
 

 
 

LAMPIRAN 

 

Lampiran 1: Kuisioner untuk pemilik café 

 

IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK KEWIRAUSAHAAN PEMILIK CAFÉ 

 

PERTANYAAN UNTUK PEMILIK CAFE 

 

A. Biodata Responden 

Berilah tanda (X) pada jawaban pilihan anda. 

1. Nama   : ………………… 

2. Jenis Kelamin 

(a)   Laki – Laki  (b)  Perempuan 

3. Usia   : ………………… 

4. Nama Usaha : ………………… 

5. Lama Usaha : ………………… 

6. Apa tingkat pendidikan terakhir yang Anda tempuh? 

(a)   SMU/SMK   (c)   S1 

(b)   Diploma    (d)  S2 

 

 

B. Pertanyaan 

Petunjuk Pengisian.  

1. Mohon bantuan Bapak / ibu / saudara / saudari untuk menjawab seluruh 

pertanyaan yang ada dengan jujur. 

2. Berilah tanda (x) pada kolom yang tersedia dan pilih sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. 

3. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Bapak / ibu / saudara / saudari 

cukup menjawab sesuai yang Bapak / ibu / saudara / saudari alami dan 

rasakan. Jawaban bapak/ibu dijamin kerahasiaannya. Selamat mengisi 

kuesioner. 



 

 
 

Keterangan Skala Jawaban : 

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

CS : Cukup Setuju 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

 

 

NO PERNYATAAN 
SKALA JAWABAN 

STS TS CS S SS 

Desire for Responsibility 

1. Saya berkomitmen kuat dalam menjalankan bisnis Cafe      

Jelaskan dan berikan contohnya. 

 

 

 

2. Saya selalu bertanggung jawab dalam tindakan yang 

dilakukannya untuk menjalankan usaha Cafe ini 

     

Jelaskan dan berikan contohnya. 

 

 

 

Preference for Moderate Risk 

1. Saya berani untuk membuat keputusan yang berisiko      

Jelaskan dan berikan contohnya. 

 

 

 

2. Saya selalu memilih risiko yang tidak terlalu tinggi maupun 

rendah 

     

Jelaskan dan berikan contohnya. 

 

 

 

Confidence in their ability to success 

1. Saya memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam 

menjalankan bisnis café ini hingga sukses 

     

Jelaskan dan berikan contohnya. 

 

 

 

2. Saya selalu percaya bahwa dirinya dapat sukses dalam 

berbisnis 

     



 

 
 

NO PERNYATAAN 
SKALA JAWABAN 

STS TS CS S SS 

Jelaskan dan berikan contohnya. 

 

 

 

 

Desire for immediate feedback 

1. Saya mau untuk menerima kritik dan saran dari karyawan 

maupun pelanggan 

     

Jelaskan dan berikan contohnya. 

 

 

 

2. Saya selalu memperhatikan kepuasan pelanggan seperti 

memberikan survey kepuasan konsumen 

     

Jelaskan dan berikan contohnya. 

 

 

 

High Level of Energy 

1. Saya selalu bekerja keras bagi masa depan bisnis café nya      

Jelaskan dan berikan contohnya. 

 

 

 

2. Saya bersemangat tinggi dalam pekerjaan dan tidak mudah 

menyerah 

     

Jelaskan dan berikan contohnya. 

 

 

 

Berorientasi kemasa depan 

1. Saya memiliki pandangan kedepan yang jelas akan 

perusahaan yang dikelolanya 

     

Jelaskan dan berikan contohnya. 

 

 

2. Saya mampu memprediksi trend pasar café di masa yang 

akan datang 

     

Jelaskan dan berikan contohnya. 

 

 

 

Skill of Organizing 



 

 
 

NO PERNYATAAN 
SKALA JAWABAN 

STS TS CS S SS 

1. Saya mampu untuk menempatkan karyawan pada posisi 

yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian karyawan 

     

Jelaskan dan berikan contohnya. 

 

 

 

2. Saya mampu melatih karyawan menjadi seorang yang 

professional dalam dunia cafe 

     

Jelaskan dan berikan contohnya. 

