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LAMPIRAN 1 

KUESIONER DAN WAWANCARA 

 (PEMIMPIN) 

 

Nama  :  

Usia  :  

Lama Bekerja  :  

Isilah dengan diberi tanda (√) pada Kuesioner di bawah ini dengan jujur dan 

lengkap. Keterangan Jawaban -pada Kuesioner ini adalah SS (Sangat Setuju), S 

(Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju). 

Karakter Entrepreneurial Leadership Able to Motive  

NO INDIKATOR JAWABAN  

SS  S N TS STS 

1. Anda dapat memacu semangat kerja karyawan 

untuk menghasilkan kinerja yang maksimal 

     

Alasan Jawaban : 

2. Anda dapat mengarahkan karyawan untuk 

bekerja dengan tepat 

     

Alasan Jawaban : 
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Karakter Entrepreneurial Leadership Achievement Oriented 

NO INDIKATOR JAWABAN  

SS  S N TS STS 

1. Anda dapat memberikan perhatian yang lebih 

dalam bisnis atau usaha yang digeluti. 

     

Alasan Jawaban : 

2. Anda mampu mendelegasikan tugas dengan 

baik sekaligus mengawasi prosesnya 

     

Alasan Jawaban : 

3. Anda mau untuk mengawasi proses bisnis dari 

hulu – hilir 

     

Alasan Jawaban : 

4. Anda mau untuk mengganti rencana yang telah 

direncanakan apabila ada masukan yang lebih 

baik 

     

Alasan Jawaban : 

 

 

. 
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Karakter Entrepreneurial Leadership Presistent 

NO INDIKATOR JAWABAN  

SS  S N TS STS 

1. Anda memiliki daya tahan terhadap tekanan 

pekerjaan 

     

Alasan Jawaban : 

.    

2. Anda Bertindak konkrit saat ada hambatan 

yang timbul 

     

Alasan Jawaban : 

3. Anda gigih bertindak mengatasi hambatan 

sesulit apapun 

     

Alasan Jawaban : 

  

4. Anda terus bertahan pada pekerjaannya meski 

penuh tantangan 

     

Alasan Jawaban : 
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Karakter Entrepreneurial Leadership Risk Taking  

NO INDIKATOR JAWABAN  

SS  S N TS STS 

1. Anda bersedia untuk menanggung 

kemungkinan terjadinya kerugian materi dalam 

bekerja. 

     

Alasan Jawaban : 

2. Anda bersedia untuk menanggung 

kemungkinan terjadinya kerugian finansial 

perusahaan dalam bekerja. 

     

Alasan Jawaban : 

3. Anda  

bersedia menanggung kemungkinan. terjadinya 

kerugian dalam aspek sosial kehidupan dalam 

bekerja. 

     

Alasan Jawaban : 
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Karakter Entrepreneurial Leadership Visionary 

NO INDIKATOR JAWABAN  

SS  S N TS STS 

1. Anda memiliki gambaran tentang usaha yang  

digeluti dimasa depan. 

     

Alasan Jawaban : 

. 

2. Anda mampu menceritakan kepada karyawan 

tentang bisnis yang digeluti. 

     

Alasan Jawaban : 

3. Anda mampu mengkomunikasikan harapan 

tentang bisnis yang digeluti kepada karyawan. 

     

Alasan Jawaban : 

4. Anda mampu meyakinkan karyawan tentang 

prospek bisnis atau usaha yang digeluti 

     

Alasan Jawaban : 
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LAMPIRAN 2 

KUESIONER DAN WAWANCARA 

 (KARYAWAN) 

 

Nama  :  

Usia  :  

Lama Bekerja  :  

Isilah dengan diberi tanda (√) pada Kuesioner di bawah ini dengan jujur dan 

lengkap. Keterangan Jawaban -pada Kuesioner ini adalah SS (Sangat Setuju), S 

(Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju). 

