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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1: Kuesioner Untuk Pemilik 

KUESIONER PENELITIAN ANALISIS ENTREPRENEURIAL 

LEADERSHIP PEMILIK  INDONESIA MAXI DINAMIKA 

KUESIONER BAGI PEMILIK INDONESIA MAXI DINAMIKA 

A. Biodata Responden 

Berilah tanda (X) pada jawaban pilihan anda. 

1. Nama   : ………………… 

2. Jenis Kelamin 

(a)  Laki – Laki  (b)  Perempuan 

3. Usia   : ………………… 

4. Lama Kerja : ………………… 

5. Apa tingkat pendidikan terakhir yang Anda tempuh? 

(a)  SMU/SMK  (c)   S1  (e) Lain- lain 

(b)  Diploma   (d)  S2 

B. Pertanyaan 

Berilah jawaban pada pertanyaan – pertanyaan berikut dengan cara memberi 

tanda (  ) atau  ( x ) pada salah satu kolom tersedia sesuai dengan pendapat 

anda dan berdasarkan pada apa yang anda rasakan sebagai pelanggan. 

Berikan pendapat anda sesuai kriteria sebagai berikut : 

SS: Sangat setuju  N   :Netral  STS :Sangat Tidak Setuju 

S: Setuju   TS : Tidak Setuju  
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Able to motivate 

No Keterangan 

Jawaban 

STS TS N S SS 

1 

Saya mampu memberikan semangat kepada 

karyawan agar dapat menghasilkan kinerja 

yang maksimal 
     

Jelaskan dan berikan contoh : 

 

 

 

2 

Saya dapat mengarahkan karyawan agar 

bekerja sesuai dengan keinginan pemilik 

perusahaan 
     

Jelaskan dan berikan contoh : 

 

 

 

3 

Saya dapat menjadi teladan bagi karyawan      

Jelaskan dan berikan contoh : 

 

 

 

Achievement Oriented 

 

No Keterangan Jawaban 

STS TS N S SS 

1 Saya memiliki target yang jelas dalam 

mengadakan event 

     

 Jelaskan dan berikan contoh : 

 

 

 

2 Saya selalu fokus pada usaha yang saya 

kerjakan 

     

 Jelaskan dan berikan contoh : 
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3 Saya dapat mengerjakan tugasnya dengan baik 

sekaligus mengawasi prosesnya 

     

 Jelaskan dan berikan contoh : 

 

 

 

4 Saya selalu mengawasi proses bisnis yang saya 

jalani setiap harinya 

     

 Jelaskan dan berikan contoh : 

 

 

 

 

 

Creative 

No Keterangan 
Jawaban 

STS TS N S SS 

1 

Saya mampu melihat peluang yang ada      

Jelaskan dan berikan contoh : 

 

 

 

2 

Saya dapat menciptakan kesempatan dalam 

kesulitan yang terjadi 
     

Jelaskan dan berikan contoh : 
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Flexible 

No Keterangan 
Jawaban 

STS TS N S SS 

1 

Saya dapat memberikan respon yang positif 

terhadap perubahan 
     

Jelaskan dan berikan contoh : 

 

 

 

2 

Saya dapat bertindak cepat menghadapi 

perubahan yang terjadi 
     

Jelaskan dan berikan contoh : 

 

 

 

 

Patient 

No Keterangan 
Jawaban 

STS TS N S SS 

1 

Saya selalu sabar dalam mengambil keputusan 

dengan pertimbangan 
     

Jelaskan dan berikan contoh : 

 

 

 

2 

Saya selalu sabar dan memastikan kondisi 

yang mendukung dalam mengambil dan 

menetukan suatu tindakan 
     

Jelaskan dan berikan contoh : 
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Persistent 

No Keterangan 
Jawaban 

STS TS N S SS 

1 

Saya tidak mudah menyerah      

Jelaskan dan berikan contoh : 

 

 

 

2 

Saya berusaha mengatasi hambatan dan 

kesulitan yang terjadi 
     

Jelaskan dan berikan contoh : 

 

 

 

 

3 

Saya tetap bertahan pada pekerjaanya meski 

memiliki banyak tantangan 
     

Jelaskan dan berikan contoh : 

 

 

 

 

