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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Hasil Wawancara Dengan Pengusaha Mengenai LEAD ( Live the Vision, 

Encourage, Arrange, Direction ) 

1. Apa visi dari perusahaan Joy Fried Chicken? 

Visi dari perusahaan Joy Fried Chicken adalah memproduksi ayam 

olahan berupa ayam goreng tepung dengan bahan baku berkualitas tinggi 

dengan menggunakan ayam segar tanpa bahan pengawet.  Perusahaan 

tidak menggunakan bahan pengawet untuk ayam yang akan kami 

produksi, maka dari itu stok ayam mentah yang kami simpan juga tidak 

lebih dari 2 hari.  Hal ini memang menjadi visi kami karena perusahaan 

ingin menyajikan ayam goreng tepung yang juicy dan masih segar. 

2. Bagaimana cara pengusaha dalam menyampaikan visi perusahaan kepada 

karyawan? 

Saya menyampaikan visi perusahaan tentunya secara lisan dan juga 

tertulis.  Secara lisan saya sampaikan setiap harinya.  Setiap kali 

perusahaan akan beroperasi, saya akan melakukan briefing bersama para 

karyawan setiap paginya.  Briefing yang kami lakukan hanya singkat saja, 

disitu saya juga selalu menyampaikan visi perusahaan agar para karyawan 

tetap mengingat bahwa perusahaan memiliki visi dan visi tersebut harus 

tercapai. 
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3. Bagaimana cara pengusaha dalam mengajak karyawan untuk mewujudkan 

visi? 

Dalam mengajak karyawan untuk mewujudkan visi perusahaan 

tentunya dengan berbagai cara yang tentunya tidak membuat karyawan 

merasa sulit bekerja di Joy Fried Chicken.  Saya memulai dari 

memberikan pemahaman bahwa perusahaan memiliki visi dan visi tersebut 

merupakan suatu tujuan perusahaan yang harus tercapai, dari situ saya 

mengajak para karyawan untuk bekerja sesuai dengan aturan – aturan yang 

telah ditetapkan, sehingga visi perusahaan tetap terjaga dan tercapai.  

Selain itu, saya juga menumbuhkan rasa kepemilikan akan perusahaan, 

sehingga para karyawan dapat mencapai visi perusahaan dengan cara 

melakukan pekerjaannya dengan baik dan dengan senang hati.  Sehingga, 

visi perusahaan akan terwujud dan para karyawan juga mendapatkan 

keuntungan ketika visi tersebut tercapai. 

4. Bagaimana cara pengusaha memberikan motivasi kepada karyawan? 

Saya memberikan motivasi kepada karyawan melalui perhatian 

yang saya berikan kepada karyawan.  Perhatian yang saya berikan ini 

berupa perhatian terhadap kebutuhan – kebutuhan karyawan, misalnya 

dengan memberikan obat – obatan ketika karyawan mengalami sakit.  

Saya juga kerap kali memberikan pujian bagi karyawan yang berhasil 

melakukan tugas atau pekerjaannya dengan baik dan sesuai dengan 

harapan.  Sebagai pemimpin, saya juga memberikan kelonggaran kepada 

karyawan saya untuk bisa bon atau hutang yang nantinya akan 
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dipotongkan dengan uang gaji.  Karyawan dapat hutang ketika, mereka 

bekerja dengan baik dan tidak malas – malasan.  Terkadang ada yang 

bekerja tidak sungguh – sungguh dan tidak benar, sehingga membuat 

perusahaan sedikit kacau, untuk karyawan – karyawan yang seperti itu, 

mereka tidak memiliki kesempatan untuk hutang.  Hal ini yang juga saya 

lakukan agar dapat memotuvasi para karyawan untuk tetap bekerja dengan 

baik dan sesuai aturan.  Selain itu, saya juga memotong gaji para karyawan 

yang membolos dengan alasan yang tidak masuk akal. 

5. Bentuk motivasi apa yang diberikan pengusaha kepada karyawan? 

Bentuk motivasi yang saya berikan berupa pujian secara lisan, 

kemudian berupa imbalan upaha, dan juga perhatian yang masih dalam 

batas normal mengenai kebutuhan – kebutuhan sehari – haruinya. 

6. Bagaimana cara pengusaha memberikan pengakuan untuk keberhasilan 

yang telah dicapai oleh karyawan? 