Karakter Entrepreneurial Leadership Able to Motive  

NO INDIKATOR JAWABAN  

SS  S N TS STS 

1. Pemimpin dapat memacu semangat kerja 

karyawan untuk menghasilkan kinerja yang 

maksimal 

     

Alasan Jawaban : 

2. Pemimpin dapat mengarahkan karyawan untuk 

bekerja dengan tepat 

     

Alasan Jawaban : 
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Karakter Entrepreneurial Leadership Achievement Oriented 

NO INDIKATOR JAWABAN  

SS  S N TS STS 

1. Pemimpin dapat memberikan perhatian yang 

lebih dalam bisnis atau usaha yang digeluti. 

     

Alasan Jawaban : 

2. Pemimpin mampu mendelegasikan tugas 

dengan baik sekaligus mengawasi prosesnya 

     

Alasan Jawaban : 

3. Pemimpin mau untuk mengawasi proses bisnis 

dari hulu – hilir 

     

Alasan Jawaban : 

4. Pemimpin mau untuk mengganti rencana yang 

telah direncanakan apabila ada masukan yang 

lebih baik 

     

Alasan Jawaban : 

 

 

. 
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Karakter Entrepreneurial Leadership Presistent 

NO INDIKATOR JAWABAN  

SS  S N TS STS 

1. Pemimpin memiliki daya tahan terhadap 

tekanan pekerjaan 

     

Alasan Jawaban : 

.    

2. Pemimpin bertindak konkrit saat ada hambatan 

yang timbul 

     

Alasan Jawaban : 

3. Pemimpin gigih bertindak mengatasi hambatan 

sesulit apapun 

     

Alasan Jawaban : 

  

4. Pemimpin terus bertahan pada pekerjaannya 

meski penuh tantangan 

     

Alasan Jawaban : 
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Karakter Entrepreneurial Leadership Risk Taking  

NO INDIKATOR JAWABAN  

SS  S N TS STS 

1. Pemimpin bersedia untuk menanggung 

kemungkinan terjadinya kerugian materi dalam 

bekerja. 

     

Alasan Jawaban : 

2. Pemimpin bersedia untuk menanggung 

kemungkinan terjadinya kerugian finansial 

perusahaan dalam bekerja. 

     

Alasan Jawaban : 

3. Pemimpin bersedia menanggung 

kemungkinan. terjadinya kerugian dalam aspek 

sosial kehidupan dalam bekerja. 

     

Alasan Jawaban : 
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Karakter Entrepreneurial Leadership Visionary 

NO INDIKATOR JAWABAN  

SS  S N TS STS 

1. Pemimpin memiliki gambaran tentang usaha 

yang  digeluti dimasa depan. 

     

Alasan Jawaban : 

. 

2. Pemimpin mampu menceritakan kepada 

karyawan tentang bisnis yang digeluti. 

     

Alasan Jawaban : 

3. Pemimpin mampu mengkomunikasikan 

harapan tentang bisnis yang digeluti kepada 

karyawan. 

     

Alasan Jawaban : 

4. Pemimpin mampu meyakinkan karyawan 

tentang prospek bisnis atau usaha yang 

digeluti 

     

Alasan Jawaban : 
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LAMPIRAN 3 

DATA HASIL WAWANCARA DAN KUESIONER 

Able to Motivate 

No Indikator Responden Tanggapan Penjelasan 

1 Pemimpin dapat 

memacu 

semangat kerja 

karyawan untuk 

menghasilkan 

kinerja yang 

maksimal 

Pemimpin 

 

Sangat 

setuju  

1. Memberikan dan 

membagi ilmu yang 

bermanfaat sesuai 

dengan bidang 

pekerjaan.  