Risk Taker 

No Keterangan 
Jawaban 

STS TS N S SS 

1 

Saya bersedia menanggung kerugian finansial 

yang kemungkinan akan terjadi 
     

Jelaskan dan berikan contoh : 

 

 

 

 

2 

Saya selalu mempertimbangkan segala 

sesuatu sebelum mengambil keputusan      

Jelaskan dan berikan contoh : 
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Visionary 

No Keterangan 
Jawaban 

STS TS N S SS 

1 

Saya memiliki gambaran mengenai usaha saya 

kedepan 
     

Jelaskan dan berikan contoh : 

 

 

 

 

2 

Saya dapat menceritakan kepada karyawan 

mengenai usaha saya 
     

Jelaskan dan berikan contoh : 

 

 

 

3 

Saya menyampaikan rencana serta harapakan 

kepada karyawan 
     

Jelaskan dan berikan contoh : 
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Lampiran 2: Kuesioner Untuk Karyawan 

KUESIONER PENELITIAN ANALISIS ENTREPRENEURIAL 

LEADERSHIP PEMILIK  INDONESIA MAXI DINAMIKA 

KUESIONER BAGI KARYAWAN INDONESIA MAXI DINAMIKA 

C. Biodata Responden 

Berilah tanda (X) pada jawaban pilihan anda. 

6. Nama   : ………………… 

7. Jenis Kelamin 

(b)   Laki – Laki  (b)  Perempuan 

8. Usia   : ………………… 

9. Lama Kerja : ………………… 

10. Apa tingkat pendidikan terakhir yang Anda tempuh? 

(c)   SMU/SMK  (c)   S1  (e) Lain- lain 

(d)   Diploma   (d)  S2 

D. Pertanyaan 

Berilah jawaban pada pertanyaan – pertanyaan berikut dengan cara memberi 

tanda (  ) atau  ( x ) pada salah satu kolom tersedia sesuai dengan pendapat 

anda dan berdasarkan pada apa yang anda rasakan sebagai pelanggan. 

Berikan pendapat anda sesuai kriteria sebagai berikut : 

SS: Sangat setuju  N   :Netral  STS :Sangat Tidak Setuju 

S: Setuju   TS : Tidak Setuju  
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Able to motivate 

No Keterangan 

Jawaban 

STS TS N S SS 

1 

Pemilik mampu memberikan semangat 

kepada karyawan agar dapat menghasilkan 

kinerja yang maksimal 
     

Jelaskan dan berikan contoh: 

 

 

 

2 

Pemilik dapat mengarahkan karyawan agar 

bekerja sesuai dengan keinginan pemilik 

perusahaan 
     

Jelaskan dan berikan contoh: 

 

 

 

3 

Pemilik dapat menjadi teladan bagi karyawan      

Jelaskan dan berikan contoh: 

 

 

 

 

Achievement Oriented 

 

No Keterangan Jawaban 

STS TS N S SS 

1 Pemilik memiliki target yang jelas dalam 

mengadakan event 

     

 Jelaskan dan berikan contoh: 

 

 

 

 

2 Pemilik selalu fokus pada usaha yang 

dikerjakannya 

     

 Jelaskan dan berikan contoh: 
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3 Pemilik dapat mengerjakan tugasnya dengan 

baik sekaligus mengawasi prosesnya 

     

 Jelaskan dan berikan contoh: 

 

 

 

 

4 Pemilik selalu mengawasi proses bisnis yang  

dijalani setiap harinya 

     

 Jelaskan dan berikan contoh: 

 

 

 

 

 

Creative 

No Keterangan 
Jawaban 

STS TS N S SS 

1 

Pemilik mampu melihat peluang yang ada      

Jelaskan dan berikan contoh: 

 

 

 

 

2 

Pemilik dapat menciptakan kesempatan dalam 

kesulitan yang terjadi 
     

Jelaskan dan berikan contoh: 
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Flexible 

No Keterangan 
Jawaban 

STS TS N S SS 

1 

Pemilik dapat memberikan respon yang positif 

terhadap perubahan 
     

Jelaskan dan berikan contoh: 

 

 

 

2 

Pemilik dapat bertindak cepat menghadapi 

perubahan yang terjadi 
     

Jelaskan dan berikan contoh: 

 

 

 

 