Pengakuan yang saya berikan biasanya berupa apresiasi yang saya 

berikan secara langsung, selain itu, pengakuan yang saya berikan kepada 

karyawan berupa kepercayaan.  Kepercayaan yang saya berikan ini 

menyimbolkan bahwa saya mengakui kemampuan karyawan untuk bisa 

melakukan pekerjaan tersebut.  Jadi contohnya, ketika ada pesanan yang 

perlu dikirim dengan kurir perusahaan, maka saya memerintahkan salah 

satu karyawan saya yang sudah saya percayai yang memiliki keahlian 

dalam mencari alamat dengan tepat dan karyawan tersebut mampu 

membawa pesanan dengan baik.  Dengan memberikan kepercayaan 
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tersebut, berarti saya mengakui bahwa karyawan tersebut mampu untuk 

melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar, sesuai dengan yang saya 

harapkan. 

 

7. Apakah kehadiran pengusaha memberikan dampak positif terhadap kinerja 

karyawan? 

Sebagai pemimpin, saya merasa ya, kehadiran saya memberikan 

dampak yang positif terhadap kinerja karyawan.  Hal ini dapat saya lihat 

ketika saya berada di lapangan, tempat produksi, ketika saya disana, 

smeua karyawan bekerja dengan maksimal dan cepat dalam memberikan 

pelayan kepada konsumen.  Saya juga turut melakukan pekerjaan di 

lapangan, seperti mengecek keadaan kompor, kebersihan lokasi produksi 

dan juga mengecek ayam mentah yang saya stok di dalam kulkas.  

Berbeda dengan ketika saya meninggalkan perusahaan atau ketika saya 

sedang pergi keluar kota.  Terkadang ada beberapa karyawan yang tidak 

bekerja dengan baik, atau menyepelekan pekerjaan karena pemimpin tidak 

ada dilokasi. 

8. Bagaimana pengusaha merencanakan pembukaan cabang Joy Fried 

Chicken? 

Untuk pembukaan cabang, tentunya saya memilih lokasi untuk 

cabang Joy Fried Chicken, lokasi yang saya pilih ini berdasarkan banyak 

pertimbangan, beberapa pertimbangan yang saya lakukan yaitu mengenai 

status lokasinya, apakah lokasi tersebut milik saya sendiri, atau saya harus 
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kontrak atau menyewa atau bahkan membeli ruko atau tanah yang bisa 

saya jadikan cabang.  Kemudian saya juga melihat seberapa besar peluang 

yang ada untuk membuka cabang di lokasi tersebut, menganalisis pasar di 

daerah lokasi tersebut.  Saya juga menghitung biaya yang harus saya 

keluarkan untuk membuka cabang Joy Fried Chicken. 

9. Bagaimana pengusaha melakukan perencanaan pengoperasian perusahaan? 

Saya merencanakan dari awal sedikit demi sedikit untuk 

menghitung jumlah produk, menentukan berapa jumlah produk yang harus 

saya produksi.  Kemudian, juga menentukan berapa kompor untuk 

menggoreng yang perusahaan perlukan juga peralatan – peralatan lain.  

Kemudian untuk bahan baku sendiri, saya yang secara langsung mencari 

suplier ayam dan juga suplier bahan – bahan lainnya, mulai dari bumbu 

hingga minyak, beras, dan kebutuhan kemasan.  Saya jug a menghitung 

jumlah pegawai yang perusahaan perlukan agar perusahaan dapat berjalan 

dengan efektif dan tentunya juga efisien.  Proses produksi juga sudah 

ditetapkan dari awal perusahaan berdiri.  Mulai dari yang pertama proses 

pemotongan ayam sesuai dengan bagian – bagian yang sudah ditentukan, 

pembersihan atau pencucian ayam, kemudian penyimpanan ayam mentah, 

kemudian untuk proses pemberian bumbu ayam yang memerlukan proses 

penggilingan dengan alat yang sudah ditentukan, kemudian proses 

pemberian tepung dan yang terakhir proses penggorengan dan diikuti 

penyajian kepada para konsumen.  Untuk proses pemesanan saya 

memberikan 2 kasir agar tidak menimbulkan antrian yang terlalu panjang.  
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Saya juga menyusun strategi – strategi pemasaran guna meningkatkan 

penjualan produk dan juga untuk membuat masyarakat lebih mengenal Joy 

Fried Chicken.  Salah satu pemasaran yang saya lakukan yaitu dengan 

menyebarkan brosur dengan radius 1 kilometer.  Selain itu saya juga 

memberikan promo – promo kepada para konsumen. 

