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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Kuesioner Untuk Pemilik 

 

KUESIONER PENELITIAN ANALISIS ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP 

PEMILIK PT. REMAJA ADIDAYA MOTOR KUDUS 

KUESIONER BAGI PEMILIK PT. REMAJA ADIDAYA MOTOR KUDUS 

 

A. Biodata Responden 

Beri tanda (O) pada jawaban pilihan anda. 

1. Nama   : 

2. Jenis Kelamin  : Laki-laki / Perempuan 

3. Usia   : 

4. Lama Usaha  : 

5. Pendidikan Terakhir :  SMA / Diploma / S1 / S2 

B. Petunjuk Pengisian 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda centang (V) 

pada kotak yang telah tersedia. 

C. Pertanyaan 

Keterangan : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

N : Netral 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 
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Able to motivate 

No Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1 Saya dapat memberikan 

semangat kerja kepada 

karyawan 

     

Jelaskan dan berikan contoh : ……………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………. 

2 Saya dapat memberikan arahan 

atau masukan kepada karyawan 

     

Jelaskan dan berikan contohnya: …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

3 Saya bisa dijadikan panutan 

bagi karyawan 

     

Jelaskan dan berika contoh : ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Achievement Orientated 

No Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1 Saya memiliki target yang jelas 

serta mampu mengevaluasi 

target yang ditentukan 

     

Jelaskan dan berikan contoh : ……………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………. 

2 Saya mampu membagi tugas 

dan mengawasi proses kerja 

karyawan 

     

Jelaskan dan berikan contoh : ……………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………. 

3 Saya memberi perhatian yang 

lebih pada karyawan  

     

Jelaskan dan berikan contoh : ……………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………. 
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Persistent  

No Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1 Saya dapat mengatasi masalah 

yang terjadi di perusahaan 

     

Jelaskan dan berikan contoh : ……………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………. 

2 Saya selalu berusaha dalam 

mengatasi hambatan 

     

Jelaskan dan berikan contoh : ……………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………. 

3 Saya melakukan tindakan nyata 

dalam mengatasi hambatan 

     

Jelaskan dan berikan contoh : ……………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………. 

 

Risk taking 

No Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1 Saya  memperhitungkan resiko 

sebelum bertindak 

     

Jelaskan dan berikan contoh : ……………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………. 

2 Saya mempertimbangkan 

sebelum mengambil sebuah 

keputusan yang tepat 

     

Jelaskan dan berikan contoh : ……………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………. 

 

Visionary  

No Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1 Saya memiliki visi yang jelas      
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Jelaskan dan berikan contoh : ……………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………. 

2 Saya mampu menjelaskan 

kepada karyawan tentang 

keadaan perusahaan baik 

sekarang maupun rencana yang 

akan datang 

     

Jelaskan dan berikan contoh : ……………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………. 

3 Saya mampu menjelaskan 

kepada karyawan tujuan dan 

harapan yang diinginkan oleh 

perusahaan 

     

Jelaskan dan berikan contoh : ……………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………. 

 

Innovativeness  

No Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1 Saya aktif mencari ide-ide baru 

untuk mengembangkan 

perusahaan 

     

Jelaskan dan berikan contoh : ……………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………. 

2 Saya memberikan kesempatan 

kepada karyawan untuk 

menyampaikan pendapatnya 

untuk rencana kedepan 

     

Jelaskan dan berikan contoh : ……………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………. 

 

Proactive  

No Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1 Saya memberikan respon 

positif terhadap peristiwa yang 

terjadi 
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Jelaskan dan berikan contoh : ……………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………. 

2 Saya bisa mencari peluang 

yang ada 

     

Jelaskan dan berikan contoh : ……………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………. 

3 Saya mendorong karyawan 

untuk kreatif dalam 

menjalankan pekerjaannya. 
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Lampiran 2 : Kuesioner Untuk Karyawan 

 

KUESIONER PENELITIAN ANALISIS ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP 

PEMILIK PT. REMAJA ADIDAYA MOTOR KUDUS 

KUESIONER BAGI KARYAWAN PT. REMAJA ADIDAYA MOTOR KUDUS 

 

A. Biodata Responden 

Beri tanda (O) pada jawaban pilihan anda. 