 

 

 

Value of Achievement over Money 

1. Saya selalu mengutamakan hubungan baik dengan 

pelanggan walaupun terkadang mengurangi profit seperti 

memberikan potongan harga pada pelanggan lama 

     

Jelaskan dan berikan contohnya. 

 

 

 

2. Saya selalu mau untuk memberikan bonus kepada karyawan 

yang dianggap berprestasi 

     

Jelaskan dan berikan contohnya. 

 

 

 

 

  



 

 
 

Tabel Tabulasi Jawaban Responden 

 
 

Responden Penjelasan Jawaban dan Contoh 

Pemilik cafe  

Karyawan 1  

Karyawan 2  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Lampiran 2: Kuisioner untuk karyawan café 

 

IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK KEWIRAUSAHAAN PEMILIK CAFÉ 

 

PERTANYAAN UNTUK KARYAWAN CAFE 

 

C. Biodata Responden 

Berilah tanda (X) pada jawaban pilihan anda. 

7. Nama   : ………………… 

8. Jenis Kelamin 

(b)   Laki – Laki  (b)  Perempuan 

9. Usia   : ………………… 

10. Tempat Kerja : ………………… 

11. Lama Kerja : ………………… 

12. Apa tingkat pendidikan terakhir yang Anda tempuh? 

(c)   SMU/SMK   (c)   S1 

(d)   Diploma    (d)  S2 

 

 

D. Pertanyaan 

Petunjuk Pengisian.  

4. Mohon bantuan Bapak / ibu / saudara / saudari untuk menjawab seluruh 

pertanyaan yang ada dengan jujur. 

5. Berilah tanda (x) pada kolom yang tersedia dan pilih sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. 

6. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Bapak / ibu / saudara / saudari 

cukup menjawab sesuai yang Bapak / ibu / saudara / saudari alami dan 

rasakan. Jawaban bapak/ibu dijamin kerahasiaannya. Selamat mengisi 

kuesioner. 

 

 



 

 
 

Keterangan Skala Jawaban : 

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

CS : Cukup Setuju 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

NO PERNYATAAN 
SKALA JAWABAN 

STS TS CS S SS 

Desire for Responsibility 

1. Pemilik Cafe berkomitmen kuat dalam menjalankan bisnis 

Café 

     

Jelaskan dan berikan contohnya. 

 

 

 

2. Pemilik Cafe selalu bertanggung jawab dalam tindakan 

yang dilakukannya untuk menjalankan usaha Cafe ini 

     

Jelaskan dan berikan contohnya. 

 

 

 

Preference for Moderate Risk 

1. Pemilik Cafe berani untuk membuat keputusan yang 

berisiko 

     

Jelaskan dan berikan contohnya. 

 

 

 

2. Pemilik Cafe selalu memilih risiko yang tidak terlalu tinggi 

maupun rendah 

     

Jelaskan dan berikan contohnya. 

 

 

 

Confidence in their ability to success 

1. Pemilik Cafe memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam 

menjalankan bisnis café ini hingga sukses 

     

Jelaskan dan berikan contohnya. 

 

 

 

2. Pemilik Cafe selalu percaya bahwa dirinya dapat sukses 

dalam berbisnis 

     



 

 
 

NO PERNYATAAN 
SKALA JAWABAN 

STS TS CS S SS 

Jelaskan dan berikan contohnya. 

 

 

 

 

Desire for immediate feedback 

1. Pemilik Cafe mau untuk menerima kritik dan saran dari 

karyawan maupun pelanggan 

     

Jelaskan dan berikan contohnya. 

 

 

 

2. Pemilik Cafe selalu memperhatikan kepuasan pelanggan 

seperti memberikan survey kepuasan konsumen 

     

Jelaskan dan berikan contohnya. 

 

 

 

High Level of Energy 

1. Pemilik Cafe selalu bekerja keras bagi masa depan bisnis 

café nya 

     

Jelaskan dan berikan contohnya. 

 

 

 

2. Pemilik Cafe bersemangat tinggi dalam pekerjaan dan tidak 

mudah menyerah 

     

Jelaskan dan berikan contohnya. 

