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LAMPIRAN 

 

KUESIONER ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP PADA PERUSAHAAN BUS 

PARIWISATA PO. EFISIEN KUDUS UNTUK PEMILIK 

Responden yang terhormat, 

Saya mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata 

Semarang. Saya sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul : 

ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP PADA PENGUSAHA BUS PARIWISATA 

PO.EFISIEN KUDUS. 

Untuk mendukung hasil penelitian ini, saya membuat kuesioner ini.Oleh karena itu, saya 

mohon kesediaan saudara untuk mengisi kuesioner ini.Saya ucapkan terimakasih atas 

kerjasama saudara dalam mengisi kuesioner ini. 

1. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama : 

Usia : 

Tingkat Pendidikan Akhir : 

Jenis Kelamin : Laki – laki / Perempuan 

 

2. PERTANYAAN KUESIONER PETUNJUK PENGISIAN 

Mohon kesediaan Anda untuk memberikan tanda (V) sesuai dengan pilihan Anda 

masing – masing. 

Terimakasih. 

 

Keterangan : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 
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N : Netral 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

Able to motivate : 

No. Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1. Saya mampu meningkatkan semangat kerja 

karyawan 

     

 Berikan contoh : 

 

 

2. Saya mampu memberikan arahan kepada 

karyawan untuk bekerja lebih baik 

     

 Berikan contoh : 

 

 

 

Achievement Oriented : 

No. Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1. Saya mampu memberikan perhatian yang lebih 

dalam bisnis atau usaha yang saya kerjakan 

     

 Berikan contoh : 

 

 

2. Saya mampu mendelegasikan tugas dengan baik      

 Berikan contoh : 

 

 

3. Saya mampu mengawasi proses kegiatan di 

perusahaan dari hulu – hilir 

     

 Berikan contoh : 

 

 

4. Saya mau untuk mengganti rencana yang telah 

direncanakan apabila ada masukan yang lebih 

baik 

 

     

 Berikan contoh : 
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Creative : 

No. Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1. Saya aktif dalam mencari ide baru mengenai 

produk atau proses bisnis baru 

     

 Berikan contoh : 

 

 

2. Saya mampu melihat peluang yang terjadi di pasar      

 Berikan contoh : 

 

 

3. Saya mampu mengajak orang lain untuk berpikir 

guna menciptakan produk atau bisnis baru 

 

     

 Berikan contoh : 

 

 

 

Flexible : 

No. Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1. Saya mampu memberikan respon positif terhadap 

perubahan yang terjadi 

     

 Berikan contoh : 

 

 

2. Saya mampu bertindak lebih cepat dalam 

merespon perubahan yang terjadi 

 

     

 Berikan contoh : 

 

 

 

Persistent : 

No. Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1. Saya mampu mengatasi tekanan dalam pekerjaan 

 

     

 Berikan contoh : 
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2. Saya mampu mengambil tindakan konkrit      

 Berikan contoh : 

 

 

3. Saya mampu mengatasi hambatan sesulit apapun      

 Berikan contoh : 

 

 

4. Saya tetap menjalankan pekerjaannya meski 

penuh tantangan 

     

 Berikan contoh : 

 

 

 

Risk Taking : 

No. Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1. Saya bersedia menanggung kemungkinan 

terjadinya kerugian financial perusahaan 

     

 Berikan contoh : 

 

 

2. Saya bersedia menanggung kemungkinan 

terjadinya kerugian dalam aspek sosial kehidupan 

     

 Berikan contoh : 

 

 

 

Visionary : 

No. Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1. Saya memiliki gambaran tentang usahanya di 

masa depan 

 

     

 Berikan contoh : 

 

 

2. Saya mampu menceritakan kepada karyawan 

tentang perkembangan bisnis yang sedang digeluti 

     

 Berikan contoh : 
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3. Saya mampu menyampaikan rencana dan harapan 

usahanya di masa depan kepada karyawan 

     

 Berikan contoh : 

 

 

4. Saya mampu meyakinkan karyawan tentang 

prospek bisnisnya 

     

 Berikan contoh : 
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KUESIONER ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP PADA PERUSAHAAN BUS 

PARIWISATA PO. EFISIEN KUDUS UNTUK KARYAWAN 

Responden yang terhormat, 

Saya mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata 

Semarang. Saya sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul : 

ENTREPRENEURIALLEADERSHIP PADA PENGUSAHA BUS PARIWISATA 

“EFISIEN” KUDUS. 