1. Nama   : 

2. Jenis Kelamin  : Laki-laki / Perempuan 

3. Usia   : 

4. Lama Kerja  : 

5. Pendidikan Terakhir :  SMA / Diploma / S1 / S2 

B. Petunjuk Pengisian 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda centang (V) 

pada kotak yang telah tersedia. 

C. Pertanyaan 

Keterangan : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

N : Netral 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

Able to motivate 

No Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1 Pemilik dapat memberikan 

semangat kerja kepada 

karyawan 
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Jelaskan dan berikan contoh : ……………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………. 

2 Pemilik dapat memberikan 

arahan atau masukan kepada 

karyawan 

     

Jelaskan dan berikan contoh : ……………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………. 

3 Pemilik bisa dijadikan panutan 

bagi karyawan 

     

Jelaskan dan berikan contoh : ……………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………. 

 

Achievement Orientated 

No Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1 Pemilik memiliki target yang 

jelas serta mampu 

mengevaluasi target yang 

ditentukan 

     

Jelaskan dan berikan contoh : ……………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………. 

2 Pemilik mampu membagi 

tugas dan mengawasi proses 

kerja karyawan 

     

Jelaskan dan berikan contoh : ……………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………. 

3 Pemilik memberi perhatian 

yang lebih pada karyawan  

     

Jelaskan dan berikan contoh : ……………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………. 

 

Persistent  

No Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 
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1 Pemilik dapat mengatasi 

masalah yang terjadi di 

perusahaan 

     

Jelaskan dan berikan contoh : ……………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………. 

2 Pemilik selalu berusaha dalam 

mengatasi hambatan 

     

Jelaskan dan berikan contoh : ……………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………. 

3 Pemilik melakukan tindakan 

nyata dalam mengatasi 

hambatan 

     

Jelaskan dan berikan contoh : ……………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………. 

 

Risk taking 

No Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1 Pemilik memperhitungkan 

resiko sebelum bertindak 

     

Jelaskan dan berikan contoh : ……………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………. 

2 Pemilik mempertimbangkan 

sebelum mengambil sebuah 

keputusan yang tepat 

     

Jelaskan dan berikan contoh : ……………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………. 

 

Visionary  

No Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1 Pemilik memiliki visi yang 

jelas 

     

Jelaskan dan berikan contoh : ……………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………. 
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2 Pemilik mampu menjelaskan 

kepada karyawan tentang 

keadaan perusahaan baik 

sekarang maupun rencana yang 

akan datang 

     

Jelaskan dan berikan contoh : ……………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………. 

3 Pemilik mampu menjelaskan 

kepada karyawan tujuan dan 

harapan yang diinginkan oleh 

perusahaan 

     

Jelaskan dan berikan contoh : ……………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………. 

  

Innovativeness  

No Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1 Pemilik aktif mencari ide-ide 

baru untuk mengembangkan 

perusahaan 

     

Jelaskan dan berikan contoh : ……………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………. 

2 Pemilik memberikan 

kesempatan kepada karyawan 

untuk menyampaikan 

pendapatnya untuk rencana 

kedepan 

     

Jelaskan dan berikan contoh : ……………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………. 

 

Proactive  

No Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1 Pemilik memberikan respon 

positif terhadap peristiwa yang 

terjadi 
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Jelaskan dan berikan contoh : ……………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………. 

2 Pemilik bisa mencari peluang 

yang ada 

     

Jelaskan dan berikan contoh : ……………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………. 

3 Pemilik mendorong karyawan 

untuk kreatif dalam 

menjalankan pekerjaannya. 