Patient 

No Keterangan 
Jawaban 

STS TS N S SS 

1 

Pemilik selalu sabar dalam mengambil 

keputusan dengan pertimbangan 
     

Jelaskan dan berikan contoh: 

 

 

 

 

2 

Pemilik selalu sabar dan memastikan kondisi 

yang mendukung dalam mengambil dan 

menentukan suatu tindakan 

 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 
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Persistent 

No Keterangan 
Jawaban 

STS TS N S SS 

1 

Pemilik tidak mudah menyerah      

Jelaskan dan berikan contoh: 

 

 

 

 

2 

Pemilik berusaha mengatasi hambatan dan 

kesulitan yang terjadi 

 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

 

 

 

 

3 

Pemilik tetap bertahan pada pekerjaanya 

meski memiliki banyak tantangan 
     

Jelaskan dan berikan contoh: 
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Risk Taker 

No Keterangan 
Jawaban 

STS TS N S SS 

1 

Pemilik bersedia menanggung kerugian 

finansial yang kemungkinan akan terjadi 
     

Jelaskan dan berikan contoh: 

 

 

 

2 

Pemilik selalu mempertimbangkan segala 

sesuatu sebelum mengambil keputusan      

Jelaskan dan berikan contoh: 

 

 

 

 

Visionary 

No Keterangan 
Jawaban 

STS TS N S SS 

1 

Pemilik memiliki gambaran mengenai usaha 

kedepan 
     

Jelaskan dan berikan contoh: 

 

 

 

2 

Pemilik dapat menceritakan kepada karyawan 

mengenai usahanya 
     

Jelaskan dan berikan contoh: 

 

 

 

3 

Pemilik menyampaikan rencana serta 

harapakan kepada karyawan 
     

Jelaskan dan berikan contoh: 
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Lampiran 3: Tabulasi Identitas Responden Pemilik 

Tabulasi Identitas Responden ( Pemilik ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama  Jenis 

kelam

in 

Usia  Lama 

kerja 

Pendidikan  Able to 

Motivate 

Achievement 

oriented 

Creative  Felxible  Patient  Presistent  Risk 

taker 

Visionary  

      1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 

1. Mujiono 

Abadi 

Laki- 

laki 

48 th 17 th Diploma  4 4 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 3 4 
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Lampiran 4 : Tabulasi Identitas Responden Karyawan  

Tabulasi Identitas Responden ( Karyawan ) 

 

 

 

No Nama  Jenis 

kelamin 

Usia  Lama 

kerja 

Pendidik

an  

Able to 

Motivate 

Achievement 

oriented 

Creative  Felxible  Patient  Presistent  Risk 

taker 

Visionary  

      1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 

1. Jaenal 

Saranggih 

Laki- 

laki 

39 th 8 th S1  4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 5 3 4 4 5 4 5 4 4 3 4 

2. Nova 

Wijaya 

Laki- 

laki 

41 th 7 th S1 4 4 5 5 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 

3. Hani 

Kusuma 

Peremp

uan  

35 th 6 th S1 5 4 3 5 2 3 3 4 5 4 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 5 

4. Ade 

Wisnu S 

Laki- 

laki 

33 th 5 th S1 5 4 3 5 2 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 
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Lampiran 5 : Rekapitulasi Jawaban Responden Pemilik 

Rekapitulasi Jawaban Reponden ( Pemilik ) 

No.  Variabel dan Indikator Jawaban Responden 

1.  Able To Motivate 

 a. Saya mampu memberikan semangat kepada 

karyawan karyawan agar dapat menghasilkan kinerja 

yang maksimal 

Setuju, memberikan gaji kepada karyawan sesuai dengan 

kinerja agar karyawan tetap semangat dalam bekerja dan 

terkadang saling sharing pengalaman 

 b. Saya dapat mengarahkan karyawan agar bekerja 

sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan 

Setuju, mengarahkan karyawan untuk bekerja sesuai dengan 

standart yang diberikan kepada semua manajer yang kemudian 

diturunkan kepada staf karyawan 

 c. Saya dapat menjadi teladan bagi karyawan Sangat setuju, dapat menjadi teladan bagi karyawan dengan 