Untuk mendukung hasil penelitian ini, saya membuat kuesioner ini.Oleh karena itu, saya 

mohon kesediaan saudara untuk mengisi kuesioner ini.Saya ucapkan terimakasih atas 

kerjasama saudara dalam mengisi kuesioner ini. 

1. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama : 

Usia : 

Tingkat Pendidikan Akhir : 

Jenis Kelamin : Laki – laki / Perempuan 

 

2. PERTANYAAN KUESIONER PETUNJUK PENGISIAN 

Mohon kesediaan Anda untuk memberikan tanda (V) sesuai dengan pilihan Anda 

masing – masing. 

Terimakasih. 

 

Keterangan : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

N : Netral 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 
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Able to motivate : 

No. Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1. Pemimpin mampu meningkatkan semangat kerja 

karyawan 

     

 Berikan contoh : 

 

 

2. Pemimpin mampu memberikan arahan kepada 

karyawan untuk bekerja lebih baik 

     

 Berikan contoh : 

 

 

 

Achievement Oriented : 

No. Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1. Pemimpin mampu memberikan perhatian yang 

lebih dalam bisnis atau usaha yang saya kerjakan 

     

 Berikan contoh : 

 

 

2. Pemimpin mampu mendelegasikan tugas dengan 

baik 

     

 Berikan contoh : 

 

 

3. Pemimpin mampu mengawasi proses kegiatan di 

perusahaan dari hulu – hilir 

     

 Berikan contoh : 

 

 

4. Pemimpin mau untuk mengganti rencana yang 

telah direncanakan apabila ada masukan yang 

lebih baik 

 

     

 Berikan contoh : 
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Creative : 

No. Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1. Pemimpin aktif dalam mencari ide baru mengenai 

produk atau proses bisnis baru 

     

 Berikan contoh : 

 

 

2. Pemimpin mampu melihat peluang yang terjadi di 

pasar 

     

 Berikan contoh : 

 

 

3. Pemimpin mampu mengajak orang lain untuk 

berpikir guna menciptakan produk atau bisnis 

baru 

 

     

 Berikan contoh : 

 

 

 

Flexible : 

No. Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1. Pemimpin mampu memberikan respon positif 

terhadap perubahan yang terjadi 

     

 Berikan contoh : 

 

 

2. Pemimpin mampu bertindak lebih cepat dalam 

merespon perubahan yang terjadi 

 

     

 Berikan contoh : 

 

 

 

Persistent : 

No. Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1. Pemimpin mampu mengatasi tekanan dalam 

pekerjaan 

     

 Berikan contoh : 
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2. Pemimpin mampu mengambil tindakan konkrit      

 Berikan contoh : 

 

 

3. Pemimpin mampu mengatasi hambatan sesulit 

apapun 

     

 Berikan contoh : 

 

 

4. Pemimpin tetap menjalankan pekerjaannya meski 

penuh tantangan 

     

 Berikan contoh : 

 

 

 

Risk Taking : 

No. Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1. Pemimpin bersedia menanggung kemungkinan 

terjadinya kerugian financial perusahaan 

     

 Berikan contoh : 

 

 

2. Pemimpin bersedia menanggung kemungkinan 

terjadinya kerugian dalam aspek sosial kehidupan 

     

 Berikan contoh : 

 

 

 

Visionary : 

No. Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1. Pemimpin memiliki gambaran tentang usahanya di 

masa depan 

 

     

 Berikan contoh : 

 

 

2. Pemimpin mampu menceritakan kepada karyawan 

tentang perkembangan bisnis yang sedang digeluti 

     

 Berikan contoh : 
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3. Pemimpin mampu menyampaikan rencana dan 

harapan usahanya di masa depan kepada 

karyawan 

     

 Berikan contoh : 

 

 

4. Pemimpin mampu meyakinkan karyawan tentang 

prospek bisnisnya 

     

 Berikan contoh : 
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Tabulasi Identitas Responden (Pemilik) 

No Nama Jenis 

Kelamin 

Usia 

(th) 

Lama 

Kerja 

(th) 

Pendidi

kan 

Able to 

motivate 

Achievement 

oriented 

Creative 

 

Flexible Persistent Risk 

Taking 

Visionary 

      Q 

1 

Q 

2 

Q

1 

Q

2 

Q 

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q 

1 

Q 

2 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q 

2 

Q

1 

Q

2 

A

3 

Q

4 

1. Yuliwanto Laki - 

Laki 

54 13 SMA 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 

 