2. Mau diarahkan karena 

pemimpin mau 

memberikan ilmunya 

kepada karyawan, 

karyawan yang sudah 

resign kebanyakan 

membangun bisnis jasa 

dokumentasi, karena 

mendapat ilmu dari 

pemimpin, namun bisnis 

tersebut membutuhkan 

modal yang tinggi 

Karyawan 

Administrasi 

Dokumentasi 

dan 

Karyawan 

Administrasi 

Keuangan 

Sangat 

Setuju  

dan  

Sangat 

Setuju 

1. Beliau tidak hanya 

sekedar menyalahkan 

sesuatu namun 

memberikan solusI 

2. Memacu dengan melalui 

memberikan bimbingan 

kepada karyawannya, 

semula yang dari gabisa 

jadi bisa  
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2 Pemimpin dapat 

mengarahkan 

karyawan untuk 

bekerja dengan 

tepat 

Pemimpin Sangat 

setuju 

1. Pemimpin tidak pernah 

mencari karyawan. 

pemimpin memberikan 

contoh bagaimana harus 

bekerja dengan baik 

karena pemimpin 

memiliki jam terbang 

yang tinggi.  

Karyawan 

Administrasi 

Dokumentasi 

dan 

Karyawan 

Administrasi 

Keuangan 

Sangat 

Setuju dan 

Sangat 

Setuju 

1. Awalnya begitu bekerja 

di perusahaan dibimbing 

dulu oleh pemimpin 

tetapi tidak mulai dari nol 

karena sebelumnya 

karyawan juga sudah 

pernah bekerja di bidang 

yang sama namun ada 

beberapa sistem yang 

sedikit berbeda   

2. Untuk saat ini karyawan 

dokumentasi sudah 

paham betul mengenai 

pekerjaannya, tidak perlu 

dibimbing lagi oleh 

pemimpin, karena sudah 

lama bekerja di 

perusahaan, Dulu saat 

pertama kali masuk 

masih perlu dibimbing, 

kemudian ada 

pengembangan sendiri 

dari karyawan. 
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Achievement Oriented 

No Indikator Responden Tanggapan Penjelasan 

3 Pemimpin dapat 

memberikan 

perhatian yang 

lebih dalam 

bisnis atau usaha 

yang digeluti. 

Pemimpin Sangat 

setuju 

1. Tetap ke kantor, 

memonitor pekerjaan 

karyawan ketika 

berhalangan hadir 

2. Pemimpin memahami 

kondisi eksternal dan 

internal perusahaan 

hingga saat ini 

Karyawan 

Administrasi 

Dokumentasi 

dan 

Karyawan 

Administrasi 

Keuangan 

Sangat 

Setuju dan 

Sangat 

Setuju 

1. Ketika pemimpin tidak 

hadir di kantor, dia tetap 

berinisiatif memantau 

pekerjaan 

2. Karyawan memahami 

kondisi internal dan 

eksternal perusahaan 

karena hal tersebut sudah 

disampaikan oleh 

pemimpin 

4 Pemimpin 

mampu 

mendelegasikan 

tugas dengan 

baik sekaligus 

mengawasi 

prosesnya. 

Pemimpin Sangat 

setuju 

1. Proses pengurusan 

dokumen di beacukai, 

terkait dengan relasi yang 

banyak, 

mempermudahkan proses 

pekerjaan dengan koneksi 

pertemanan dari 

pimpinan.  

2. Pemimpin percaya dgn 

karyawan yang bekerja, 

karena pemimpin pernah 

menjalani dari masing2 

jobdesc mereka, ketika 

mereka melakukan 

kecurangan pemimpin 
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bisa mengetahui hal 

tersebut, pemimpin hanya 

melihat hasil dari 

pekerjaan mereka.  