sikap yang bijaksana dalam menentukan dan mengambil 

keputusan serta keoptimisan yang pemilik tunjukan kepada 

karywan 

2. Achievement Oriented 

 a. Saya memiliki target yang jelas dalam mengadakan 

event 

Sangat setuju, selalu memiliki target yang jelas dalam setiap 

event dengan membuat target yang berbeda- beda disetiap kota 

tergantung pada perkiraan perusahaan yang ikut serta 
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 b. Saya selalu fokus pada usaha yang saya kerjakan Netral, cukup fokus dengan usaha yang saya kerjakan namun 

bisnis yang dijalankan tidak hanya satu sehingga harus 

membagi waktu pekerjaan yang lain agar dapat diawasi semua 

 c. Saya dapat mengerjakan tugasnya dengan baik 

sekaligus mengawasi prosesnya 

Sangat setuju, selalu mengerjakan tugas sesuai dengan target 

dan saat event berjalan selalu melakukan pengecekan agar 

dapat memantau apabila karyawan akan melakukan kesalahan 

 d. Saya selalu mengawasi proses bisnis yang saya 

jalani setiap harinya 

Setuju, dengan mengawasi proses bisnis melalui koordinator 

manajer yang ada 

3.  Creative  

 a. Saya mampu melihat peluang yang ada Setuju, melihat peluang agar meminimalisirkan kerugian yang 

terjadi terdapat tambahan booth saat event seperti booth 

makanan dan minuman serta printer corner  

 b. Saya dapat menciptakan kesempatan dalam kesulitan 

yang terjadi 

Setuju, menciptakan kesempatan agar perusahaan yang 

dijalankan dapat berkembang ditengah persaingan yang ada 

contohnya, memberikan banyak perusahaan agar pengunjung 

banyak yang datang dan apabila banyak pengunjung 

perusahaan juga tidak kecewa dan akan mengikuti event lagi 

4.  Flexible  
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 a. Saya dapat memberikan respon yang positif terhadap 

perubahan 

Setuju, selalu merespon positif terhadap perubahan yang ada 

dengan cara menjadikan perubahan sebagai peluang misalnya 

booth tertentu masih banyak yang kosong kemudian digunakan 

area tertentu untuk print sehingga pengunjung yang belum 

mempersiapkan berkas dapat mencetak di area tersebut jadi 

menambah pemasukan. 

 b. Saya dapat bertindak cepat menghadapi perubahan 

yang terjadi 

Setuju, dapat menghadapi perubahan dengan bertindak cepat 

agar perusahaan dapat tetap megambil profit dengan membuka 

booth yang sebelumnya belum ada saat terjadi regulasi 

pemerintah dengan tidak menarik biaya tiket masuk 

5.  Patient 

 a. Saya selalu sabar dalam mengambil keputusan 

dengan pertimbangan 

Setuju , cukup sabar dalam mengambil keputusan jika ada 

kendala dan rencana biasanya akan diadakan rapat dengan 

karyawan 

 b. Saya selalu sabar dan memastikan kondisi yang 

mendukung dalam mengambil dan menentukan 

suatu tindakan 

Setuju, apabila perusahaan sedang berkembang saya berencana 

untuk membuka kantor baru dikota lain agar Maxi semakin 

dikenal masayarakat sehingga akan banyak perusahaan yang 

ikut join serta mempersiapkan secara matang segala kebutuhan 

dan keperluan sebelum event berjalan. 
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6.  Presistent  

 a. Saya tidak mudah menyerah Setuju, selalu semangat dan memotivasi diri apabila kondisi 

seperti, sepi pengunjung dan mendapat komplain perusahaan 

 b. Saya berusaha mengatasi hambatan dan kesulitan 

yang terjadi 

Setuju, selalu sabar dan tidak mudah menyerah meskipun 

banyak masalah contohnya saat event, rencana perusahaan 

yang tidak terpenuhi 

 c. Saya tetap bertahan pada pekerjaanya meski 

memiliki banyak tantangan 

Sangat setuju, saya tetap fokus meskipun banyak pesaing 

7. Risk Taker 

 a. Saya bersedia menanggung kerugian finansial yang 

kemungkinan akan terjadi 

Sangat setuju,bersedia menanggung kerugian finansial 

misalnya, perusahaan yang joint belum memenuhi tetapi sudah 

menyewa gedung terlebih dahulu 

 b. Saya selalu mempertimbangkan segala sesuatu 

sebelum mengambil keputusan 

Setuju, selalu memikirkan resiko yang saya terima sebelum 

bertindak misalnya, akan terjadi kerugian 

8. Visionary  

 a. Saya memiliki gambaran mengenai usaha saya 

kedepan 

Sangat setuju, apabila sudah memiliki cukup modal untuk 

buka kantor baru lagi dan memperbesar jumlah kapasitas 

perusahaan 
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 b. Saya dapat menceritakan kepada karyawan 