10. Bagaimana pengusaha menempatkan para karyawan dalam pekerjaan? 

Saya menempatkan karyawan sesuai dengan keahlian yang masing 

– masing karyawan miliki.  Jadi, ketika proses rekrutmen, saya akan 

melakukan wawancara terlebih dahulu kepada  calon karyawan Joy Fried 

Chicken, hal ini salah satunya bertujuan untuk mengetahui bidang 

manakah yang cocok dengan karyawan ini.  Sehingga karyawan dapat 

bekerja dengan baik dan benar, juga dengan senang hati karena pekerjaan 

yang dikerjakan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, sehingga 

tidak menimbulkan beban yang berat terhadap karyawan dalam melakukan 

pekerjaan.  Hasil dari pekerjaannya pun juga baik dan sesuai dengan 

harapan pemimpin. 

11. Apakah pengusaha memiliki uraian pekerjaan untuk masing –masing 

pekerjaan? 

Ya, saya meiliki uraian untuk masing – masing pekerjaan.  

Uraianini saya sampaikan juga kepada seluruh karyawan, saya 

menyampaikan raian mulai dari awal rekrutmen dan juga ketika karyawan 

sudah bekerja di perusahaan.  Selain itu, uraian pekerjaan juga saya 

sampaikan dalam bentuk tertulis. 
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12. Bagaimana cara pengusaha melaksanakan rencana – rencana perusahaan? 

Segala rencana yang saya rencanakan untuk perusahaan, tentunya 

saya menyusun strategi untuk melaksanakannya.  Saya membuat strategi – 

strategi yang sesuai dengan rencana yang akan saya laksanakan.  

Contohnya ketika saya merencanakan untuk memberikan menu baru pada 

Joy Fried Chicken, yaitu menu ayam geprek.  Saat itu saya menyusun 

strategi agar menu ayam geprek ini dapat dikenal konsumen, dan 

konsumen juga tertarik untuk mencobanya, strategi saya waktu itu yaitu 

dengan memberikan promo buy 1 get 1 free.  Saya juga merencanakan 

strategi – strategi lain guna mencapai rencana – rencana yang saya susun 

untuk perusahaan, baik rencana jangka pendek maupun rencana jangka 

panjang.  Selain dengan menyusun strategi, saya juga menyiapkan para 

karyawan untuk ikut dalam melaksanakan rencana – rencana yang telah 

saya buat guna kemajuan perusahaan.  Saya juga membantu meningkatkan 

keahlian para karyawan untuk melaksanakan rencana – rencana tersebut. 

13. Bagaimana pengusaha mengawasi dan mengendalikan jalannya 

perusahaan? 

Pengawasan yang saya lakukan yaitu biasa saya lakukan secara 

langsung di perusahaan, atau pun dengan memberi CCTV di lokasi – 

lokasi tertentu di dalam perusahaan.  Pemberian CCTV tersebut bertujuan 

untuk mengawasi perusahaan selama 24jam.  Untuk pengendalian, saya 

juga secara langsung turun tangan ke lokasi perusahaan untuk 
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mengendalikan jalan perusahaannya sehingga dapat meminimalisasi 

terjadinya kesalahan ataupun segala sesuatu yang menimbulkan masalah. 

14. Apakah pengusaha memberikan pelatihan kepada karyawan? 

Ya, saya memberikan pelatihan bagi seluruh karyawan Joy Fried 

Chicken. 

15. Bentuk pelatihan apa yang diberikan kepada karyawan? 

Bentuk pelatihan yang saya berikan berupa pelatihan on the job.  

Pelatihan on the job tersebut saya berikan dengan tujuan agar 

memudahkan para karyawan untuk melakukan pekerjaannya.  Jenis 

pekerjaan yang ada di Joy Fried Chicken pun juga membutuhkan pelatihan 

on the job, sehingga karyawan juga bisa secara langsung menerapkan 

pekerjaannya dan juga karyawan diberikan kesempatan untuk secara 

langsung melaksanakan pekerjaannya. 