Karyawan 

Administrasi 

Dokumentasi 

dan 

Karyawan 

Administrasi 

Keuangan 

Sangat 

Setuju dan 

Sangat 

Setuju 

1. Beliau sudah membagi 

tugas masing masing 

karyawan sejak mereka 

masuk kerja, 

2. Pemimpin membagi tugas 

dgn baik, untuk karyawan 

keuangan ya keuangan, 

dokumentasi ya 

dokumentasi, untuk 

karyawan keuangan 

sendiri tidak paham betul 

mengenai kepengurusan 

dokumen secara 

operasional, karena tugas 

dia adalah mengurus 

invoice, pajak, kebutuhan 

kantor (listrik, Koran, 

wifi), 

3. Karyawan dokumentasi 

sudah otomatis tau apa 

saja yang harus dilakukan 

untuk saat ini, karena 

sudah diarahkan 

5 Pemimpin mau 

untuk mengawasi 

proses bisnis dari 

hulu – hilir 

Pemimpin Sangat 

setuju 

Seperti mengawasi 

pengiriman barang dari 

pelabuhan kepada pelanggan 

Karyawan 

Administrasi 

Dokumentasi 

dan 

Sangat 

setuju dan 

Sangat 

Setuju 

Ketika karyawan ada 

masalah, pemimpin langsung 

turun tangan ikut membantu 

saat itu juga, sekalipun harus 

ke Pelabuhan atau Kantor 

Beacukai 
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Karyawan 

Administrasi 

Keuangan 

6 Pemimpin mau 

untuk mengganti 

rencana yang 

telah 

direncanakan 

apabila ada 

masukan yang 

lebih baik 

Pemimpin Sangat 

setuju 

Dalam bidang bisnis, tidak 

mengenal sistem otoriter. 

Sehingga pemimpin pasti 

mau menerima masukan dari 

karyawan dan ketika 

masukan tersebut lebih baik, 

maka pemimpin siap 

mengganti rencana yang 

telah direncanakan.  

Karyawan 

Administrasi 

Dokumentasi 

dan 

Karyawan 

Administrasi 

Keuangan 

Sangat 

Setuju dan 

Sangat 

Setuju 

1. Pernah pemimpin ingin 

membayarkan secara 

lunas cash ke pihak 

pengiriman (tracking) 

karena pelunasan dari 

pabrik kn lama, kalo mau 

cash sebagian aja, ketika 

akan mengirimkan barang 

maka ada beberapa 

perusahaan tracking yang 

terkait 

2. Ketika karyawan 

dokumentasi memberikan 

masukan kepada 

pemimpin, tapi 

melihatnya perkasus 

ketika tidak ada kaitannya 

dgn keuangan ditinjau 

lebih lanjut dulu 

permasalahannya,  
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Persistent 

No Indikator Responden Tanggapan Penjelasan 

7 Pemimpin 

memiliki daya 

tahan terhadap 

tekanan 

pekerjaan 

Pemimpin Sangat 

Setuju 

Pemimpin menunjukkan 

bahwa dia masih bisa 

mengembangkan 

perusahaannya adalah saat 

terjadi krisis moneter pada 

tahun 1997 dimana 

perusahaan harus menambah 

modal menjadi 4x lipat. 

Karyawan 

Administrasi 

Dokumentasi 

dan 

Karyawan 

Administrasi 

Keuangan 

Sangat 

Setuju dan 

Sangat 

Setuju 

1. Pemimpin tidak pernah 

mengeluh, pemimpin mau 

menerima pekerjaan baru 

(pelanggan baru), 

pemimpin bersemangat 

untuk menerima sesuatu 

hal yang baru.  

2. Tidak mudah menyerah, 

selalu punya solusi, 

karena sudah menggeluti 

lama sehingga memiliki 

pengalaman banyak  

8 Pemimpin 

bertindak konkrit 

saat ada 

hambatan yang 

timbul 

Pemimpin Sangat 

setuju 

Pemimpin mengatasi adanya 

suatu permasalahan ketika 

sistem tracking 

(pengangkutan) ternyata 

barang memiliki berat yang 

melebihi kapasitas. 

Kemudian barang tersebut 

dibagi ke beberapa armada. 



109 

 

Karyawan Sangat 

setuju dan 

Sangat 

Setuju 

1. Pemimpin tidak pernah 

memaksakan untuk 

mendapati keuntungan 

dengan keadaan yang 

tidak memungkinkan. 

Contohnya seperti 

kejadian saat hari raya 

lebaran, ada pelanggan 

pabrik yang meminta 

untuk barangnya dikirim 

cepat namun kondisi tidak 

memungkinkan, hal 

tersebut bisa diatasi oleh 

pemimpin dengan tidak 

memaksakan keadaan. 