 

 

 

Berorientasi kemasa depan 

1. Pemilik Cafe memiliki pandangan kedepan yang jelas akan 

perusahaan yang dikelolanya 

     

Jelaskan dan berikan contohnya. 

 

 

2. Pemilik Cafe mampu memprediksi trend pasar café di masa 

yang akan datang 

     

Jelaskan dan berikan contohnya. 

 

 

 



 

 
 

NO PERNYATAAN 
SKALA JAWABAN 

STS TS CS S SS 

Skill of Organizing 

1. Pemilik Cafe mampu untuk menempatkan karyawan pada 

posisi yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian 

karyawan 

     

Jelaskan dan berikan contohnya. 

 

 

 

2. Pemilik Cafe mampu melatih karyawan menjadi seorang 

yang professional dalam dunia cafe 

     

Jelaskan dan berikan contohnya. 

 

 

 

Value of Achievement over Money 

1. Pemilik Cafe selalu mengutamakan hubungan baik dengan 

pelanggan walaupun terkadang mengurangi profit seperti 

memberikan potongan harga pada pelanggan lama 

     

Jelaskan dan berikan contohnya. 

 

 

 

2. Pemilik Cafe selalu mau untuk memberikan bonus kepada 

karyawan yang dianggap berprestasi 

     

Jelaskan dan berikan contohnya. 

 

 

 

 

  



 

 
 

Tabel Tabulasi Jawaban Responden 

 
 

Responden Penjelasan Jawaban dan Contoh 

Pemilik cafe  

Karyawan 1  

Karyawan 2  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 3: Wawancara dengan Pemilik 

 

Identitas Responden: 

1. Nama    : 

2. Jenis Kelamin  : L/P 

3. Usia    : 

4. Pendidikan   : 

5. Lama Bekerja   : 

 

PERTANYAAN: 

1. Desire for responsibility (rasa tanggung jawab) 

Pertanyaan: 

- Bagaimana bentuk komitmen Anda terhadap bisnis cafe? Berikan 

contoh komitmen Anda tersebut. 

- Bagaimana bentuk tanggung jawab Anda dalam tindakan yang Anda 

lakukan pada bisnis cafe? 

2. Preference for moderate risk (memilih resiko yang moderat) 

Pertanyaan: 

- Apakah Anda pernah membuat keputusan yang berisiko? Mengapa 

Anda membuat keputusan tersebut? Berikan contoh keputusan 

tersebut. 

- Bagaimana cara Anda mengidentifikasi risiko? Bagaimana bentuk 

risiko yang dapat Anda terima? 

3. Confidence in their ability to success (percaya diri terhadap kemampuan 

sendiri) 

Pertanyaan: 

- Apa kemampuan yang dibutuhkan oleh bisnis cafe? Apakah Anda 

memiliki kemampuan tersebut? Berikan contohnya 



 

 
 

- Apakah Anda selalu percaya untuk bisa sukses dalam bisnis cafe? 

Apa yang membuat Anda percaya bahwa Anda dapat sukses dalam 

bisnis ini? 

4. Desire for immediate feedback (menghendaki umpan balik segera) 

Pertanyaan: 

- Apakah Anda mau dan mampu menerima kritik dan saran dari 

karyawan? Apakah Anda mau dan mampu menerima kritik dan 

saran dari pelanggan? Saran dan kritik seperti apa yang Anda terima 

dari karyawan dan pelanggan? 

- Apakah Anda selalu aktif memberikan survey kepuasan kepada 

pelanggan Anda? Apa jawaban dari pelanggan? Bagaimana Anda 

menanggapinya?  

5. High level of energy (semangat dan kerja keras) 

Pertanyaan: 

- Apakah Anda mau bekerja keras untuk masa depan bisnis cafe ini? 

Apa bentuk kerja keras Anda? 

- Apakah Anda selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah dalam 

menjalankan bisnis cafe Anda? Apa yang membuat Anda dapat 

selalu bersemangat dalam bekerja? 

6. Future Orientation (berorentasi ke masa depan) 

Pertanyaan: 

- Apa tujuan bisnis cafe di masa yang akan datang? Bagaimana 

pandangan Anda akan bisnis ini di masa yang akan datang? 