Tabulasi Identitas Responden (Karyawan) 

No. Nama Jenis 

Kelamin 

Usia 

(th) 

Lama 

Kerja 

(th) 

Pendidi

kan 

Able to 

motivate 

Achievement 

oriented 

Creative 

 

Flexible Persistent Risk 

Taking 

Visionary 

      Q 

1 

Q 

2 

Q

1 

Q

2 

Q 

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q 

1 

Q 

2 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q 

2 

Q

1 

Q

2 

A

3 

Q

4 

1. Gunadi Laki - 

Laki 

42 5 SMA 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 

2. Sumber Laki - 

Laki 

36 8 SMP 4 5 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 3 

3. Luluk Perem 

puan 

32 7 SMA 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 
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Rekapitulasi Jawaban Responden Pemilik 

No. Variabel dan Indikator Jawaban Responden (Pemilik) 

1. Able to motivate  

 1.1 Saya mampu meningkatkan semangat kerja karyawan Memberikan fasilitas tempat kerja yang nyaman, 

memberikan uang lembur dan uang kenaikan 

gaji yang intensif 

 1.2 Saya mampu memberikan arahan kepada karyawan untuk bekerja lebih baik Melakukan pertemuan rutin 1 tahun sekali 

bersama karyawan. 

2. Achievement oriented  

 2.1 Saya mampu memberikan perhatian yang lebih dalam bisnis atau usaha yang 

dikerjakan 

Mengamati trend saat ini dan memperhatikan 

pesaing. 

 2.2 Saya mampu mendelegasikan tugas dengan baik Memberikan tanggung jawab kepada karyawan 

akan tugasnya masing – masing dan 

memberikan laporan hasil pekerjaannya. 

 2.3 Saya mampu mengawasi proses kegiatan di perusahaan dari hulu sampai 

hilir 

Menerima laporan mingguan dari tiap – tiap 

bagian, dengan adanya laporan tersebut maka 

pemimpin dengan mudah menemukan kendala 

dan masalah yang dihadapi perusahaan 

 2.4 Saya mau untuk mengganti rencana yang telah direncanakan apabila ada 

masukan yang lebih baik 

Mengubah rencana model pengecatan body 

karena ada masukan dari teknisi &driver. 

3. Creative  
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 3.1 Saya aktif dalam mencari ide baru mengenai produk atau proses bisnis baru Memberikan tambahan fasilitas di dalam 

armada. 

 3.2 Saya mampu melihat peluang yang terjadi di pasar Memberikan promo di hari – hari tertentu. 

 3.3 Saya mampu mengajak orang lain untuk berpikir guna menciptakan produk 

atau bisnis baru 

Menawarkan paket tour ke pelanggan dengan 

bekerja sama dengan pihak luar lain.  

 

4. Flexible  

 4.1 Saya mampu memberikan respon positif terhadap perubahan yang terjadi Ketika harga bahan bakar naik, harga tarif dan 

gaji karyawan akan naik  

 4.2 Saya mampu bertindak lebih cepat dalam merespon perubahan yang terjadi Membenahi armada yang lama dengan armada 

yang baru. 

5. Persistent  

 5.1 Saya mampu mengatasi tekanan dalam pekerjaan Biaya pengeluaran yang tinggi, dan penyusutan 

armada setiap tahunnya. 

 5.2  Saya mampu mengambil tindakan konkrit Memberikan teguran dan pujian kepada 

karyawan sesuai dengan perilakuknya. 

 5.3  Saya mampu mengatasi hambatan sesulit apapun Ketika driver yang bertugas berhalangan hadir 

dan pemimpin harus mengalihkan armadanya 

dengan armada perusahaan lain. 

 5.4 Saya tetap menjalankan pekerjaannya meski penuh tantangan Saya tetap menjalankan bisnis ini, meskipun 

pesaing saya memiliki pengalaman yang lebih 
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banyak dibandingkan dengan saya. 

6. Risk Taking  

 6.1 Saya bersedia menanggung kemungkinan terjadinya kerugian financial 

perusahaan 

Ketika ada mesin rusak, kecelakaan, kecurangan 

dalam keuangan, perusahaan menanggung 

kerugian tersebut. 

 6.2 Saya bersedia menanggung kemungkinan terjadinya kerugian dalam aspek 

sosial kehidupan 

Memberikan fasilitas BPJS kepada semua 

karyawannya dan memberikan bantuan kepada 

korban kecelakaan. 