     

Jelaskan dan berikan contoh : ……………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

  



 
 

 76  
 

Lampiran 3 : Tabulasi Identitas Responden Karyawan 

Tabulasi Identitas Responden Pemilik PT. Remaja Adidaya Motor Kudus 

No Nama Jenis 

Kelamin 

Usia Lama 

Kerja 

Pendid

ikan 

Able to 

Motivate 

Achivem

ent 

Orientate

d 

Persisten

t 

Risk 

Takin

g 

Visionary Inno

vativ

eness 

Proactive  

      1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 

1 Soetikno Laki-laki 58 th 40 S1 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 
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Lampiran 4 : Tabulasi Identitas Responden Karyawan 

Tabulasi Identitas Responden Karyawan PT. Remaja Adidaya Motor Kudus 

 

No Nama Jenis 

Kelamin 

Usia Lama 

Kerja 

Pendid

ikan 

Able to 

Motivate 

Achivem

ent 

Orientate

d 

Persisten

t 

Risk 

Takin

g 

Visionary Inno

vativ

eness 

Proactive  

      1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 

1 Galuh 

Alvianti 

Perempua

n 

26 th 3 th S1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 

2 Didik 

Purnomo 

Laki-laki 46 th 7 th Diplo

ma 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 

3 Sri 

Mulyati 

Perempua

n 

51 th 25 th Diplo

ma 

4 4 3 4 4 3 4 2 4 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4 

4 Ahmad 

Darwanto 

Laki-laki 49 th 29 th SMA 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Lampiran 5 : Rekapitulasi Jawaban Responden Pemilik 

Rekapitulasi Jawaban Responden Pemilik 

No Variabel dan Indikator Jawaban Responden 

1 Able to motive 

 1. Saya dapat memberikan 

semangat kerja kepada 

karyawan 

Sangat setuju, dengan memberikan 

tunjangan kehadiran dan insentive 

atau bonus 

 2. Saya dapat memberikan 

arahan atau masukan kepada 

karyawan 

Setuju, dalam melayani konsumen 

secara langsung maupun tidak 

langsung (melalui telepon) 

 3. Saya bisa dijadikan panutan 

bagi karyawan 

Sangat setuju, datang tidak 

terlambat, menegur apabila ada 

karyawan yang salah dengan 

dipanggil di ruangan 

2. Achievement Orientated 

 1. Saya memiliki target yang 

jelas serta mampu 

mengevaluasi target yang 

ditentukan 

Sangat setuju, membuat rencana 

kerja dan anggaran per tahun, 

target 1200 unit dengan dibuat 

plan promosi 

 2. Saya mampu membagi tugas 

dan mengawasi proses kerja 

karyawan 

Setuju, membagi tugas sesuai 

dengan devisinya masing-masing 

dengan membuat laporan setiap 

bulan 

 3. Saya memberi perhatian 

yang lebih pada karyawan 

Setuju, setiap satu tahun sekali 

melakukan trip atau gathering 

karyawan 

3. Persistent 

 1. Saya dapat mengatasi 

masalah yang terjadi di 

perusahaan 

Setuju, terjadi salah paham antar 

karyawan maka saya harus 

mendamaikan supaya tidak 

menganggu kerja 

 2. Saya selalu berusaha dalam 

mengatasi hambatan 

Stuju, mengatur cash flow apabila 

sedang dalam penjualan menurun 

atau cash flow terganggu, saya 

harus mengupayakan adanya saldo 

 3. Saya melakukan tindakan 

nyata dalam mengatasi 

hambatan 

Setuju, mengurangi asset yang 

kurang produktif dan menjual 

mobil test drive yang sudah lama 
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4. Risk Taking 