mengenai usaha saya 

Netral, terkadang saya sharing pengalaman usaha ini kepada 

karyawan 

 c. Saya menyampaikan rencana serta harapakan kepada 

karyawan 

Setuju, saya menceritakan perkembangan bisnis dan 

menyampaikan harapan saya untuk usaha ini kedepan 

 

Lampiran 6 : Rekapitulasi Jawaban Responden Karyawan 

Rekapitulasi Jawaban Reponden ( karyawan ) 

No.  Variabel dan Indikator Jawaban Responden 

(Manajer Pemasaran) 

Jawaban Responden 

(Manajer Oprasional) 

Jawaban Responden 

(Manajer Keuangan) 

Jawaban Responden 

(Manajer SDM) 

1.  Able To Motivate 

 a. Pemilik mampu 

memberikan 

semangat kepada 

karyawan agar dapat 

menghasilkan kinerja 

yang maksimal 

Setuju, memberikan 

cara- cara kiat untuk 

mendapatkan konsumen 

 

Setuju, pemilik dapat 

memberikan tempat kerja 

yang nyaman dan 

memberikan upah sesuai 

dengan kinerja yang 

karyawan keluarkan 

Sangat setuju, pemilik 

selalu memberikan 

bonus- bonus tertentu dan 

nasehat tertentu misalnya, 

mendaptakan komisi 

sesuai dengan perusahaan 

Sangat setuju, contoh 

seperti memotivasi untuk 

kerja lebih baik dan 

memberi bonus sesuai 

usaha karyawan serta 

bekerja dengan santai 
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yang didapat untuk 

mengikuti event 

namun tetap serius dalam 

mencapai target 

 b. Pemilik dapat 

mengarahkan 

karyawan agar 

bekerja sesuai dengan 

keinginan pemilik 

perusahaan 

Setuju, memberikan 

arahan dalam bekerja, 

mengatur strategi 

permintaan pasar 

dengan menyesuaikan 

kebutuhan konsumen 

 

Setuju, pemilik sangat 

membantu  mengarahkan 

pekerjaan yang akan 

dilakukan kepada 

karyawan baik keseharian 

maupun saat pelaksanaan 

event 

Setuju, pemilik selalu 

mengajarkan karyawan 

agar bekerja dengan baik 

sesuai dengan standart 

yang sudah ditetapkan 

terlebih dalam mengatur 

sistem keuangan 

Setuju, karyawan harus 

bisa membaca peluang 

yang ada dipasar 

 c. Pemilik dapat menjadi 

teladan bagi karyawan 

Setuju, selalu 

memberikan 

pengarahan contoh, saat 

melakukan penjualan 

booth apabila belum 

tercukupi namun selalu 

berusaha 

Sangat setuju, pemilik 

memiliki ide- ide yang 

kreatif baik perusahaan 

maupun pengunjung akan 

tertarik untuk mengikuti 

event dengan pemberian 

potongan harga 

Netral, memiliki 

kekreatiftasan sehingga 

dapat menjadi teladan 

bagi karyawan 

Netral, pemilik dapat 

memberikan contoh yang 

baik otomatis disekitar 

lingkungan kerjanya agar 

dapat memberikan dampak 

yang positif 

 

2. Achievement Oriented 

 a. Pemilik memiliki 

target yang jelas 

Setuju, target penjualan, 

booth dan pengunjung 

Sangat setuju, pemilik 

selalu memiliki target 

Sangat setuju, pemilik 

memiliki target yang jelas 

Sangat setuju, dengan 

target yang jelas dan bonus 
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dalam mengadakan 

