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Kuesioner  

(Pemilik) 

 

Perkenalkan saya adalah Dewi Suroningsih, mahasiswa Fakutas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata. Tujuan dari pembuatan kuesioner ini 

adalah untuk mengidentifikasi karakteristik kewirausahaan pengusaha ayam 

penyet lamongan di Kelurahan Meteseh. Dengan ini mohon bantuannya untuk 

mengisi kuesioner ini dengan sebaik- baiknya. Atas kesediaan saudara untuk 

meluangkan waktu dan perhatiannya mengisi dan menjawab pertanyaan yang di 

berikan, saya ucapkan banyak terima kasih. 

 

A. Identifikasi responden  

Jawablah pertanyaan di bawah ini yang berhubungan identitas responden. 

Nama   : .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Alamat   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Usia   : . . . . . . . . . .  

Jenis kelamin  :   a. Laki – laki 

b. Perempuan 

Status tingkat pendidikan akhir  : . . . . . . . . . . 

Lama usaha    : . . . . . . . . . . 

Jumlah karyawan     : . . . . . . . . . . 

 

B. Dimohon saudara/saudari untuk memberikan tanda (X) pada salah satu kolom 

yang sesuai dengan pilihan anda serta berikan penjelasan terkait. 

Sangat setuju    = SS 

Setuju``   = S 

Netral   = N 

Tidak setuju`  = TS 

Sangat tidak setuju = STS 
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1. Percaya Diri 

Pertanyaan SS S N TS STS 

1. Saya yakin mampu mengembangkan bisnis usaha 

WR Penyet Lamongan 

     

Jelaskan dan berikan contoh 

 

2. Dalam mengambil keputusan,saya tidak 

tergantung pendapat orang lain 

     

Jelaskan dan berikan contoh 

 

3. Saya optimis usaha ini dapat berhasil      

Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

2. Berorientasi pada tugas dan hasil 

Pertanyaan SS S N TS STS 

1. Saya berkemauan untuk terus maju dan 

mengembangkan usaha 

     

Jelaskan dan berikan contoh 

 

2. Semua cara dan usaha yang saya lakukan harus 

mendatangkan profit 

     

Jelaskan dan berikan contoh 

 

3. Saya bekerja tidak mengenal waktu selama ada 

peluang dalam bisnis ini 

     

Jelaskan dan berikan contoh 

 

4. Saya melakukan semua aktivitas dengan 

semangat untuk keberhasilan 

     

Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

3. Berani mengambil resiko 

Pertanyaan SS S N TS STS 

1. Saya berani menenggung kemungkinan akan 

terjadi kerugian usaha 

     

Jelaskan dan berikan contoh 

 

2. Saya memiliki semangat untuk menyelesaikan      

permasalahan usaha 

     

Jelaskan dan berikan contoh 

 

3. Saya mampu menghadapi persaigan usaha yang 

semakin banyak 

     

Jelaskan dan berikan contoh 
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4. Kepemimpinan  

Pertanyaan SS S N TS STS 

 

1. Saya mampu mengatur tugas karyawan dengan 

baik 

     

Jelaskan dan berikan contoh 

 

2. Saya terbuka terhadap saran dan kritik      

Jelaskan dan berikan contoh 

 

3. Saya memiliki kemampuan untuk beradaptasi 

dengan lingkungan bisnis 

     

Jelaskan dan berikan contoh 

 
 
5. Orisinalitas  

Pertanyaan SS S N TS STS 

 

1. Saya memiliki  ide baru dalam menghadapi 

persaingan  

     

Jelaskan dan berikan contoh 

 

2. Saya terjun langsung dalam pelayanan usaha      

Jelaskan dan berikan contoh 

 

3. Saya  mampu melakukan suatu  yang baru dalam 

kaitan mmberikan nilai tambah dalam menarik 

pelanggan 

     

Jelaskan dan berikan contoh 

 
 
6. Berorientasi masa depan 

Pertanyaan SS S N TS STS 

 

1. Saya selalu berusaha untuk memperbaiki dan 

meningatan usaha agar semain berkembang  

     

Jelaskan dan berikan contoh 

 

2. Saya  memiliki recana pencapaian  tujuan usaha 

kedepannya. 