 1. Saya memperhitungkan 

resiko sebelum bertindak 

Sangat setuju, untuk menambah 

investasi harus melakukan kredit 

Bank agar tidak menganggu cash 

flow yang sudah berjalan 

 2. Saya mempertimbangkan 

sebelum mengambil sebuah 

keputusan yang tepat 

Sangat setuju, selalu membuat 

beberapa rencana kerja kemudian 

saya pilih yang sesuai dengan 

situasi dan kondisi perusahaan 

5. Visionary 

 1. Saya memiliki visi yang 

jelas 

Sangat setuju, meningkatkan atau 

mengembangkan perusahaan 

supaya lebih maju dan menjadi 

perusahaan yang lebih baik 

 2. Saya mampu menjelaskan 

kepada karyawan tentang 

keadaan perusahaan baik 

sekarang maupun rencana 

yang akan datang 

Setuju, selau melakukan meeting 

setiap bulan untuk evaluasi 

disemua devisi supaya mnegerti 

keadaan perusahaan 

 3. Saya mampu menjelaskan 

kepada karyawan tujuan dan 

harapan yang diinginkan 

oleh perusahaan 

Setuju, harus memberikan 

penjelaskan perusahaan bisa terus 

maju dan berkembang untuk bisa 

menambah jaringan 

6. Innovativeness 

 1. Saya aktif mencari ide baru 

utnuk mengembangkan 

perusahaan 

Sangat setuju, selalu mengikuti 

perkembangan jaman dengan 

mengimplementasi menggunakan 

system atau program general dan 

pembelian, penjualan, sampai 

accounting 

 2. Saya memberikan 

kesempatan kepada 

karyawan untuk 

menyampaikan pendapatnya 

untuk rencana kedepan 

Sangat setuju, memberikan 

kesempatan kepada karyawan 

untuk menyampaikan pendapat 

dengan diskusi bersama dengan 

karyawan 

7. Proactive 

 1. Saya memberikan respon 

positif terhadap peristiwa 

yang terjadi 

Seetuju, selalu minta laporan bila 

ada masalah atau peristiwa sekecil 

apapun agar bisa diselesaikan 

dengan cepat 
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 2. Saya bisa mencari peluang 

yang ada 

Setuju, sering berkomunikasi 

dengan teman, kolega, untuk 

mencari peluang yang bisa diambil 

 3. Saya mendorong karyawan 

untuk kreatif dalam 

menjalankan pekerjaannya 

Sangat setuju, sering berdialog 

dengan karyawan untuk 

menanyakan atau berdiskusi agar 

bisa lebih kreatif dalam 

menjalankan pekerjaannya. 
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Lampiran 6 : Rekapitulasi Jawaban Responden Karyawan 

Rekapitulasi Jawaban Responden Karyawan PT. Remaja Adidaya Motor Kudus 

N

o 

Variabel dan 

Indikator 

Jawaban 

Responden 

(Accounting) 

Jawaban 

Responden 

(Sales Head) 

Jawaban 

Responden 

(HRD/GA) 

Jawaban 

Responden 

(Service 

Manajer) 

1. Able to motive 

 a. Pemilik 

dapat 

memberikan 

semangat 

kerja kepada 

karyawan 

Sangat setuju, 

pemilik 

meningkatkan 

kesejahteraan 

karyawaan, 

mengadakan 

gathering dan 

memberikan 

motivasi agar 

karyawan 

semangat 

bekerja 

Setuju,  

memperhatika

n karier 

karyawan 

dengan 

memberikan 

insentif 

kepada 

karyawan 

berprestasi 

Setuju, 

karyawan 

merasa 

dihargai dan 

dibimbing 

saat pemilik 

memberikan 

motivasi 

kepada 

karyawan 

melalui 

briefing 

Sangat setuju, 

pemilik 

mendengarka

n dan 

menganggapi 

ide membuat 

karyawan 

semangat 

dalam bekerja 

karena idenya 

ditanggapi 

dan diterima 

oleh pemilik  

 b. Pemilik 

dapat 

memberikan 

arahan atau 

masukan 

kepada 

karyawan 

Sangat setuju, 

pada 

pembukuan 

laporan 

keuangan 

pemilik sering 

memberikan 

arahan 

bagaimana 

transaksi-

transaksi 

seharusnya 

dibukukan, 

metode 

akuntasi apa 

yang cocok 

digunakan 

Setuju, 

dengan 

memberikan 

solusi saat ada 

masalah dan 

saat 

menawarkan 

produk ke 

customer 

Setuju, 

memberikan 

arahan saat 

briefing untuk 

tugas 

selanjutnya 

Setuju, 

memberikan 

masukan 

untuk selalu 

teliti dalam 

bekerja 

seperti 

pengecekan 

sparepart 

mobil atau 

pada saat 

service. 

 c. Pemilik bisa 

dijadikan 

panutan bagi 

karyawan 

Setuju, 

pemilik 

memiliki 

semangat dan 

Setuju, sikap 

dan ketegasan 

pemilik yang 

akan 

Netral, kita 

berasal dari 

kalangan 

yang berbeda 

Setuju, 

dengan 

memberikan 

contoh yang 
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kerja keras 

yang tinggi, 

selalu 

memberikan 

senyum dan 

sapa kepada 

karyawan, 

pemilik selalu 

berpenampila

n sederhana 

saat ke 

kantor. 

dijadikan 

panutan untuk 

karyawan 

dan belum 

tentu bisa 

sama, jadi 

sikap yang 

baik kita 

jadikan 

sebagai 

panutan. 