16. Bagaimana pengarahan yang diberikan kepada karyawan? 

Pengarahan yang saya lakukan kepada karyawan ketika karyawan 

melakukan kesalahan yaitu saya berikan pengarahan secara langsung, 

secara lisan, sehingga karyawan lebih mudah memahami apa yang 

dimaksud oleh opengusaha dan bagaimana perintah yang diberikan oleh 

pengusaha dapat dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang 

sesuai dengan yang diinginkan pemimpinnya, serta tidak terjadi kesalahan 

saat melakukan pekerjaan tersebut. 
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Lampiran 2 

Hasil Wawancara Dengan Karyawan 1 Mengenai LEAD ( Live the Vision, 

Encourage, Arrange, Direction ) 

1. Apa visi dari Joy Fried Chicken? 

Visi Joy Fried Chicken yaitu memproduksi ayam olahan berupa ayam 

goreng tepung dengan bahan baku berkualitas tinggi dengan menggunakan 

ayam segar tanpa bahan pengawet  

 

2. Apakah pengusaha menyampaikan visi dari perusahaan? 

Ya, pengusaha menyampaikan visi perusahaan baik secara lisan atau pun 

secara tertulis.  Secara lisan pengusaha menyampaikan visi melalui briefing 

setiap pagi, danjuga tertulis yang dipasang di restoran JFC.  

 

3. Apakah pengusaha mengajak para karyawan untuk mewujudkan visi dari 

perusahaan? 

Ya, pengusaha mengajak seluruh karyawan untuk mewujudkan visi 

perusahaan, pengusaha sering kali mengatakan “ ayo, kerja semangat, kerja 

yang bener, wujudkan visi kita! “ 

 

4. Apakah pengusaha memberikan motivasi kepada karyawan? 

Ya, pengusaha selalu memberikan motivasi kepada setiap karyawannya.  

Motivasi diberikan dengan cara memberikan rasa nyaman di tempat kerja 
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melalui adanya komunikasi yang baik dengan pengusaha, dan pengusaha tidak 

mebeda – bedakan antara karyawan satu dengan yang lainnya. 

 

5. Bentuk motivasi apa yang diberikan pengusaha kepada karyawan? 

Motivasi yang diberikan biasa berupa upah.  Selain itu yang menjadi 

motivasi bagi karyawan yaitu perhatian dari pengusaha sendiri, sehingga 

karyawan juga merasa bahwa pengusaha juga perhatian mengenai kebutuhan 

karyawannya, tidak hanya dituntut untuk selalu bekerja, tetapi pengusaha juga 

memberikan kesempatan untuk acara liburan bersama misalnya, atau pun 

memenuhi kebutuhan lainnya seperti memperhatikan kesehatan karyawan, dan 

juga kebutuhan – kebutuhan lainnya. 

 

6. Apakah karyawan mendapat pengakuan oleh pengusaha atas keberhasilan 

yang telah tercapai? 

Ya, saya mendapatkan pengakuan dari pengusaha ketika saya mencapai 

keberhasilan dalam pekerjaan.  Tidak hanya dengan saya, namun dengan 

karyawan lain pun pengusaha juga memberikan pengakuan atas keberhasilan 

yang dilakukan oleh para karyawan Joy Fried Chicken.  Pengakuan yang 

diberikan engusaha sering kali berupa kepercayaan yang diberikan kepada 

karyawan, dan juga pengusaha memberikan pengakuan secara lisan atau 

secara langsung. 
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7. Apakah kehadiran pengusaha memberikan dampak positif terhadap kinerja 

karyawan? 

Ya, kehadiran pengusaha memberikan dampak positif.  Hal ini 

dikarenakan kehadiran pengusaha dalam perusahaan tidak semata – mata 

hanya hadir dan melihat situasi perusahaan, namun pengusaha juga membantu 

segala sesuatu yang dapat dilakukan untuk melaksanakan proses produksi.  

Sehingga ini memberikan dampak tersendiri bagi saya dan karyawan lain, 

yaitu menumbuhkan semangat dan merasa bahwa pengusaha pun juga terlibat 

dalam jalannya proses produksi. 