     

Jelaskan dan berikan contoh 

 

3. Saya mempunyai kesadaran yang tinggi dalam 

melihat peluang untuk mengembangkan usaha 

     

Jelaskan dan berikan contoh 
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Kuesioner  

(Karyawan) 

 

Perkenalkan saya adalah Dewi Suroningsih, mahasiswa Fakutas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata. Tujuan dari pembuatan kuesioner ini 

adalah untuk mengidentifikasi karakteristik kewirausahaan pengusaha ayam 

penyet lamongan di Kelurahan Meteseh. Dengan ini mohon bantuannya untuk 

mengisi kuesioner ini dengan sebaik- baiknya. Atas kesediaan saudara untuk 

meluangkan waktu dan perhatiannya mengisi dan menjawab pertanyaan yang di 

berikan, saya ucapkan banyak terima kasih. 

 

A. Identifikasi responden  

Jawablah pertanyaan di bawah ini yang berhubungan identitas responden. 

Nama   : .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Alamat   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Usia   : . . . . . . . . . .  

Jenis kelamin  :   a. Laki – laki 

c. Perempuan 

Status tingkat pendidikan akhir  : . . . . . . . . . . 

Lama bekerja     : . . . . . . . . . . 

 

B. Dimohon saudara/saudari untuk memberikan tanda (X) pada salah satu kolom 

yang sesuai dengan pilihan anda serta berikan penjelasan terkait. 

Sangat setuju    = SS 

Setuju``  = S 

Netral   = N 

Tidak setuju`  = TS 

Sangat tidak setuju = STS 
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1. Percaya Diri 

Pertanyaan SS S N TS STS 

1. Pemilik warung makan yakin mampu 

mengembangkan bisnis usaha WR Penyet 

Lamongan 

     

Jelaskan dan berikan contoh 

 

2. Dalam mengambil keputusan, Pemilik warung 

makan tidak tergantung pendapat orang lain 

     

Jelaskan dan berikan contoh 

 

3. Pemilik warung makan optimis usaha ini dapat 

berhasil 

     

Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

2. Berorientasi pada tugas dan hasil 

Pertanyaan SS S N TS STS 

1. Pemilik warung makan berkemauan untuk 

terus maju dan mengembangkan usaha 

     

Jelaskan dan berikan contoh 

 

2. Semua cara dan usaha yang Pemilik warung 

makan lakukan harus mendatangkan profit 

     

Jelaskan dan berikan contoh 

 

3. Pemilik warung makan bekerja tidak mengenal 

waktu selama ada peluang dalam bisnis ini 

     

Jelaskan dan berikan contoh 

 

4. Pemilik warung makan melakukan semua 

aktivitas dengan semangat untuk keberhasilan 

     

Jelaskan dan berikan contoh 
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3. Berani mengambil resiko 

Pertanyaan SS S N TS STS 

1. Pemilik warung makan berani menanggung 

kemungkinan akan terjadi kerugian usaha 

     

Jelaskan dan berikan contoh 

 

2. Pemilik warung makan memiliki semangat untuk 

menyelesaikan  permasalahan  usaha 

     

Jelaskan dan berikan contoh 

 

3. Pemilik warung makan mampu menghadapi 

persaingan usaha yang semakin banyak 

     

Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

4. Kepemimpinan  

Pertanyaan SS S N TS STS 

 

1. Pemilik warung makan mampu mengatur tugas 

karyawan dengan baik 

     

Jelaskan dan berikan contoh 

 

2. Pemilik warung makan terbuka terhadap saran 

dan kritik 

     

Jelaskan dan berikan contoh 

 

3. Pemilik warung makan memiliki kemampuan 

untuk beradaptasi dengan lingkungan bisnis 

     

Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

5. Orisinalitas  

Pertanyaan SS S N TS STS 

 

1. Pemilik warung makan memiliki ide baru dalam 

menghadapi persaingan  

     

Jelaskan dan berikan contoh 

 

2. Pemilik warung makan terjun langsung dalam 

pelayanan usaha 

     

Jelaskan dan berikan contoh 

 

3. Pemilik warung makan  mampu melakukan suatu 

yang baru dalam kaitan memberikan nilai tambah 

dalam menarik pelanggan 

     

Jelaskan dan berikan contoh 
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6. Berorientasi masa depan 

Pertanyaan SS S N TS STS 

 

1. Pemilik warung makan selalu berusaha untuk 

memperbaiki dan meningkatkan usaha agar 

semakin berkembang. 