Contohnya 

kerja keras 

pemilik 

sampai bisa 

sukses 

baik kepada 

karyawan 

maka dengan 

sendirinya 

karyawan 

akan 

memberikan 

dampak yang 

positif kepada 

karyawan 

2. Achievement Orientated 

 a. Pemilik 

memiliki 

target yang 

jelas serta 

mampu 

mengevaluas

i target yang 

ditentukan 

Sangat setuju, 

pada awal 

tahun pemilik 

menentukan 

target 

penjualan di 

bandingkan 

dengan target 

profit yang 

diharapkan 

serta biaya-

biaya yang 

mugkin akan 

keluar dalam 

periode 

tersebut dan 

mengevaluasi 

pada akhir 

periode 

Setuju, 

pemilik 

menentukan 

target pada 

setiap bulan 

khususnya 

untuk 

penjualan dan 

di evaluasi 

setiap bulan 

Setuju, 

dengan 

adanya target 

maka 

karyawan bisa 

mengetahui 

apa yang 

diharapkan 

atau di capai 

oleh 

perusahaan 

dan pemilik. 

Contohnya 

bulan ini 

harus bisa 

melebihi 

angka 

penjualan 

Sangat setuju, 

dengan 

tercapainya 

target maka 

tercapai juga 

keinginan 

perusahaan. 

Contohnya 

bulan ini 

setidaknya 

ada 50 mobil 

yang 

melakukan 

service. 

 b. Pemilik 

mampu 

membagi 

tugas dan 

mengawasi 

proses kerja 

karyawan 

Sangat setuju, 

pemilik 

mengorganisa

si karyawan 

berdasarkan 

tugas dan 

pekerjaan 

yang 

diharapkan 

Setuju, setiap 

devisi 

ditunjuk 

leader untuk 

membantu 

pemilik 

mengawasi 

kinerja 

karyawan, 

Setuju, 

dengan 

memberikan 

tugas dengan 

jelas pada 

setiap bagian 

masing-

masing 

devisinya. 

Setuju, 

pemilik 

memberikan 

tugas yang 

sewajarnya 

yang tidak 

melampaui 

batas agar 

setiap tugas 
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menjadi lebih 

efisien dan 

efektif 

leader 

kemudian 

memberikan 

laporan 

kepada 

pemilik 

bagaimana 

kinerja setiap 

karyawan 

yang diawasi 

bisa 

dikerjakan 

dengan baik 

 c. Pemilik 

memberi 

perhatian 

yang lebih 

pada 

karyawan  

Sangat setuju, 

pada saat 

meeting atau 

akan 

melakukan 

meeting 

kemudian 

karyawan 

sedang 

berhalangan 

maka pemilik 

bersedia 

untuk 

menunda 

meeting 

Sangat setuju, 

dengan 

memberikan 

gaji dan 

insentif yang 

menarik pada 

karyawan 

yang 

berprestasi 

atau yang bisa 

menutup 

target yang 

ditentukan 

Netral, 

pemilik 

memberikan 

penghargaan 

kepada 

karyawan 

berprestasi. 