7. Visionary  

 7.1 Saya memiliki gambaran tentang usahanya di masa depan Ingin mengembangkan bisnisnya dengan 

menambah armada 2 buah untuk tahun depan. 

 7.2 Saya mampu menceritakan kepada karyawan tentang perkembangan bisnis 

yang sedang digeluti 

Meminta beberapa pertimbangan, pendapat dan 

melibatkan karyawan dalam proses pengambilan 

keputusan. 

 7.3 Saya mampu menyampaikan rencana dan harapan usahanya di masa depan 

kepada karyawan 

Saya selalu menyampaikan kepada mereka 

bahwa perusahaan hanya akan menampung 10 

armada dengan meng-upgrade armada lama. 

 7.4 Mampu meyakinkan karyawan tentang prospek bisnisnya Saya selalu mengatakan kepada karyawan untuk 

selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan 

saya akan memberikan produk yang terbaik 

pula. 
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Rekapitulasi Jawaban Responden Karyawan 

No. Variabel dan Indikator Q1 (Admin) Q2 (Driver) Q3 (Teknisi) 

1. Able to motivate    

 1.1 Pemimpin mampu meningkatkan semangat 

kerja karyawan 

Memberikan fasilitas ruang kerja 

yang nyaman 

Memberikan kenaikan 

gaji yang intensif sesuai 

kinerja karyawan 

Memberikan uang 

tambahan (lembur) 

 1.2 Pemimpin mampu memberikan arahan kepada 

karyawan untuk bekerja lebih baik 

Menjelaskan produk dengan baik 

dan mengajarkan bernegosiasi 

Melakukan pertemuan 

tahunan dengan karyawan 

Memberikan batas waktu 

dalam bekerja sehingga 

tepat waktu 

2. Achievement oriented    

 2.1 Pemimpin mampu memberikan perhatian yang 

lebih dalam bisnis atau usaha yang dikerjakan 

Menambah armada / membenahi 

armada lama 

Menyediakan produk 

yang diinginkan oleh 

konsumen 

Memberikan perhatian 

detail mengenai satu 

persatu mesin armada 

 2.2 Pemimpin mampu mendelegasikan tugas 

dengan baik 

Memberikan wewenang untuk 

bernegosiasi dan memberikan 

harga dengan konsumen 

Memberikan tanggung 

jawab kepada driver tiap 

armadanya masing – 

masing 

Bertanggung jawab dalam 

bagian pengecekan mesin 

dan fasilitas armada 

 2.3 Pemimpin mampu mengawasi proses kegiatan 

di perusahaan dari hulu sampai hilir 

Memberikan laporan kerja setiap 

harinya 

Melakukan pengecekkan 

armada 

Pemimpin memantau 

perusahaan secara berkala 

 2.4 Pemimpin mau untuk mengganti rencana yang Mengganti rute perjalanan dan Mau mengubah rencana Mau mengubah rencana 
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telah direncanakan apabila ada masukan yang 

lebih baik 

tarif sewa bus design armada yang sudah 

direncanakan  

karoseri yang semula telah 

direncanakan 

3.  Creative    

 3.1 Pemimpin aktif dalam mencari ide baru 

mengenai produk atau proses bisnis baru 

Bekerja sama dengan tour dari 

luar 

Merenovasi interior dalam 

kendaraan dan mengubah 

armada tiap tahunnya 

Memberikan fasilitas 

tambahan di dalam 

armada 

 3.2 Pemimpin mampu melihat peluang yang terjadi 

di pasar 

Memberikan penawaran promo di 

hari – hari tertentu 

Penyesuaian harga 

(promo) dihari tertentu 

Memberikan promo di 

bulan puasa 

 3.3 Pemimpin mampu mengajak orang lain untuk 

berpikir guna menciptakan produk atau bisnis baru 

Memberikan pelayanan 

penawaran tour kepada konsumen 

Memberikan cash back 

untuk driver / pihak 

panitia acarayang 

membawa rombongannya 

Memberikan cash back 

kepada pihak panitia 

acarayang membawa 

rombongannya 

4. Flexible    

 4.1 Pemimpin mampu memberikan respon positif 

terhadap perubahan yang terjadi 

Penyesuaian tarif perjalanan 

karena kenaikan bahan bakar 

Kenaikan BBM diikuti 

kenaikan gaji karyawan 

Penyesuaian kenaikan 

BBM dengan rute dan gaji 

karyawannya 

 4.2 Pemimpin mampu bertindak lebih cepat dalam 

merespon perubahan yang terjadi 

Setiap tahun menjual / 

merenovasi armadanya untuk 

dapat bersaing dengan para 

pesaing. 