 

8. Apakah pengusaha memiliki rencana untuk membuka cabang? 

Ya, pengusaha memiliki rencana untuk membuka cabang. 

 

9. Bagaimana pengusaha melakukan perencanaan pengoperasian perusahaan? 

Pengusaha melakukan perencanaan pengoperasian perusahaan dengan 

merencanakan jam operasional perusahaan.  Kemudian pengusaha juga 

menambahkan peralatan yang dibutuhkan guna mencapai target produksi.  

Selain itu, pengusaha juga menyusun strategi berapa jumlah ayam yang harus 

diproduksi dihari itu, sehingga tidak menimbulkan produk jadi yang tidak 

terjual.  Pengusaha juga melakukan penyusunan proses produksi mulai dari 

ayam mentah hingga produk jadi yang siap disajikan kepada konsumen yaitu 

ayam goreng tepung.  Pengusaha juga membagi karyawan sesuai bagian – 

bagian yang dibutuhkan. 
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10. Apakah karyawan bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki? 

Ya, saya bekerja sesuai dengan kemampuan yang saya miliki, sehingga 

pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik dan tidak menjadi beban bagi saya.  

Karyawan lain pun juga begitu, mereka bekerja sesuai dengan kemampuan 

yang dimiliki karyawan masing – masing. 

 

11. Apakah pengusaha memberikan uraian mengenai pekerjaan yang akan 

dikerjakan oleh karyawan? 

Ya, pengusaha memberikan uraian kepada saya dan karyawan lain 

mengenai uraian pekerjaan yang harus dikerjakan oleh para karyawan.  Uraian 

diberikan secara tertulis. 

 

12. Apakah rencana – rencana perusahaan dapat terlaksana dengan baik? 

Ya, rencana – rencana perushaan dapat terlaksana dengan baik, sehingga 

perusahaan mengalami kemajuan yan pesat. 

 

13. Apakah pemimpin melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap 

jalannya perusahaan? 

Ya, pengusaha melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap jalnnya 

perusahaan.  Pengusaha melakukan pengawasan secara langsung di dalam 

lokasi perusahaan.  Selain itu, di perusahaan juga diberikan beberapa CCTV 

guna mengawasi jalannya perusahaan dan juga kinerja – kinerja karyawan.  
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Pengusaha juga melakukan pengendalian apabila terjadi masalah atau 

hambatan, pengusaha langsung mengambil tindakan guna mengendalikan 

situasi perusahaan agar tetap berjalan lancar. 

 

14. Apakah karyawan mendapat pelatihan dari pengusaha? 

Ya, saya mendapatkan pelatihan secara langsung ketika bekerja.  

Pengusaha sendirilah yang memberikan pelatihan tersebut, sehingga pekerjaan 

yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan yang 

pengusaha minta. 

15. Bentuk pelatihan apa yang karyawan dapatkan dari pengusaha? 

Pelatihan yang diberikan dilakukan secara langsung ketika karyawan 

sedang bekerja.  Jadi, pada saat karyawan sudah diterima menjadi pegawai di 

perusahaan, maka kemudian akan dilatih secara langsung ketika perusahaan 

melakukan operasi perusahaan.  Sehingga, pengusaha memberikan pelatihan, 

kemudian disertai dengan memberikan kesempatan karyawan untuk 

melakukan pekerjaan tersebut. 

16. Bagaimana pengusaha memberikan pengarahan? 

Pengusaha memberikan pengarahan dengan memberikan teguran secara 

langsung ketika karyawan melakukan kesalahan.  Kemudian, setelah diberikan 

teguran, pengusaha kemudian memberikan arahan bagaimana seharusnya 

Lampiran 3pekerjaan tersebut diselesaikan.  Pengusaha juga memberikan 

kesempatan kepada karyawan untuk menanyakan segala sesuatu yang 

karyawan belum mengerti. 
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Lampiran 3 

Hasil Wawancara Dengan Karyawan 2 Mengenai LEAD ( Live the Vision, 

Encourage, Arrange, Direction ) 

1. Apa visi dari perusahaan Joy Fried Chicken? 

Visi perusahaan yaitu memproduksi ayam olahan berupa ayam goreng 

tepung dengan bahan baku berkualitas tinggi dengan menggunakan ayam 

segar tanpa bahan pengawet 

 

2. Apakah pengusaha menyampaikan visi dari perusahaan kepada seluruh 

karyawan? 