     

Jelaskan dan berikan contoh 

 

2. Pemilik warung makan memiliki rencana 

pencapaian tujuan usaha kedepannya. 

     

Jelaskan dan berikan contoh 

 

3. Pemilik warung makan  mempunyai kesadaran 

yang tinggi dalam melihat peluang untuk 

mengembangkan usaha. 

     

Jelaskan dan berikan contoh 

 

 

 



 

 
 

 

 

Tabel : 

Tabulasi Jawaban Terbuka Responden 

Variabel Percaya Diri 

Responden status  pd1 pd2 pd3 

Anjar  pemilik Setuju. Saya mengerjakan segala sesuatu 

dengan sebaik mungkin untuk 

mendapatkan hasil optimal 

Setuju. Keputusan terkait dengan 

kelangsungan bisnis saya dengan 

pertimbangan sendiri. 

Sangat setuju. Saya optimis bahwa 

usaha ini akan terus berkembang, 

karena .adanya kerja  keras  

Susanti  karyawan  Sangat Setuju. Karena pemilik bekerja 

mandiri dan  ikut beroprasional penjualan  

Setuju. Ketidaktergantungan 

pada orang lain dalam mengambi 

keputusan 

sangat setuju. Pemilik memberikan 

motivasi pada karyawannya pada 

evaluasi kerja 

Ravi karyawan  setuju. Karena pemilik memiliki kinerja 

yang bagus untuk masa depan. 

Setuju. Pemilik saat pengambilan 

keputusan tidak terhantung siapa 

pun. 

Sangat Setuju. Pemilik selalu 

memberikan masukan kepada 

karyawannya. 

Anif Sugito pemilik setuju. Saya akan melakukan pekerjaan 

dengan optimal dalam menjlankan usaha. 

Netral. Karena dalam penga,bilan 

keputusan saya tidak tergantung 

dengan orang lain. 

Sangat Setuju. Saya selalu berfikir 

bahwa usaha yang saya jalankan 

akan berjan dengan lancar 



 

 
 

Dara karyawan  setuju. Karena karyawan memberikan 

waktu libur buat karyawannya 

Setuju karena Tidak terikat pada 

orang lain dalam mengambil 

keputusan 

Sangat Setuju karena pemilik selalu 

di beri kenyamanan dalam bekerja 

contohnya seperti pergantian 

dalam oprasional 

hendra karyawan  Setuju. Karena pemilik  kinerja bagus 

untuk masa akan datang 

setuju karena Tidak terikat pada 

orang lain dalam mengambil 

keputusan 

sangat setuju.pemilik selalu berfikir 

dalam berusaha kita harus percaya 

agar karyawan memiliki kenyaman 

Erwin 

Susanto 

pemilik Setuju. Saya mengerjakan segala sesuatu 

dengan sebaik mungkin untuk 

mendapatkan hasil optimal 

Setuju. Karena dalam 

pengambilan keputusan saya 

tidak tergantung dengan orang 

lain. 

Setuju. Saya optimis bahwa usaha 

ini akan terus berkembang, karena 

berjuang untuk mendapaktan 

kemaksimalan berusaha 

febry karyawan  Sangat Setuju. Karena pemilik bekerja 

mandiri dan  ikut beroprasional penjualan  

Netrsl. Pemilik dalam 

pengambilan 

keputusanmKetidaktergantungan 

pada orang lain 

Setuju. Pemilik selalu memberikan 

masukan kepada karyawannya 

demi kebaikan berusaha 

Jovina karyawan  setuju. Karena pemilik memiliki kinerja 

yang bagus untuk masa depan. 

setuju karena Tidak terikat pada 

orang lain dalam mengambil 

keputusan 

setuju. Pemilik memberikan 

motivasi pada karyawannya pada 

evaluasi kerja 

 

 



 

 
 

Tabel : 

    Tabulasi Jawaban Responden 

Variabel Orisinalitas 

   Responden status  Orisina1 Orisina2 Orisina3 

Anjar  pemilik Sangat Setuju. Saya 

mengutamakan pelanggan dengan 

memberikan pelayanan dengan 

baik dan citra rasa yang khas 

lamongan 

Sangat setuju. Sayaselalu 

mengawasi Oprasional warung 

setiap harinya, karena kurang 

mempercayai sepenuhnya 

kepada karyawan. 

Sangat Setuju. Karena saya 

mengembangkan ide baru terkait warung 

makan , maka saya akan 

mengembangkan pelayanan dan 

kenyamanan konsumen. 