2. Pemimpin bertindak 

konkrit,  bertindak 

realistis sesuai 

permasalahan yang 

muncul 

9 Pemimpin gigih 

bertindak 

mengatasi 

hambatan sesulit 

apapun 

Pemimpin Sangat 

Setuju 

Menurut pemimpin, dia 

adalah orang yang tidak 

mudah menyerah, tidak 

pernah mengeluh. Karena 

proses pengeluaran barang di 

pelabuhan selalu ada jalan 

keluarnya. 

Karyawan 

Administrasi 

Dokumentasi 

dan 

Karyawan 

Sangat 

Setuju dan 

Sangat 

Setuju 

Pemimpin selalu bisa 

mengambil tindakan dengan 

baik ketika ada hambatan 

yang muncul. Dan segala 

hambatan tersebut selalu 
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Administrasi 

Keuangan 

diinformasikan kepada 

seluruh karyawan.   

 

 

 

10 Pemimpin terus 

bertahan pada 

pekerjaannya 

meski penuh 

tantangan 

Pemimpin Sangat 

Setuju 

Tantangan terberat hingga 

saat ini yaitu mengenai 

seorang pembeli yang tidak 

memiliki perizinan secara 

keseluruhan dalam 

pengiriman barang dari luar 

negeri. Pemimpin mampu 

mengatasi tantangan tersebut 

tanpa mengeluh dan merasa 

pesimis.  

Karyawan 

Administrasi 

Dokumentasi 

dan 

Karyawan 

Administrasi 

Keuangan 

Sangat 

Setuju dan 

Sangat 

Setuju 

Sangat Setuju karena dapat 

dilihat dari pemimpin yang 

selama ini memimpin. 
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Risk Taking 

No Indikator Responden Tanggapan Penjelasan 

11 Pemimpin 

bersedia untuk 

menanggung 

kemungkinan 

terjadinya 

kerugian materi 

dalam bekerja. 

 

 

Pemimpin Sangat 

Setuju 

Pemimpin memutuskan 

untuk melakukan kredit 

dengan jaminan barang 

milik pribadi kepada salah 

satu kreditor karena volume 

pekerjaan meningkat, 

karena sebagian pekerjaan 

harus membiayai dulu. 

Karyawan 

Administrasi 

Dokumentasi  

Setuju  Pemimpin mau 

menanggung resiko namun 

dilihat dari 

permasalahannya dulu, 

ketika perusahaan sekiranya 

tidak perlu menanggung, 

pemimpin tidak akan 

mengambil tindakan untuk 

mengganti kerugian 

Karyawan 

Administrasi 

Keuangan  

Sangat 

Setuju  

Sangat setuju karena apapun 

yang terjadi selama ini 

ditanggung pemimpin 

12 Pemimpin 

bersedia untuk 

menanggung 

kemungkinan 

terjadinya 

kerugian 

finansial 

perusahaan 

dalam bekerja. 

Pemimpin   Sangat 

setuju 

Pemimpin mau 

menanggung apapun resiko 

yang dialami dalam 

pekerjaannya. Seperti 

penanggungan biaya proses 

tracking, proses shipping 

yang dibayarkan terlebih 

dahulu.hal tersebut 

memungkinkan penggunaan 

dana perusahaan terlebih 

dahulu 

Karyawan 

Administrasi 

Setuju Pemimpin mau 

menanggung apapun resiko 



112 

 

Dokumentasi  yang dialami dalam 

pekerjaannya. Seperti 

penanggungan biaya proses 

tracking, proses shipping 

yang dibayarkan terlebih 

dahulu.hal tersebut 

memungkinkan penggunaan 

dana perusahaan terlebih 

dahulu 

 Karyawan 

Administrasi 

Keuangan  

Sangat 

setuju 

Kerugian berapapun yang 

dialami karyawan tidak 

dilibatkan 

13 Pemimpin 

bersedia 

menanggung 

kemungkinan. 

terjadinya 

kerugian dalam 

aspek sosial 

kehidupan 

dalam bekerja. 

Pemimpin   Tidak 

Setuju 

1. Tidak mau bekerja di 

hari libur (sabtu minggu) 

karena alur pekerjaan 

menyesuaikan dgn 

pelabuhan, beacukai 

sabtu minggu libur. 