Contohnya 

setiap bulan 

dipilih satu 

orang 

karyawan 

sebagai 

karyawan 

terbaik, hal 

ini membuat 

semangat 

kerja pada 

karyawan 

agar 

mendapatkan 

penghargaan 

tersebut 

Setuju, 

pemilik 

menjenguk 

karyawan 

atau keluarga 

karyawan 

yang sedang 

sakit, 

melahirkan 

atau yang 

sedang 

berduka 

3. Persistent  

 a. Pemilik 

dapat 

mengatasi 

masalah 

yang terjadi 

di 

perusahaan 

Sangat setuju, 

saat 

perusahaan 

mengalami 

masalah 

keuangan 

pemilik 

mengambil 

Setuju, 

pemilik selalu 

mencarikan 

solusi pada 

masalah yang 

ada 

Setuju, 

dengan 

campur 

tangan 

pemilik 

mungkin 

masalah akan 

cepat teratasi 

Sangat setuju, 

jika ada 

karyawan 

yang salah 

paham maka 

pemilik 

segera 

meluruskan 
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kebijakan 

untuk menjual 

asset 

perusahaan 

yang kurang 

produktif 

berupa mobil 

inventaris 

sehingga 

biaya 

pemeliharaan 

kendaraan 

berkurang dan 

kas 

bertambah 

karena 

karyawan 

selalu 

mengikuti 

nasehat dari 

pemilik 

masalahnya 

agar tidak 

menganggu 

proses kerja 

dan kegiatan 

karyawan 

 b. Pemilik 

selalu 

berusaha 

dalam 

mengatasi 

hambatan 

Sangat setuju, 

saat 

perusahaan 

membutuhkan 

dana, pemilik 

bersedia 

memberikan 

pinjaman atau 

mencarikan 

pinjaman 

guna  

Setuju, 

pemilik selalu 

terlibat untuk 

mencari jalan 

keluar agar 

tidak 

merugikan 

perusahaan 

Tidak setuju, 

jika pemilik 

selalu 

mengatasi 

hambatan 

akibtanya 

karyawan 

merasa tidak 

dihargai 

kerjanya, 

karena 

karyawan 

juga bisa 

mengatasi 

namun jika 

sudah tidak 

bisa karyawan 

bisa 

menceritakan 

semuanya 

kepada 

pemilik 

Sangat setuju, 

jika 

pengiriman 

unit mobil 

atau sparepart 

terlambat 

maka pemilik 

langsung 

mengurus 

kepada 

customer 

yang telah 

menunggu 

unit mobil 

dan kepada 

kantor pusat 

untuk 

menanyakan 

penyebab 

pengiriman 

terlambat 

 c. Pemilik 

melakukan 

tindakan 

nyata dalam 

Sangat setuju, 

pemilik 

mengefisienk

an organisasi 

karyawan 

Setuju, 

pemilik 

langsung 

mengevaluasi 

masalah dan 

Setuju, 

pemilik bisa 

mengatasi 

konsumen 

yang marah-

Sangat setuju, 

pemilik 

mengajarkan 

berkomunikas

i yang baik 
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mengatasi 

hambatan 

yang dirasa 

telalu lebar 

untuk 

menekan 

biaya 

langsung 

menyelesaika

n hambatan 

marah atas 

kesalahan 

informasi 

yang 

diberikan oleh 

sales 

eksekutif atau 

sales counter 

jika sales 

head tidak 

berada di 

lokasi atau 

sales head 

sudah tidak 

bisa 

mengatasinya 

agar 

mengurangi 

hambatan di 

perusahaan 

karena 

berawal dari 

hambatan bisa 

menimbulkan 

sebuah 

masalah besar 

4. Risk Taking 

 a. Pemilik  

memperhitun

kan resiko 

sebelum 

bertindak 

Setuju, saat 

akan 

membangun 

gedung baru, 

pemilik 

memperhitun

gkan resiko 

dengan 

menaikkan 

biaya, 

sehingga 

pemilik juga 

menargetkan 

penjualan 

naik untuk 

menutup 

kemungkinan 

kenaikan 

biaya yang 

terjadi 

Setuju, selalu 

mempertimba

ngkan banyak 

aspek setiap 

keputusan 

yang diambil 

Sangat setuju, 

pemilik tidak 

akan mau jika 

perusahaan 

rugi maka 

pemilik 

benar-benar 

memperhitun

gkan target 

yang akan 

diberikan 

kepada 

karyawan. 