- Menurut Anda bagaimana trend pasar café di masa yang akan 

datang? Apa strategi Anda dalam menghadapi situasi ini di masa 

yang akan datang? 

7. Skill of organizing (memiliki keterampilan berorganisasi) 

Pertanyaan: 

- Bagaimana cara Anda menempatkan karyawan di posisi yang tepat 

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing karyawan? 

Berikan contohnya. 



 

 
 

- Bagaimana cara Anda melatih karyawan agar terlihat profesional 

saat melayani konsumen? Apa saja kendalanya? 

8. Value of achievment over money (menghargai prestasi) 

Pertanyaan: 

- Apakah Anda selalu mengutamakan hubungan baik dengan 

pelanggan? Apakah Anda pernah memberikan potongan harga 

kepada pelanggan lama? Mengapa Anda melakukan hal tersebut? 

- Apakah Anda memberikan bonus kepada karyawan yang berprestasi 

kerja baik? Mengapa Anda mau memberikan bonus kepada 

karyawan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 4: Wawancara dengan Karyawan 

 

Identitas Responden: 

1. Nama    : 

2. Jenis Kelamin  : L/P 

3. Usia    : 

4. Pendidikan   : 

5. Lama Bekerja   : 

 

PERTANYAAN: 

1. Desire for responsibility (rasa tanggung jawab) 

Pertanyaan: 

- Bagaimana bentuk komitmen Pemilik terhadap bisnis cafe? Berikan 

contoh komitmen Pemilik tersebut. 

- Bagaimana bentuk tanggung jawab Pemilik dalam tindakan yang 

Pemilik lakukan pada bisnis cafe? 

2. Preference for moderate risk (memilih resiko yang moderat) 

Pertanyaan: 

- Apakah Pemilik pernah membuat keputusan yang berisiko? 

Mengapa Pemilik membuat keputusan tersebut? Berikan contoh 

keputusan tersebut. 

- Bagaimana cara Pemilik mengidentifikasi risiko? Bagaimana bentuk 

risiko yang dapat Pemilik terima? 

3. Confidence in their ability to success (percaya diri terhadap kemampuan 

sendiri) 

Pertanyaan: 

- Apa kemampuan yang dibutuhkan oleh bisnis cafe? Apakah Pemilik 

memiliki kemampuan tersebut? Berikan contohnya 



 

 
 

- Apakah Pemilik selalu percaya untuk bisa sukses dalam bisnis cafe 

ini? Apa yang membuat Pemilik percaya bahwa Pemilik dapat 

sukses dalam bisnis ini? 

4. Desire for immediate feedback (menghendaki umpan balik segera) 

Pertanyaan: 

- Apakah Pemilik mau dan mampu menerima kritik dan saran dari 

karyawan? Apakah Pemilik mau dan mampu menerima kritik dan 

saran dari pelanggan? Saran dan kritik seperti apa yang Pemilik 

terima dari karyawan dan pelanggan? 

- Apakah Pemilik selalu aktif memberikan survey kepuasan kepada 

pelanggan Pemilik? Apa jawaban dari pelanggan? Bagaimana 

Pemilik menanggapinya?  

5. High level of energy (semangat dan kerja keras) 

Pertanyaan: 

- Apakah Pemilik mau bekerja keras untuk masa depan bisnis ini? 

Apa bentuk kerja keras Pemilik? 

- Apakah Pemilik selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah 

dalam menjalankan bisnis Pemilik? Apa yang membuat Pemilik 

dapat selalu bersemangat dalam bekerja? 

6. Future Orientation (berorentasi ke masa depan) 

Pertanyaan: 

- Apa tujuan bisnis cafe di masa yang akan datang? Bagaimana 

pandangan Pemilik akan bisnis ini di masa yang akan datang? 

- Menurut Pemilik bagaimana trend pasar café di masa yang akan 

datang? Apa strategi Pemilik dalam menghadapi situasi ini di masa 

yang akan datang? 