2. Dulu sering luar kota 

untuk mempererat 

hubungan antara pemilik 

jasa dan importir 

Karyawan 

Administrasi 

Dokumentasi  

Netral Saat hari libur tidak ada 

pekerjaan karena 

perusahaan libur.  

Karyawan 

Administrasi 

Keuangan   

Sangat 

Setuju 

Untuk berhubungan dgn 

pelanggan dan karyawan 

terkait pekerjaan tetap stand 

by hp walau hari sabtu 

minggu 
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Visionary 

No Indikator Responden Tanggapan Penjelasan 

14 Pemimpin memiliki 

gambaran tentang 

usaha yang  digeluti 

dimasa depan. 

Pemimpin Sangat 

Setuju 

Menurut pemimpin kondisi 

ekonomi Indonesia tidak 

akan pernah lepas dari 

ekspor dan impor. Menurut 

pemimpin gambaran 

tentang usahanya di masa 

depan adalah ekspor 

semakin meningkat dan 

impor semakin menurun. 

Kondisi perusahaan 3 

tahun lagi stabil, 

kemungkinan meningkat 

karena aka nada perluasan 

pabrik tekstil gajah duduk, 

wadimor, memperluas 

kapasitas produksi, 

pemimpin tau dari org 

pabrik yg bercerita, 

planning pabrik tekstil 

diceritakan ke perusahaan, 

Karyawan 

Administrasi 

Dokumentasi 

dan 

Administrasi 

Keuangan 

Sangat 

Setuju dan 

Sangat 

Setuju 

Selalu memiliki visi  

Kondisi perusahaan 3 

tahun ke depan stabil, 

Pemimpin memiliki 

banyak harapan, banyak 

visi misi, namun 

berkendala dikurangnya 

partner yang tidak mau 

keluar dari zona aman, 

sehingga pemimpin kurang 

dukungan. Karena ada 

keterbatasan SDM. 

15 Pemimpin mampu Pemimpin Sangat Semua karyawan harus 

mau menerima pengarahan 
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menceritakan 

kepada karyawan 

tentang bisnis yang 

digeluti. 

Setuju tentang pekerjaan. 

Karyawan yang ingin maju 

harus menerima 

pengarahan pemimpin. 

Karyawan paham terhadap 

bisnis yang ditgeluti karena 

sudah mentransfer ilmunya 

dari pemimpin, dibimbing, 

pemimpin bercerita saat 

jam istirahat kantor. 

Karyawan 

Administrasi 

Dokumentasi  

dan 

Karyawan 

Administrasi 

Keuangan 

Sangat 

Setuju dan 

Sangat 

Setuju 

Pemimpin terbuka kepada 

karyawan tentang harapan 

bisnis 

16 Pemimpin mampu 

mengkomunikasikan 

harapan tentang 

bisnis yang digeluti 

kepada karyawan. 

Pemimpin Sangat 

Setuju 

Harapan bisnis : volume 

meningkat, pekerjaan 

meningkat. Cara 

mengembangkan 

perusahaan dengan 

mencari prospek yang lain, 

yaitu dengan memperlias 

pasar, tidak hanya pabrik 

tekstil. Perusahaan hingga 

saat ini hanya 

mengandalkan lewat mulut 

ke mulut 

 

Karyawan  

Administrasi  

Dokumentasi  

Sangat 

Setuju  

Pemimpin bercerita ingin 

bisa mengurus 

kepengurusan dokumen 

ekspor, ketika 

kepengurusan dokumen 
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ekspor tidak perlu 

membutuhkan modal yang 

banyak, karena tidak 

membayar biaya 

penumpukan barang 

  Karyawan  

Administrasi  

Keuangan  

Sangat 

Setuju  

Perusahaan akan tetap 

jalan 3 tahun lagi,  

Pemimpin selalu bercerita 

mengenai prospek bisnis 

ke depan yaitu memiliki 

keinginan melakukan 

pengadaan trucking, akan 

memaksimalkan laba yang 

didapat 

17 Pemimpin mampu 

meyakinkan 

karyawan tentang 

prospek bisnis atau 

usaha yang digeluti 

Pemimpin Sangat 

Setuju 

Pemimpin sudah 

menggeluti bisnis selama 

puluhan tahun, sangat tidak 

diragukan bagi karyawan 

mengenai prospek bisnis 

yang akan dijalani nanti. 