event 

yang jelas setiap event 

yang akan dilakukan baik 

dari booth yang 

disediakan, perusahaan 

yang mengikutinya serta 

pengunjung yang datang  

dalam event yang sudah 

ditentukan dari 

pengeluaran hingga 

pemasukan 

yang pantas untuk setiap 

karyawan yang achieve 

 b. Pemilik selalu fokus 

pada usaha yang saya 

kerjakan 

Setuju, pemenuhan 

booth dalam event 

Netral, pemilik tidak 

fokus terhadap 

pekerjaanya karena tidak 

hanya memiliki satu 

pekerjaan saja 

Tidak setuju, karena 

pemilik tidak setiap hari 

ada dikantor  

Tidak setuju, pemilik 

mempunyai kesibukan 

diusaha lain contoh, jual 

beli burung macau 

 c. Pemilik dapat 

mengerjakan tugasnya 

dengan baik sekaligus 

mengawasi prosesnya 

Tidak setuju, pemilik 

tidak perlu mengawasi 

prosesnya karena 

disetiap event pasti ada 

event koordiantor yang 

bertanggung jawab di 

event tersebut 

Setuju, pemilik selalu 

mengerjakan tugasnya 

dengan baik dan apabila 

event diselenggarakan 

pemilik selalu mengawasi 

dan mengecek keperluan 

saat event 

Netral, saat event owner 

selalu ada di tempat 

Setuju, walaupun banyak 

sekali kesibukan pemilik 

tetap dapat mengawasi dan 

mencegah bila akan terjadi 

suatu kesalahan melalui 

controling yang dilakukan 
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 d. Pemilik selalu 

mengawasi proses 

bisnis yang saya 

jalani setiap harinya 

Tidak setuju, pemiliki 

cukup mengecek hasil 

total penjualan setiap 

bukunya dikarenakan 

sudah ada bagiannya 

contoh, manajer 

penjualan bertanggung 

jawab mengawasi 

proses bisnisnya 

tersebut 

Netral, pemilik tidak 

setiap hari mengawasi 

proses bisnisnya karena 

pemilik hanya melakukan 

penegcekan atau kontrol 

dengan manajer yang 

bertanggung jawab saja 

Netral, pemilk hanya 

mengontrol melalui 

karyawan yang 

bertanggung jawab saja 

Setuju, walaupun tidak 

selalu dikantor, pemilik 

selalu dapat mengetahui 

hal- hal yang terjadi 

disetiap saat 

3.  Creative 

 a. Pemilik mampu 

melihat peluang yang 

ada 

Setuju, sudah pasti 

karena pemilik biasanya 

lebih maju untuk pola 

pikir dalam  berbisnis 

Sangat setuju, contohnya 

pemilik sering 

memberikan diskon untuk 

perusahaan yang sering 

tergabung saat event 

Setuju, pemilik dapat 

melihat peluang yang ada 

dengan menyesuaikan 

kondisi yang ada 

misalnya, melakukan 

media promosi sebesar- 

besarnya agar orang 

mengetahui dan 

Setuju, pemilik memiliki 

beberapa usaha, dari situ 

dapat saya simpulkan 

bahwa pemilik dapat 

melihat peluang- peluang 

yang ada 
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berkunjung seperti 

baliho, poster, instagram, 

dll 

 b. Pemilik dapat 

menciptakan 

kesempatan dalam 

kesulitan yang terjadi 

Setuju, memberikan 

kesempatan pada 

karyawan untuk 

menyalurkan ide dan 

gagasanya 

Sangat setuju, pemilik 

dapat menciptakan 

kesempatan dalam 

kesulitan misalnya, 

peraturan pemerintah 

yang baru dimana 

pengunjung tidak ditarik 

biaya, pemilik memiliki 

cara lain yaitu menambah 

booth makanan dan 

minuman 

Sangat setuju, pemilik 

dapat menciptakan 

kesempatan dalam 

kesulitan hingga 

mendapatkan rekor muri 

yaitu adanya 200 lebih 

perusahaan yang 

bergabung di event saat 

itu 

Setuju, saat regulasi 

pemerintah tidak 

memperbolehkan 

pengunjung ditarik biaya 

tiket, pemilik dapat 

menciptakan kesempatan- 

kesempatan lain seperti: 