Susanti  karyawan  Setuju. Pemilik sangat menjaga 

kualitas citra rasa dan pelayanan 

Sangat Setuju pemilik membantu 

menjalankan oprasional 

Netral.karena pemilik kurangnya 

berinteraksi pada karyawan 

Ravi karyawan  Netral. Karena pemilik kurang nya 

memiliki semangat baru untuk 

membuka peluang lagi 

Setuju. Pemilik membatu 

menjalankan oprasional 

Setuju. Karenan Pemilik ikut Terjun 

secara langsung dalam oprasioanl  

Anif Sugito pemilik sangat Setuju. Saya selalu 

mengutamakan pelanggan agar 

memiliki kenyaman dalam membeli 

Sangat Setuju. Saya selalu 

mengawasi karyawan dalam 

oprasonal setiap harinya 

sangat setuju. Karena saya mengembang 

kan ide baru untuk masa depan agar bisa 

berkembang  



 

 
 

Dara karyawan  setuju. Karyawan selalu di beri 

masukan untuk menjaga citra rasa 

dan keramahan kepada kosumen 

Setuju. Pemilik membatu 

menjalankan oprasional 

Netral. Karenan pemilik kurang nya 

berinteraksi pada karyawan maka dari itu 

kurangnya semangat kerja dalam ber 

usaha 

hendra karyawan  setuju karena pemilik memilik 

semangat baru membuka peluang 

usaha membuka cabang baru 

setuju. Pemilik membatu 

menjalankan oprasional 

Sangat setuju karena pemilik selalu 

mengikuti dalam oprasional  

Erwin 

Susanto 

pemilik Sangat Setuju. Saya 

mengutamakan kebersihan dalam 

tempat penjualan dan penyajian 

yang menarik 

 setuju. Saya selalu mengawasi 

Oprasional warung setiap 

harinya, karena kurang 

mempercayai sepenuhnya 

kepada karyawan. 

Sangat Setuju. Karena saya 

mengembangkan ide baru terkait warung 

makan , maka saya akan 

mengembangkan pelayanan dan 

kenyamanan konsumen. 

febry karyawan  Setuju. Pemilik meningkatkan 

kualitas citra rasa dan keramahan 

dalam pelayanan konsumen 

Sangat  Setuju pemilik membantu 

menjalankan oprasional dan mau 

membantu karyawan untuk 

berbelanja ke pasar 

Netral.karena pemilik kurangnya 

berinteraksi pada karyawan 

Jovina karyawan  Setuju . Karena pemilik memiliki 

inovasi yang baru 

sangatSetuju. Pemilik membatu 

menjalankan oprasional samapai 

tuntas dalam menjalankan  

Sangat Setuju. Karenan Pemilik ikut 

Terjun secara langsung dalam oprasioanl  

 



 

 
 

Tabel : 

Tabulasi Jawaban Responden 

Variabel Berani Mengambil Resiko 

Responden status  bmr1 bmr2 bmr3 

Anjar  pemilik sangat setuju.saya mengalami siklus 

pendapatan yang tidak setabil 

sangat Setuju. Saya akan 

menanamkan semangat 

yang lebih untuk karyawan 

dalam berusaha. 

Sangat Setuju. Saya menghadapi pesain 

dalam ber usaha karena sebagai acuan 

untuk meningkatkan semangat berusaha 

Susanti  karyawan  sangat setuju. Pemilik akan menanggun 

kerugian yang akan terjadi .seperti 

dalam siklus penjualan yang tidak stabil 

sangat setuju. Pemilik punya 

semangatuntuk 

berkembangnya usaha masa 

depan. 

sangat setuju. Pemimpin memiliki inovasi 

dalam sistem penjualan 

Ravi karyawan  Setuju. Pemilik selalu berwaspada agar 

tidak terjadinya kerugian dalam 

penjelas karena pemiilik selalu 

melakukan inovasi dalam usahan 

contohnya seperi penambahan menu 

penyetan 

setuju. Pemilik ketika ada 

prmasahan dalam usahanya 

selalu bermusyawarah agar 

tidak menjadi konfik dalam 

usaha 

setuju. Pemilik mampu menghadapi pesai 

yang baru seperti sekitar kita yang 

membuka penyetan baru maka kita selalu 

konsisten dalam citra makanan dan 

sambalnya. 