Karyawan  

Administrasi  

Dokumentasi 

dan 

Karyawan  

Administrasi  

Keuangan  

Sangat 

Setuju dan 

Sangat 

Setuju  

Pemimpin bisa melihat 

peluang pekerjaan di masa 

depan dan meyakinkannya 

kepada karyawan lain  
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LAMPIRAN 4 

KUESIONER (KARYAWAN) 

 

Nama  :  

Usia  :  

Lama Bekerja  :  

Isilah dengan diberi tanda (√) pada Kuesioner di bawah ini dengan jujur dan 

lengkap. Keterangan Jawaban -pada Kuesioner ini adalah SS (Sangat Setuju), S 

(Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju). 

Karakter Entrepreneurial Leadership Able to Motive  

NO INDIKATOR JAWABAN  

SS  S N TS STS 

1. Anda dapat memacu semangat kerja karyawan 

untuk menghasilkan kinerja yang maksimal 

     

2. Anda dapat mengarahkan karyawan untuk 

bekerja dengan tepat 
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Karakter Entrepreneurial Leadership Achievement Oriented 

NO INDIKATOR JAWABAN  

SS  S N TS STS 

1. Anda dapat memberikan perhatian yang lebih 

dalam bisnis atau usaha yang digeluti. 

     

2. Anda mampu mendelegasikan tugas dengan 

baik sekaligus mengawasi prosesnya 

     

3. Anda mau untuk mengawasi proses bisnis dari 

hulu – hilir 

     

4. Anda mau untuk mengganti rencana yang telah 

direncanakan apabila ada masukan yang lebih 

baik 

     

 

Karakter Entrepreneurial Leadership Presistent 

NO INDIKATOR JAWABAN  

SS  S N TS STS 

1. Anda memiliki daya tahan terhadap tekanan 

pekerjaan 

     

2. Anda Bertindak konkrit saat ada hambatan 

yang timbul 

     

3. Anda gigih bertindak mengatasi hambatan 

sesulit apapun 

     

4. Anda terus bertahan pada pekerjaannya meski 

penuh tantangan 
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Karakter Entrepreneurial Leadership Risk Taking  

NO INDIKATOR JAWABAN  

SS  S N TS STS 

1. Anda bersedia untuk menanggung 

kemungkinan terjadinya kerugian materi dalam 

bekerja. 

     

2. Anda bersedia untuk menanggung 

kemungkinan terjadinya kerugian finansial 

perusahaan dalam bekerja. 

     

3. Anda  

bersedia menanggung kemungkinan. terjadinya 

kerugian dalam aspek sosial kehidupan dalam 

bekerja. 

     

 

Karakter Entrepreneurial Leadership Visionary 

NO INDIKATOR JAWABAN  

SS  S N TS STS 

1. Anda memiliki gambaran tentang usaha yang  

digeluti dimasa depan. 

     

2. Anda mampu menceritakan kepada karyawan 

tentang bisnis yang digeluti. 

     

3. Anda mampu mengkomunikasikan harapan 

tentang bisnis yang digeluti kepada karyawan. 

     

4. Anda mampu meyakinkan karyawan tentang 

prospek bisnis atau usaha yang digeluti 
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Lampiran 5 

Rekapitulasi Hasil Kuesioner Karyawan 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Masrian 40 Laki - Laki 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5

Onny 39 Laki - Laki 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Arifin 43 Laki - Laki 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Santoso 43 Laki - Laki 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4

Jenis 

Kelamin
UsiaNama

Pertanyaan

 

 

Keterangan 

5 : Sangat Setuju 

4 : Setuju 

3 : Netral 

2 : Tidak Setuju 

1 : Sangat Tidak Setuju 

 

 



120 

 

 