menjual booth kuliner, 

menjual minuman dan 

printer corner 

4.  Flexible 

 a. Pemilik dapat 

memberikan respon 

yang positif terhadap 

perubahan 

Setuju, pemilik selalu 

memberikan respon 

positif pada peraturan 

baru pemerintah 

Sangat setuju, misalnya 

peraturan pemerintah 

yang berubah pemilik 

dapat memberikan respon 

Setuju, pemilik dapat 

menciptakan respon yang 

positif terdapat perubahan 

dengan adanya pesaing 

Setuju, dengan perubahan 

zaman yang begitu pesat, 

pemilik tetap dapat 

mempertahankan 
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yang positif dan 

mengembangkan idenya 

lagi dengan penambahan 

booth diluar yaitu kuliner 

baru pemilik justru lebih 

bersemangat 

perusahaanya hingga 

sekarang 

 b. Pemilik dapat 

bertindak cepat 

menghadapi 

perubahan yang 

terjadi 

Sangat setuju, pemilik 

selalu tanggap dalam 

setiap adanya perubahan 

termasuk saingan yang 

ketat 

Sangat setuju, dengan 

adanya teknologi yang 

berkembang, pemilik 

juga dapat mengikutinya 

misalnya memberikan 

proposal/ laporan biaya 

menggunakan email dan 

memiliki instagram untuk 

media promosinya 

Sangat setuju, pemiliki 

dapat menyesuaikan 

harga booth pada 

perusahaan 

Setuju, walaupun 

persaingan yang ketat 

pemilik mampu menangani 

masalah yang ada 

5.  Patient 

 a. Pemilik selalu sabar 

dalam mengambil 

keputusan dengan 

pertimbangan 

Netral, pemilik 

terkadang sabar dan 

tidak gegabah terhadap 

mengambil keputusan 

Sangat setuju, pemilik 

tidak gegabah dalam 

menentukan pilihannya 

dan mempertimbangkan 

misalnya, masalah 

Sangat setuju, pemilik 

sabar dalam menentukan 

keputusan agar pemilik 

tidak salah bertindak dan 

Sangat setuju, segala 

sesuatu yang diambil pasti 

sudah dipertimbangkan 

dengan matang dengan 

cara melakukan rapat besar 
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penentuan harga akan 

dinaikan atau diturunkan 

maka pemilik akan 

melihat pasar dan 

responnya bagaimana 

selalu mengadakan 

meeting 

yang dihadiri semua 

karyawan untuk 

menentukan keputusan 

yang tepat 

 b. Pemilik selalu sabar 

dan memastikan 

kondisi yang 

mendukung dalam 

mengambil dan 

menentukan suatu 

tindakan 

Setuju, pemilik selalu 

sabar dan memikirkan 

dan melakukan setiap 

tindakan 

Sangat setuju, pemilik 

ingin usaha yang 

dijalankan lancar dan 

dapat berkembang lagi 

agar dapat meningkatkan 

pendapatan  

Sangat setuju,- Setuju, karena sebagian 

besar keputusan- 

keputusan pemilik didapat 

dari hasil rapat semua 

karyawannya 

6.  Presistent 

 a. Pemilik tidak mudah 

menyerah 

Setuju, pemilik selalu 

optimis dalam 

menghadapi masalah 

yang ada 

Sangat setuju, pemilik 

sangat gigih dalam 

usahanya misalnya event 

sepi pengunjung maka 

pemiliki mencari cara 

agar ramai misalnya 

dikuatkan lagi media 

Sangat setuju, selalu 

optimis dalam 

menjalankan usahanya 

misalnya, saat perusahaan 

yang mengikuti event 

sedikit 

Sangat setuju, walaupun 

banyak pesaing, pemilik 

tetap dapat konsisten untuk 

memberikan event yang 

berkualitas bagi 

perusahaan dan jobseeker 
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promosisnya baik online 