 

 
 

Anif Sugito pemilik Sangat setuju. Karena saya memahami 

siklus orang berdagang yang tidak 

setabil dalam pendapatn. 

Setuju. Saya akan 

menanamkan semangat 

yang lebih untuk karyawan 

dalam berusaha. 

sangat setuju .saya akan melakukan inovasi 

baru untuk mencehag pesaing baru 

Dara karyawan  Setuju. Pemilik sudah memahami dalam 

kerugian berusaha contonya penjualan 

yang tidak habis terus menerus 

Setuju. Pemilik mampu 

menanamkan semangat baru 

kepada karyawanya 

setuju. Pemilik memiliki inovasi yang baru 

untuk memajukan ushanya 

hendra karyawan  Setuju. Pemilik memiliki inovasi baru 

untuk mencegah pesain yang semakin 

banyak 

Setuju. Pemilik mempu 

mencegah dalam 

menghadapi pesaing baru. 

setuju. Pemilik mampu menghadapi pesing 

yang selalu meningkat dalam berusaha 

ayam penyet lamongan 

Erwin 

Susanto 

pemilik setuju. Karena saya memahami siklus 

orang berdagang yang tidak setabil 

dalam pendapatan. 

sangat Setuju. Saya akan 

menanamkan semangat 

kerja dan ramah terhadap 

siapapun  untuk 

meningkatkan kua;itas yang 

lebih baik 

 Setuju. Saya menghadapi pesain dalam ber 

usaha karena sebagai acuan untuk 

meningkatkan semangat berusaha 

kedepanya 

febry karyawan  Tidak setuju. Pemilik  kurang  

menanggun kerugian yang akan terjadi 

.seperti dalam siklus penjualan yang 

tidak stabil 

sangat setuju. Pemilik punya 

semangat bekerja untuk 

mengembangkan usaha ke 

depan masa depan. 

 setuju. Pemimpin memiliki inovasi dalam 

sistem penjualan yang baru 



 

 
 

Jovina karyawan  Setuju. Pemilik memiliki inovasi baru 

untuk mencegah pesain yang semakin 

banyak 

setuju. Pemilik ketika ada 

permasalahan dalam 

usahanya selalu 

bermusyawarah agar tidak 

menjadi konfik dalam usaha 

setuju. Pemilik mampu menghadapi 

pesaing yang baru seperti sekitar kita yang 

membuka penyetan baru maka kita selalu 

konsisten dalam citra makanan dan 

sambalnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabel : 

Tabulasi Jawaban Responden 

Variabel Kepemimpinan 

Responden status  kp1 kp2 kp3 

Anjar  pemilik Sangat Setuju. Saya sadari yang 

memastikan pekerjaan karyawan 

berjalan dengan tugasnya. 

Sangat Setuju. Saya menyadari usaha 

ini dapat berjalan dengan waktu yang 

cukup lama karena sya selalu 

mendengarkan keluhan dan harapan 

dari konsumen maupun karyawan 

Sangat setuju. Setiap hari jualan 

bertemu bermacam-macam 

karekter konsumen  yang berbagai 

macam karakter konsumen, 

adanya pula yang sangat teliti dan 

kritis. 

Susanti  karyawan  Sangat setuju. Pemilik bisa mengatur 

karyawanya sesuai job des nya yang 

di kerjakan ketika oprasional 

penjualan 

Sangat Setuju. Karena pemilik 

menerima kritikan kepada konsumen  

Netral. Pemilik kurangnya 

bersosialisasi pada lingkungan 

sekitar 

Ravi karyawan  setuju. Pemilik selalu mengatur 

karyawannya dengan baik dan sesuai 

ke inginan karyawanya dan selalu 

memberikan bonus kepada 

karyawan 

setuju. Pemilik selalu berinteraksik 

kepada orang lain maupun 

karyawanya untuk kemajuan 

warungnya mau menerima masukan 

kepada siapapun. 