Sangat setuju, 

resiko adalah 

sesuatu hal 

yang 

menyebabkan 

kerugian 

sehingga 

harus 

dipikirkan 

secara matang 

sebelum 

melakukan 

sesuatu  

 b. Pemilik 

mempertimb

angkan 

sebelum 

mengambil 

Setuju, 

pemilik sering 

meminta 

karyawan 

untuk 

Setuju, 

sebelum 

mengambil 

sebuah 

keputusan 

Setuju, saat 

membuka 

stand 

pameran 

pemilik sudah 

Sangat setuju, 

dengan 

diadakan 

meeting maka 

karyawan 
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sebuah 

keputusan 

yang tepat 

menyewa 

stand 

pameran di 

beberapa 

tempat dan 

pemilik sudah 

mempertimba

ngkan segala 

sesuatu baik 

pengeluaran 

maupun 

pemasukan 

karena 

sebelum 

perintah 

dikeluarkan 

pemilik 

mengajak 

meeting 

beberapa 

karyawan dan 

sudah 

memberikan 

estimasi 

pemasukan 

dan 

pengeluaran 

banyak hal 

yang harus 

dipertimbang

kan dan 

dipikirkan 

dengan 

matang agar 

tidak terjadi 

kerugian 

mempertimba

ngkan berapa 

biaya yang 

akan 

dikeluarkan 

dan berapa 

SPK yang 

harus masuk 

dengan jelas 

mengetahui 

hal apa saja 

yang akan 

diatasi 

sehingga 

pemilik bisa 

mempertimba

ngkan dari 

setiap usulan 

karyawan. 

5 Visionary  

 a. Pemilik 

memiliki visi 

yang jelas 

Sangat setuju, 

pemilik 

memiliki visi 

untuk 

mengembang

kan 

perusahaan 

Sangat setuju, 

pemilik 

memiliki visi 

agar profit 

perusahaan 

semakin baik 

Sangat setuju, 

seorang 

pemimpin 

harus 

memiliki visi 

agar 

karyawan 

membantu 

memajukan 

perusahaan 

Sangat setuju,  

visi 

merupakan 

gambaran 

keinginan 

perusahaan, 

karyawan 

harus 

mengetahui 

visi dari 

pemilik dan 

perusahaan 

agar bisa 
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tercapai 

keinginannya 

 b. Pemilik 

mampu 

menjelaskan 

kepada 

karyawan 

tentang 

keadaan 

perusahaan 

baik 

sekarang 

maupun 

rencana yang 

akan datang 

Sangat setuju, 

pada saat 

meeting 

dengan 

karyawan inti 

pemilik selalu 

menjelaskan 

tentang 

keadaan 

perusahaan 

saat ini 

maupun 

rencana yang 

akan diambil 

pada masa 

yang akan 

datang 

Sangat setuju, 

selalu 

diinformasika

n posisi 

perusahaan 

dan rencana 

yang akan 

datang 

Setuju, untuk 

mengetahui 

rencana yang 

diinginkan 

perusahaan 

kedepan 

Sangat setuju, 

pemilik 

menjelaskan 

keadaan 

perusahaan 

yang 

bertujuan agar 

karyawan tau 

keadaan 

perusahaan 

sekarang 

 c. Pemilik 

mampu 

menjelaskan 

kepada 

karyawan 

tujuan dan 

harapan yang 

diinginkan 

oleh 

perusahaan 

Sangat setuju, 

pemilik 

menjelaskan 

harapan untuk 

bisa menjadi 

maindealer 

kepada 

karyawan 

Sangat setuju, 

dengan 

memberikan 

motivasi guna 

kesejahteraan 

karyawan 

maka tujuan 

dan harapan 

perusahaan 

akan tercapai 

Setuju, 

dengan 

dijelaskan 

karyawan 

lebih tau 

keinginan dan 

harapan dari 

perusahaan. 