Ya, pengusaha menyampaikan visi perusahaan kepada seluruh karyawan 

Joy Fried Chicken.  Visi tersebut disampaikan secara langsung dan secara 

tertulis. 

 

3. Apakah pengusaha mengajak para karyawan untuk mewujudkan visi dari 

perusahaan? 

Ya, pengusaha selalu mengajak para karyawan untuk mewujudkan visi 

perusahaan.  Setiap kali pengusaha melakukan briefing, tidak lupa beliau 

mengingatkan apa visi perusahaan dan mengajak para karyawan untuk 

menjaga visi tersebut dan mewujudkannya guna mencapai tujuan perusahaan. 
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4. Apakah pengusaha memberikan motivasi kepada karyawan? 

Ya, pengusaha memberikan motivasi kepada saya dan karyawan – 

karyawan yang lainnya. 

 

5. Bentuk motivasi apa yang diberikan oleh pengusaha kepada karyawan? 

Motivasi yang biasa diberikan yaitu berupa upah dan juga 

pengusaha memberikan pujian secara langsung kepada para karyawan.  

Terutama ketika karyawan mencapai keberhasilan dalam pekerjaannya, 

namun untuk yang biasa – biasa saja, pengusaha juga kerap kali 

memberikan semangat yang memotivasi karyawan untuk bekerja lebih 

baik lagi. 

 

6. Apakah karyawan mendapatkan pengakuan oleh pengusaha atas 

keberhasilan yang telah dicapai? 

Ya, pengusaha memberikan pengakuan secara langsung 

mengenai keberhasilan yang dilaukan oleh karyawan – karyawan 

perusahaan Joy Fried Chicken. 

 

7. Apakah kehadiran pengusaha memberikan dampak positif terhadap 

kinerja karyawan? 

Ya, kehadiran pengusaha memberikan dampak yangpositif 

terhadap kinerja karyawan. 
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8. Apakah pengusaha memiliki rencana untuk membuka cabang? 

Ya, pengusaha memberikan informasi kepada karyawan bahwa 

pengusaha akan membuka cabang. 

 

9. Bagaimana pengusaha melakukan perencanaan pengoperasian 

perusahaan? 

Pengusaha melakukan perencanaan pengoperasian perusahaan 

dengan menentukan jam operasional perusahaan, mengatur stock ayam, 

kemudian mengatur proses pengolahan ayam mentah hingga ayam siap 

digoreng, dan kemudian disajikan kepada konsumen.  Pengusaha juga 

memberikan aturan – aturan perusahaan dan juga mengatur bagaiman 

proses pemesanan dilakukan dan proses pembayaran untuk pemesanan 

dalam jumlah yang banyak. 

 

10. Apakah karyawan bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh 

karyawan? 

Ya, karyawan bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki 

oleh masing – masing karyawan. 

 

11. Apakah pengusaha memberikan uraian mengenai pekerjaan yang akan 

dikerjakan oleh karyawan? 
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Ya, pengusaha memberikan uraian mengenai pekerjaan – 

pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan oleh masing –masing 

karyawan di perusahaan Joy Fried Chicken. 

12. Apakah rencana – rencana perusahaan dapat terlaksana dengan baik? 

Ya, rencana – rencana perusahaan dalam jangka pendek atau pun 

jangka panjang, dapat terlaksana dengan baik. 

 

13. Apakah pemimpin melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap 

jalannya perusahaan? 

Ya, pengusaha melakukan pengawasan dan pengendalian 

terhadap jalannya perusahaanya. 

 

14. Apakah karyawan mendapat pelatihan dari pengusaha? 

Ya, saya mendapatkan pelatihan secara langsung dari pengusaha 

ketika mulai bekerja di perusahaan Joy Fried Chicken. 

 

15. Bentuk pelatihan apa yang karyawan dapatkan dari pengusaha? 

Bentuk pelatihan yang diberikan yaitu pelatihan yang secara 

langsung dipraktekkan saat bekerja.  Setelah mendapat pelatihan dari 

pengusaha, karyawan diminta untuk menerapkan apa yang telah 

diajarkan oleh pengusaha, namun tetap dalam pengawasan pengusaha 

sendiri. 
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16. Bagaimana pengusaha memberikan pengarahan? 