Setuju. Pemilik tersebut mampu 

beradaptasi dengan orang lain agar 

dalam usahanya berjalan dengan 

lancar atas kerendahan hati pemilik 



 

 
 

Anif Sugito pemilik Sangat Setuju.saya akan selalu 

memantau apa yang di kerjakan 

pada karyawan 

sangat setuju. Saya menyadari bahwa 

dalam berusaha itu sangat tidak 

mudah untuk menjalankannya 

setuju. Setiap hari saya melakukan 

tidakan memberimaksukan kepada 

karyawan agar tidak melakukan 

ketik suka kepada konsumen 

Dara karyawan  setuju. Pemilik mampu memimpin 

dengan baik dalam menjalan 

pekerjaan 

Sangat setuju. Karena pemilik 

menerima kritikan demi usaha yang 

lebih berkemang dengan baik maka 

dari itu bisa di pelajari yang apa kita 

lakukan untuk yang lebih baik untuk 

masa depan 

Setuju karena pemilik selalu 

memberi masukan atau solusi biar 

dalam berusha berjalan dengan 

lancar. 

hendra karyawan  setuju. Selalu memberikan masukan 

kepada karyawan agar lebih baik 

untuk kedepannya 

sangat Setuju. Karena karyawa dan 

pemilik selalu berinterasik dengan 

baik jarang mengalami konflik dalam 

bekerja 

setuju. Pemilik selalu berinteraksi 

kepada konsumen agar 

merasanyaman dalam membeli 

dan memberikan pelayanan yang 

sepenuh hati 

Erwin 

Susanto 

pemilik Sangat Setuju. Saya sadari yang 

memastikan pekerjaan karyawan 

berjalan dengan tugasnya. 

Sangat Setuju. Saya menyadari usaha 

ini dapat berjalan dengan waktu yang 

cukup lama karena sya selalu 

mendengarkan keluhan dan harapan 

dari konsumen maupun karyawan 

setuju. Setiap hari jualan bertemu 

bermacam-macam karekter 

konsumen  yang berbagai macam 

karakter konsumen, adanya pula 

yang sangat teliti dan kritis. 



 

 
 

febry karyawan  Sangat setuju. Pemilik bisa mengatur 

karyawanya sesuai job des nya yang 

di kerjakan ketika oprasional 

penjualan 

Netral. Karena pemilik kurangnya  

menerima kritikan kepada konsumen 

maupun orang lain 

setuju. Kareana pemilik sering 

bersosialisasi kepada orang lain 

Jovina karyawan  setuju. Pemilik selalu mengatur 

karyawannya dengan baik dan sesuai 

ke inginan karyawanya dan selalu 

memberikan bonus kepada 

karyawan 

setuju. Pemilik selalu berinteraksik 

kepada orang lain maupun 

karyawanya untuk kemajuan 

warungnya mau menerima masukan 

kepada siapapun. 

Setuju. Pemilik tersebut mampu 

beradaptasi dengan orang lain agar 

dalam usahanya berjalan dengan 

lancar atas kerendahan hati pemilik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabel : 

    Tabulasi Jawaban Responden 

Variabel Berorientasi masa depan 

Responden status  bmd1 bmd2 bmd3 

Anjar  pemilik Sangat Setuju.saya memiliki rencana 

masa depan ,diantaranya ekspansi 

memiliki beberapa cabang penyetan 

Sangat Setuju. Saya memiliki visi 

kedepan untuk menjadi rumah 

makan yang besar 

Setuju. Saya rasa usaha ini 

kedepannya akan lebih berkemang 

Susanti  karyawan  Sangat Setuju.pemilik mempunyai 

harapan untuk membuka cabang 

warung makan penyetan 

Setuju.pemilik mempunyai visi 

supaya ushanya lebih berkembang 

Setuju. Pemilik memiliki harapan 

untuk menjadi lebih baik 

Ravi karyawan  Setuju pemilik memiliki harapan 

cabang baru penyetan lamongan 

Setuju karen sesuai dengan visi 

dari usaha akan membuka cabang 

penyetan lamongan 

Setuju .Pemilik tidak hanya diam 

dan pasif dalam usahanya 

Anif Sugito pemilik Sangat Setuju. Saya berfikir suatu 

saat nanti warung makan menjadi 

rumah makan yang lebih berkelas 

sangat setuju. Saya memiliki 

tujuan agar bisa meningkatkan 

warung makan menjadi tempat 

kuliner 

Setuju. Saya rasa dalam usaha ini 

akan berkembang dan menjadi 

rumah makan 



 

 
 