maupun secara langsung/ 

MMT 

 b. Pemilik berusaha 

mengatasi hambatan 

dan kesulitan yang 

terjadi 

Sangat setuju, pemilik 

selalu memikirkan cara 

untuk menemukan ide 

baru 

Sangat setuju, pemilik 

sabar dan tidak putus asa 

dalam meghadapi 

masalah yang ada 

Setuju, pemilik selalu 

mencari jalan keluar/ 

solusi agar tidak 

merugikan perusahaan 

Sangat setuju, walaupun 

pernah dan sempat rugi 

dalam suatu event, pemilik 

tetap dapat memberikan 

event job fair yang 

berkualitas 

 c. Pemilik tetap bertahan 

pada pekerjaanya 

meski memiliki 

banyak tantangan 

Setuju, pemilik selalu 

dapat mengatasi 

masalah yang terjadi 

seperti komplain 

perusahaan 

Setuju, pemilik sangat 

optimis dan fokus 

meskipun banyak 

tantangan yang dihadapi 

Setuju, pemilik bertahan 

meski memiliki tantangan 

dengan salah satu cara 

yaitu memberi semangat 

agar kinerja maksimal 

Sangat setuju, begitu 

banyak tantangan dan 

hambatan dari berbagai 

pihak, pemilik tetap 

konsisten dengan 

memberikan kepuasan bagi 

perusahaan dan jobseeker 

7. Risk Taker 
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 a. Pemilik bersedia 

menanggung kerugian 

finansial yang 

kemungkinan akan 

terjadi 

Sangat setuju, pemilik 

dapat memperkirakan 

kerugian yang terjadi 

seperti biaya 

pengeluaran yang lebih 

banyak dari pada 

pemasukan 

Setuju, pemilik berani 

menanggung kerugian 

yang terjadi dapat dilihat 

dari usaha yang pertama 

hingga sekarang dan 

setiap event yang ada dan 

selalu menggaji karywan 

walaupun usahanya sepi 

Netral, pemilik mau tidak 

mau menanggung 

kerugian yang terjadi 

Sangat setuju, beberapa 

kali event yang diadakan 

mengalami kerugian, tetapi 

setiap karyawan selalu 

mendapatkan gaji tepat 

waktu 

 b. Pemilik selalu 

mempertimbangkan 

segala sesuatu 

sebelum mengambil 

keputusan 

Setuju, pemilik selalu 

memikirkan segala 

sesuatu sebelum 

menentukan keputusan 

misal, mengadakan 

rapat dengan karyawan 

Setuju, misalnya 

diadakan rapat agar 

mengetahui dengan jelas 

hal- hal yang perlu diatasi 

Setuju, pemilik selalu 

mempertimbangkan 

segala sesuatu baik 

kerugian maupun 

keuntungan yang didapat 

setiap event 

Setuju, karena event yang 

kami adakan 

membutuhkan modal yang 

lumayan besar, maka dari 

itu pemilik pasti sudah 

mempertimbangkan segala 

sesuatu 

8. Visionary 

 a. Pemilik memiliki 

gambaran mengenai 

usaha saya kedepan 

Setuju, pemilik selalu 

bisa melihat peluang 

yang ada didepan 

Netral, pemilik selalu 

ingin menambah 

perusahaan saat event 

Sangat setuju, pemilik 

mengerti dan memahami 

usaha yang digeluti 

Setuju, pemilik selalu 

mensupport dan 

menyemangati saya, 
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agar pendapatan juga 

bertambah srta dapat 

membuka kantor cabang 

baru 

misalnya, pemilik sudah 

merencanakan rencana 

apa yang dibuat 

supaya saya dapat 

mendapatkan achievement 

setiap event 

 b. Pemilik dapat 

menceritakan kepada 

karyawan mengenai 

usaha saya 

Netral , kadang pemilik 

menceritakan tentang 

uashanya untuk 

memotivasi karyawan 

Setuju, pemilik dapat 

menyampaikan garis 

besar mengenai usaha 

yang dikelolanya 

Setuju, saat pemilik 

dikantor pemilik 

menceritakan sejarah 

awal berdirinya 

perusahaan sehingga 

karyawan juga 

termotivasi 

Setuju, pemilik 

menceritakan sejarahnya 

mulai dari awal memulai 

usaha ini dan membuat 

semangat karyawanya 

bertambah 

 c. Pemilik 

menyampaikan 

rencana serta 

harapakan kepada 

karyawan 

Setuju, pemilik 

menyampaikan rencana 

untuk bisnis ini kedepan 

mau seperti apa, 

misalnya penambahan 

jumlah perusahaan 

Setuju, pemilik ingin 

usahanya terus 

berkembang meskipun 

ditengah pesaing yang 

ada 

Sangat setuju, pemilik 

selalu bercerita mengenai 

harapan tersebut dan ide- 

idenya 

Sangat setuju, dalam setiap 

event yang diadakan 

pemilik selalu memotivasi 

agar semua karyawannya 

mendapatkan achievement 
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