Pengusaha memberikan pengarahan kepada karyawan dengan 

cara arahan diberikan secara langsung atau secara lisan.  Kemudian, 

ketika karyawan melakukan kesalaha, pengusaha memberikan teguran 

secara langsung, dan kemudian diberikan solusi atau diajarkan cara 

bagaimana seharusnya menyelesaikan pekerjaan tersebut. 
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Lampiran 4 

Tabulasi Jawaban Responden  ( Live the vision ) 

No. Nama Q1 Q2 Q3 

1. Ivana Sangat Setuju Sangat Setuju Sangat Setuju 

2. Reza Sangat Setuju Sangat Setuju Sangat Setuju 

3. Topo Sangat Setuju Sangat Setuju Sangat Setuju 

 

Tabulasi Jawaban Responden ( Encourage ) 

No. Nama Q1 Q2 Q3 

1. Ivana Setuju Setuju Sangat Setuju 

2. Reza Setuju Setuju Sangat Setuju 

3. Topo Setuju Setuju Sangat Setuju 

 

Tabulasi Jawaban Responden ( Arrange ) 

No. Nama Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

1. Ivana 
Sangat 

Setuju 

Sangat 

Setuju 
Setuju Setuju 

Sangat 

Setuju 

2. Reza 
Sangat 

Setuju 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

Sangat 

Setuju 
Setuju 

3. Topo Setuju Setuju 
Sangat 

Setuju 

Sangat 

Setuju 
Setuju 
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     Tabulasi Jawaban Responden ( Direction ) 

No. Nama Q1 Q2 

1. Ivana Sangat Setuju Sangat Setuju 

2. Reza Sangat Setuju Sangat Setuju 

3. Topo Sangat Setuju Sangat Setuju 
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Lampiran 5 

KUESIONER 

Kepada Bapak / Ibu responden penelitian yang terhormat, 

Saya selaku peneliti memohon perkenanan Bapak / Ibu dalam memberikan 

informasinya, sehubungan dengan pengumpulan data yang akan saya teliti, 

berdasarkan pertanyaan – pertanyaan yang ada dalam kuesioner ini.  Dalam 

rangka penyusunan skripsiyang saya lakukan pada penelitian ini dengan judul “ 

Identifikasi Leadpreneurship Pengusaha Joy Fried Chicken “.  Semua informasi 

yang Bapak/Ibu berikan melalui jawaban dari kuesioner ini, hanya akan saya 

pergunakan untuk mendukung penelitian saya dan tidak akan dipublikasikan.  

Atas bantuan dan kerjasamanya, saya ucapkan terimakasih. 
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IDENTITAS RESPONDEN 

Nama responden : 

Usia   :.................................tahun 

Jenis kelamin  :   Perempuan   Laki - laki 

Pendidikan  :  SMA/SLTA   D3  

   S1     S2  

    S3    Lainnya 
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Pernyataan untuk pemimpin : 

 

Pertanyaan 

Jawaban 

Sangat 

tidak 

setuju 

Tidak 

setuju 
Netral Setuju 

Sangat 

setuju 

Live the 

vision 

Saya memiliki visi untuk 

usaha Joy Fried Chicken. 

     

Saya menyampaikan visi 

usaha Joy Fried Chicken 

kepada karyawan. 

     

Saya mengajak karyawan 

untuk mewujudkan visi usaha 

Joy Fried Chicken. 

     

Encourage 

Saya memberikan motivasi 

kepada karyawan. 

     

Saya mengakui kemampuan 

karyawan dan memberikan 

kesempatan kepada seluruh 

karyawan untuk berkembang 

dan berhasil dalam 

melakukan tugasnya. 

     

Saya terlibat secara langsung 

dalam kegiatan operasi Joy 

Fried Chicken. 

     

Arrange 

Saya mampu merencanakan 

bisnis Joy Fried Chicken. 

     

Saya merupakan pemegang 

kendali atau langkah yang 

akan dilakukan untuk usaha 

Joy Fried Chicken. 

     

Saya mampu mengelola 

usaha Joy Fried Chicken. 
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Saya melaksanakan rencana 

– rencana usaha Joy Fried 

Chicken. 