Dara karyawan  setuju. Pemilik memiliki semangat 

yang luar biasa untuk memajukan 

ushanya lebih berkembang 

setuju karena memiliki visi yang 

terus di tingkatkan dalam berusha 

Netral. Kurangnya optimis akan 

berkembangnya usaha 

hendra karyawan  Sangat setuju. Memiliki rasa yang 

optimis bahwa warung makan akan 

menjadi lebih berkembang 

sangat Setuju optimis bahwa 

visinya akan terwujud di masa 

yang akan datang 

Netral. Karena pemilik yang pasif 

makan akan mengakibatkan 

semangat bekerja 

Erwin Susanto pemilik Sangat Setuju.saya memiliki rencana 

masa depan ,diantaranya ekspansi 

memiliki beberapa cabang penyetan 

Sangat Setuju. Saya memiliki visi 

kedepan untuk menjadi rumah 

makan yang besar 

Netral. Saya rasa usaha ini untuk  

kedepannya ruang memiliki daya 

tarik untuk berkembang 

febry karyawan  Netral.pemilik kurang mempunyai 

harapan untuk membuka cabang 

warung makan penyetan 

Setuju.pemilik mempunyai visi 

supaya ushanya lebih berkembang 

Netral.Pemilik memiliki harapan 

yang kurang  untuk menjadi lebih 

baik 

Jovina karyawan  Setuju pemilik memiliki harapan 

cabang baru penyetan lamongan 

Setuju karen sesuai dengan visi 

dari usaha akan membuka cabang 

penyetan lamongan 

Setuju .Pemilik tidak hanya diam 

dan pasif dalam usahanya mada 

dari itu pemilik membantu 

karyawanya dalam oprasionalnya 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Tabel : 

     Tabulasi Jawaban Responden 

Variabel Berorientasi pada tugas dan hasil 

   Responden status  bpth1 bpth2 bpth3 bpth4 

Anjar  pemilik Sangat setuju. Saya 

tertantang untuk lebih 

berkembang untuk masa 

depan permintaan 

konsumen  

Sangat setuju. Saya akan 

semangat untuk 

penambahan waktu 

oprasional agar 

mendapatkan profit 

Sangat Setuju. Saya tidak 

mengenal waktu untuk 

bekerja agar mendapatkan 

laba yang lebih 

sangat setuju. Saya terus 

bersemangat untuk masa 

depan karena untuk masa 

depan yang lebih maju 

Susanti  karyawan  sangat setuju.pemilik 

memiliki kemauan yang 

tinggi untuk lebih maju 

kedepannya dalam bidang 

usaha 

Sangat Setuju.pemilik 

melakukan inovasi yang baru 

seperti sistem pengambilan 

nasi sendiri agar pelangan 

merasa puas makannya 

sangat Setuju. Pemilik 

memiliki semangat dan 

bekerja untuk masa depan 

Netral. Pemilik kurang 

beradaptasi dengan 

karyawanya  



 

 
 

Ravi karyawan  Sangat Setuju. Pemilik 

selalu memberikan 

motivasi pada 

karyawannya. 

setuju. Pemilik selalu berfikir 

kedepan agar usahannya 

berkambang 

Netral. Pemilik kurang nya 

berinteraksi kepada 

karyawanya 

Setuju. Pemilik selalu 

membantukan karyawan 

dalam oprasional. 

Anif Sugito pemilik Sangat Setuju. Saya merasa 

lebih bisa mengembangka 

usaha warung makan 

penyet lamongan 

Setuju.saya akan 

menjalankan usahan dengan 

maksimal mungkin agar bisa 

menambahkan provit 

Sangat Setuju.selalu 

berfikir maju untuk 

mengembangkan usahanya 

Netral.saya menjalankan 

usaha kurang optimal 

dalam menjalan 

oprasionalnya 

Dara karyawan  Setuju. Karena pemilik 

memiliki semangat yang 

ulet dalam bidang usaha 

Setuju pemilik melakukan 

inovasi yang baru yaitu 

peambahan menu penyetan 

Netral. Pemilik kurang 

memilik semangat untuk 

mengembangkan ushanya 

setuju. Karena pemilik 

memberikan makan 

bersama di luar agar lebih 

nyaman dalam bekerja. 