Sangat setuju, 

karyawan bisa 

mengetahui 

tujuan dari 

perusahaan 

yaitu 

mendapatkan 

keuntungan 

produk jasa 

service 

kebutuhan 

konsumen 

6 Innovativeness 

 a. Pemilik aktif 

mencari ide-

ide baru 

untuk 

mengembang

kan 

perusahaan 

Setuju, 

pemilik 

berinisiatif 

untuk 

menambah 

sarana 

prasarana 

baru yang 

lebih modern 

sehingga 

Sangat setuju, 

pemilik selalu 

memikirkan 

dua rencana 

baru bahkan 

lebih yang 

sesuai dengan 

kemajuan 

perusahaan 

Netral, kalau 

diperlukan ide 

baru pemilik 

bisa mencari 

ide baru 

namun jika 

ide dari 

karyawan 

mungkin bisa 

digunakan 

Sangat setuju, 

pemilik selalu 

berusaha 

mencari ide 

baru guna 

mengatasi 

persaingan 

usaha dari 

perusahaan 

lain 
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dihararpkan 

menambah 

pelanggan 

maka 

sebaiknya 

menggunakan 

ide dari 

karyawan 

untuk 

mengembang

kan 

perusahaan 

 b. Pemilik 

memberikan 

kesempatan 

kepada 

karyawan 

untuk 

menyampaik

an 

pendapatnya 

untuk 

rencana 

kedepan 

Sangat setuju, 

pemilik 

seringkali 

mengajak 

diskusi 

karyawan 

terutama 

karyawan inti 

tentang 

bagaimana 

rencana 

kedepan 

perusahaan 

Sangat setuju, 

pemilik 

meminta 

masukan dari 

karyawan 

Sangat setuju, 

dengan 

diberikan 

kesempatan 

untuk 

menyampaika

n pendapat 

maka 

membuat 

karyawan 

semakin 

terbuka 

dengan 

keadaan 

maupun 

rencana yang 

diinginkan 

kedepannya 

Sangat setuju, 

dengan 

diberikan 

kesempastan 

untuk 

menyampaika

n pendapat 

karyawan 

merasa tidak 

takut untuk 

menyampaika

n pendapat 

ntuk rencana 

kedepan agar 

karyawan 

tidak merasa 

terbebani 

dalam 

menjalankan 

rencana 

kedepan 

7 Proactive 

 a. Pemilik 

memberikan 

respon 

positif 

terhadap 

peristiwa 

yang terjadi 

Setuju, saat 

ada piutang 

yang sulit 

tertagih, 

pemilik 

langsung 

turun tangan 

untuk 

membantu 

menyelesaika

n dengan 

Setuju, 

mendengarka

n keluh kesah 

karyawan dan 

mencarikan 

solusi 

Setuju, 

dengan 

memberikan 

respon positif 

membuat 

karyawan 

semakin 

percaya diri 

dengan 

pekerjaan 

Sangat setuju, 

memberikan 

alternative 

lain saat 

barang yang 

dibutuhkan 

belum datang 
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lawan 

transaksi 

 b. Pemilik bisa 

mencari 

peluang yang 

ada 

Setuju, 

pemilik 

seringkali 

mengunjungi 

daerah lain 

untuk mencari 

peluang-

pelung baru 

untuk 

mengembang

kan usaha 

Sangat setuju, 

mencari 

potensi yang 

lebih baru 

untuk 

kedepannya. 

Contoh 

mencari 

peluang 

menambah 

jasa service 

paiting dan 

body repair 

Netral, 

mencari 

peluang guna 

memajukan 

perusahaan 

Sangat setuju, 

memberikan 

bingkisan 

bagi customer 

yang akan 

booking 

service 

melalui online 

agar customer 

bisa datang 

dan mobil 

bisa langsung 

dikerjakan 

tanpa 

menunggu 

antrian terlalu 

lama 

 c. Pemilik 

mendorong 

karyawan 

untuk kreatif 

dalam 

menjalankan 

pekerjaannya 

Setuju, 

pemilik 

seringkali 

mendorong 

admin untuk 

lebih kreatif 

dalam 

mengolah 

program 

untuk laporan 

keuangan 

sehingga 

laporan 

keuangan 

lebih mudah 

dipahami 

Sangat setuju, 

mengajarkan 

keuletan dan 

ketelitian 

pada 

karyawan 

dalam 

menjalankan 

pekerjaannya 

Setuju, 

mengijinkan 

karyawan 

untuk 

mengembang

kan bakat atau 

hobbinya 

diluar 

pekerjaan 

akan tetapi 

masih 

bertanggung 

jawab dengan 

pekerjaanya. 

Sangat setuju, 

mengajarkan 

kepada 

karyawan 

cara yang 

lebih efisien 

dari 

sebelumnya 

agar 

mencapai 

target dengan 

waktu yang 

ditentukan 
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