Melakukan pengecatan 

ulang untuk menarik 

konsumen 

Membenahi armada yang 

lama 

5. Persistent    
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 5.1 Pemimpin mampu mengatasi tekanan dalam 

pekerjaan 

Pemimpin tenang dalam 

menghadapi pesaingan 

Ketika ada pesaing baru, 

beliau bisa bertahan 

Bisa menghadapi 

persaingan dan pimpinan 

mau belajar 

 5.2 Pemimpin mampu mengambil tindakan konkrit Memberikan teguran dan arahan 

apabila ada karyawan yang 

berperilaku tidak baik 

Memberikan solusi ketika 

ada karyawan yang 

sedang bermasalah dan 

memberikan nasihat 

Mmberikan pujian dan 

hukuman bagi para 

karyawannya sesuai 

dengan perilakunya 

 5.3  Pemimpin mampu mengatasi hambatan sesulit 

apapun 

Ketika driver yang bertugas tidak 

dapat hadir dan pimpinan harus 

mencari  penggantinya disaat itu 

juga 

Ketika ada armada yang 

sedang bermasalah 

dijalan, pimpinan segera 

memberikan solusi 

dengan mengganti armada 

lainnya 

Pimpinan memberikan 

solusi ketika ada mesin 

armada yang sedang 

bermasalah. 

 5.4 Pemimpin tetap menjalankan pekerjaannya 

meski penuh tantangan 

Pimpinan tetap fokus dan 

meningkatkan pelayanannya 

untuk memberikan pelayanan 

yang terbaik untuk konsumen 

Pimpinan selalu memiliki 

ide dan solusi ketika 

produk yang dimiliki 

sudah ganti trend  

Pimpinan sudah mengusai 

seluruh aspek dari bidang 

pekerjaannya 

6. Risk Taking    

 6.1 Pemimpin bersedia menanggung kemungkinan 

terjadinya kerugian financial perusahaan 

Saat ada karyawan yang tidak 

jujur dengan memberikan nota 

palsu 

Ketika mengalami 

kecelakaan, biaya 

renovasi kendaraan 

Ketika ada kerusakan 

mesin kerena kecelakaan, 

perusahaan kerusakan dan 
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ditanggung perusahaan penggantiannya 

 6.2 Pemimpin bersedia menanggung kemungkinan 

terjadinya kerugian dalam aspek sosial kehidupan 

Memberikan BPJS kepada semua 

karyawannya 

Memberikan bantuan 

kepada korban kecelakaan 

Memberikan BPJS bagi 

karyawan 

7.  Visionary    

 7.1 Pemimpin memiliki gambaran tentang 

usahanya di masa depan 

Memiliki batas armada yang 

dikelola agar pelayanannya tetap 

efektif 

Penambahan dua armada 

untuk tahun depan 

Penambahan armada baru 

dan merenovasi armada 

lama 

 7.2 Pemimpin mampu menceritakan kepada 

karyawan tentang perkembangan bisnis yang 

sedang digeluti 

Menceritakan garis besar 

bisnisnya dan masalah yang 

dihadapi 

Menyampaikan 

bagaimana perkembangan 

bisnis saat ini 

Berdiskusi mengenai dan 

melibatkan karyawan 

dalam proses pengambilan 

keputusan 

 7.3 Pemimpin mampu menyampaikan rencana dan 

harapan usahanya di masa depan kepada karyawan 

Menyampaikan rencana untuk 

membuka bagian baru khusus 

service 

Pimpinan menyampaikan 

kepada karyawan bahwa 

perusahaan hanya akan 

menampung 10 armada 

dengan meng-upgrade -

armada lama. 

Pimpinan hanya ingin 

memiliki 10 armada yang 

dapat diolah secara 

optimal 

 7.4 Pemimpinmampu meyakinkan karyawan 

tentang prospek bisnisnya 

Pimpinan selalu mengarahkan 

karyawan untuk selalu 

memberikan pelayanan yang 

terbaik untuk pelanggan 

Pimpinan rutin setiap 

tahun melakukan 

perubahan terhadap 

armadanya, sehingga 

Pimpinan selalu 

memberikan produk yang 

terbaik bagi armadanya, 

hal itu dapat 
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pelayanannya dikenal baik 

oleh konsumen 

mempertahankan 

bisnisnya sampai saat ini 

 

 