     

Saya melakukan pengawasan 

dan pengendalian terhadap 

jalannya usaha Joy Fried 

Chicken. 

     

Direction 

Saya memberikan pelatihan 

kepada karyawan. 

     

Saya memberikan 

pengarahan kepada karyawan 

ketika karyawan melakukan 

kesalahan dalam 

melaksanakan pekerjaan. 
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IDENTITAS RESPONDEN 

Nama responden : 

Usia   :.................................tahun 

Jenis kelamin  :   Perempuan   Laki - laki 

Pendidikan  :  SMA/SLTA   D3  

   S1     S2  

    S3    Lainnya 

 Lama Bekerja  :....................................tahun 

 Status Pekerjaan : 
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Pertanyaan untuk karyawan : 

 

Pertanyaan 

Jawaban 

Sangat 

tidak 

setuju 

Tidak 

setuju 
Netral Setuju 

Sangat 

setuju 

Live the 

vision 

Pengusaha Joy Fried Chicken 

memiliki visi untuk 

perusahaan. 

     

Karyawan Joy Fried Chicken 

memahami visi dari 

perusahaan. 

     

Pengusaha mengajak 

karyawan untuk mewujudkan 

visi perusahaan. 

     

Encourage 

Pengusaha memberikan 

motivasi pada karyawan. 

     

Karyawan berkesempatan 

untuk berkembang dan 

berhasil dalam melakukan 

tugasnya. 

     

Karyawan mengharapkan 

kehadiran pengusaha dalam 

perusahaan. 

     

Arrange 

Pengusaha menetapkan suatu 

rencana untuk memperoleh 

peluang baru. 

     

Pengusaha merupakan 

pemegang kendali atau 

perencana langkah yang akan 

dilakukan oleh organisasi. 
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Karyawan bekerja sesuai 

dengan kemampuan yang 

dimiliki. 

     

Pengusaha melaksanakan 

rencana yang telah dirancang 

untuk perusahaan. 

     

Pengusaha melakukan 

pengawasan dan 

pengendalian terhadap 

jalannya perusahaan. 

     

Directon 

Pengusaha memberikan 

pelatihan kepada karyawan. 

     

Pengusaha memberikan 

pengarahan kepada karyawan 

ketika karyawan melakukan 

kesalahan dalam 

melaksanakan pekerjaan. 
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Lampiran 6 

Jawaban Responden Mengenai LEAD ( Live the Vision, Encourage, 

Arrange, Dirrection ) 

Variabel Pernyataan R1 R2 R3 TOTAL 

Live the 

Vision 

 

Pengusaha Joy Fried 

Chicken memiliki 

visi untuk 

perusahaan. 

5 5 5 15 

 

Pengusaha Joy Fried 

Chicken 

menyampaikan visi 

perusahaan kepada 

karyawan. 

5 5 5 15 

 

Pengusaha mengajak 

karyawan untuk 

mewujudkan visi 

perusahaan. 

5 5 5 15 

Encourage 

Pengusaha 

memberikan 

motivasi kepada 

karyawan. 

5 4 5 14 

Pengusaha mengakui 

kemampuan 

karyawan dan 

memberikan 

kesempatan kepada 

seluruh karyawan 

untuk berkembang 

dan berhasil dalam 

melakukan tugasnya. 

5 4 5 14 

Pengusaha terlibat 

secara langsung 

dalam kegiatan 

operasi perusahaan. 

5 5 5 15 

Arrange 
Pengusaha mampu 

merencanakan bisnis 

Joy Fried Chicken. 

5 5 4 14 
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Pengusaha 

merupakan 

pemegang kendali 

atau langkah yang 

akan dilakukan 

organisasi. 

5 4 4 13 

Pengusaha mampu 

mengelola 

perusahaan. 

5 5 5 15 

Pengusaha 

melaksanakan 

rencana – rencana 

perusahaan. 

5 5 5 15 

Pengusaha 

melakukan 

pengawasan dan 

pengendalian 

terhadap jalannya 

perusahaan. 

5 4 4 13 

Dirrection 

Pengusaha 

memberikan 

pelatihan kepada 

karyawan. 

5 5 5 15 

Pengusaha 

memberikan 

pengarahan kepada 

karyawan ketika 

karyawan melakukan 

kesalahan. 

5 5 5 15 

 