hendra karyawan  Netral. Karena pemilik 

kurangnya memiliki 

semangat untuk 

mengembangkan ushanya 

Setuju karena pemilik 

melakukan ide baru dalam 

ushanya seperti pemesanan 

makanan memlalui online 

Sangat Setuju. Pemilik 

selalu memberikan peluang 

untuk libur kepada 

karyawan 

Setuju karenan pemilik 

mengeti yang dingingkan 

kariyawan contohnya 

dalam kerja selalu berbagi 

tugas 

Erwin 

Susanto 

pemilik Setuju Pemilik selalu 

memberikan masukan 

kepada karyawan 

setuju. Saya akan semangat 

untuk penambahan waktu 

oprasional agar 

mendapatkan laba  

Sangat Setuju . Pemilik 

bersosialisasi yang tinggi 

terhadap siapa pun, untuk 

menggembangakan 

usahanya yang lebih maju  

Netral .Saya Kurang  

bersemangat untuk masa 

depan karena untuk masa 

depan yang lebih maju 



 

 
 

febry karyawan  setuju.pemilik memiliki 

kemauan yang tinggi untuk 

lebih maju kedepannya 

dalam bidang usaha oleh 

karena itu untuk 

memaksimalkan usahanya 

netral. pemilik  kurang 

melalukan  inovasi yang baru 

untuk bersaing 

Netral.Pemilik Kurang 

memiliki semangat dan 

bekerja untuk masa depan 

Sangat Setuju.Pemilik 

selalu berinteraksi kepada 

karyawan agar tidak 

terjadinya konflik 

Jovina karyawan  Setuju. Pemilik selalu 

memberikan motivasi dan 

masukan dalam bekerja 

dengan baik 

Sangat setuju. Pemilik selalu 

berfikir kedepan agar 

usahannya berkambang dan 

semakin terkenal citra rasa 

yang khas 

Sangat Setuju. Pemilik  

berinteraksi kepada 

karyawanya agar memiliki 

kenyamanan dalam bekerja 

Setuju. Pemilik selalu 

membantukan karyawan 

dalam oprasional.seperi 

belanja kepasar dan 

persiapan untuk mengolah 

masakannya 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Tabel : Jawaban Pemilik Warung Makan 

 

Frequencies 

 

PD1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 2 66.7 66.7 66.7 

Sangat setuju 1 33.3 33.3 100.0 

Total 3 100.0 100.0  

 

 

PD2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Netral 1 33.3 33.3 33.3 

Setuju 2 66.7 66.7 100.0 

Total 3 100.0 100.0  

 

 

 

 

 



 

 
 

PD3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 1 33.3 33.3 33.3 

Sangat setuju 2 66.7 66.7 100.0 

Total 3 100.0 100.0  

 

 

BPTH1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 1 33.3 33.3 33.3 

Sangat setuju 2 66.7 66.7 100.0 

Total 3 100.0 100.0  

 

 

 

BPTH2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 2 66.7 66.7 66.7 

Sangat setuju 1 33.3 33.3 100.0 

Total 3 100.0 100.0  

 



 

 
 

BPTH3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Sangat setuju 3 100.0 100.0 100.0 

 

BPTH4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Netral 2 66.7 66.7 66.7 

Sangat setuju 1 33.3 33.3 100.0 

Total 3 100.0 100.0  

 



 

 
 

BMR1 

BMR2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 1 33.3 33.3 33.3 

Sangat setuju 2 66.7 66.7 100.0 

Total 3 100.0 100.0  

 

 

BMR3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 1 33.3 33.3 33.3 

Sangat setuju 2 66.7 66.7 100.0 

Total 3 100.0 100.0  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 1 33.3 33.3 33.3 

Sangat setuju 2 66.7 66.7 100.0 

Total 3 100.0 100.0  

 

KP1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Sangat setuju 3 100.0 100.0 100.0 



 

 
 

 

 

KP2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Sangat setuju 3 100.0 100.0 100.0 

 

 

KP3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 2 66.7 66.7 66.7 

Sangat setuju 1 33.3 33.3 100.0 

Total 3 100.0 100.0  

 

 

 

OR1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Sangat setuju 3 100.0 100.0 100.0 

 



 

 
 

 

OR2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 1 33.3 33.3 33.3 

Sangat setuju 2 66.7 66.7 100.0 

Total 3 100.0 100.0  

 

OR3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Sangat setuju 3 100.0 100.0 100.0 

 

 

 

 

 

BMD1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Sangat setuju 3 100.0 100.0 100.0 

 

 



 

 
 

BMD2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Sangat setuju 3 100.0 100.0 100.0 

 

BMD3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Netral 1 33.3 33.3 33.3 

Setuju 1 33.3 33.3 66.7 

Sangat setuju 1 33.3 33.3 100.0 

Total 3 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 