7. Skill of organizing (memiliki keterampilan berorganisasi) 

Pertanyaan: 

- Bagaimana cara Pemilik menempatkan karyawan di posisi yang 

tepat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing 

karyawan? Berikan contohnya. 



 

 
 

- Bagaimana cara Pemilik melatih karyawan agar terlihat profesional 

saat melayani konsumen? Apa saja kendalanya? 

8. Value of achievment over money (menghargai prestasi) 

Pertanyaan: 

- Apakah Pemilik selalu mengutamakan hubungan baik dengan 

pelanggan? Apakah Pemilik pernah memberikan potongan harga 

kepada pelanggan lama? Mengapa Pemilik melakukan hal tersebut? 

- Apakah Pemilik memberikan bonus kepada karyawan yang 

berprestasi kerja baik? Mengapa Pemilik mau memberikan bonus 

kepada karyawan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 5: Hasil Wawancara Pemilik Café 

 

Rekapitulasi dan Kesimpulan Jawaban Pemilik Variabel Desire for responsibility 

Indikator Jawaban Responden Kesimpulan 

Pemilik InnCafe Pemilik Gala Pemilik Twelve 

Bagaimana 

bentuk 

komitmen 

Anda terhadap 

bisnis cafe? 

Berikan contoh 

komitmen 

Anda tersebut 

Saya merasa selalu 

berkomitmen dengan 

bisnis saya, contohnya 

saya selalu mengawasi 

sendiri pekerjaan yang 

dilakukan oleh 

karyawan, kemudian 

mengarahkan agar 

karyawan mampu 

memberi servis yang 

terbaik 

Saya berkomitmen kuat 

untuk menjalankan 

bisnis. Komitmen ini 

saya tunjukkan dengan 

cara menjalankan sendiri 

beberapa bagian 

pekerjaan yang sangat 

penting, misalnya 

membumbui masakan 

(marinating) dan detil 

penyajiannya 

Saya memiliki komitmen 

kuat dalam menjalankan 

bisnis ini. Bisnis kafe ini 

merupakan bisnis yang 

tergantung dari bahan baku 

awalnya. Sehingga 

komitmen saya untuk 

memberikan yang terbaik 

bagi pelanggan saya 

tunjukkan dengan cara 

melakukan pembelian dan 

pengawasan terhadap 

kualitas bahan baku yang 

masuk serta mengurus detil 

persediaan yang ada di 

gudang 

Pemilik melakukan 

pengawasan atas pekerjaan 

yang dilakukan oleh karyawan 

secara intensif dan juga 

melakukan supervisi pada 

pekerjaan karyawan agar 

karyawan dapat melakukan 

pelayanan kepada pelanggan 

dengan baik. Komitmen ini juga 

dapat ditunjukkan dengan 

melakukan pengerjaan secara 

mendetil beberapa bagian 

pekerjaan yang dianggap 

penting oleh pemilik. Untuk 

menjaga kualitas bahan baku 

makanan dan minuman yang 

akan digunakan, maka pemilik 

melakukan pembelian dan 

pengawasan terhadap kualitas 

bahan baku. 



 

 
 

Indikator Jawaban Responden Kesimpulan 

Pemilik InnCafe Pemilik Gala Pemilik Twelve 

Bagaimana 

bentuk 

tanggung jawab 

Anda dalam 

tindakan yang 

Anda lakukan 

pada bisnis 

cafe? 

Saya selalu bisa 

bertanggung jawab 

atas tindakan yang 

dilakukan dalam kafe 

ini. Sebagai contohnya 

adalah pernah ketika 

ada complain dari 

pelanggan akibat 

servis yang terlalu 

lama, saya langsung 

memutuskan untuk 

meminta maaf dan 

menggratiskan 

makanan tersebut. 

Saya bertanggung jawab 

atas semua proses 

pembuatan makanan di 

café. Jika ada complain 

pelanggan mengenai 

kualitas makanan, 

biasanya saya 

memeriksanya sendiri, 

dan jika ada kesalahan 

yang terjadi di pihak 

Café, maka saya akan 

mengganti makanan 

tersebut dengan makanan 

sama yang baru. 

Saya selalu bertanggung 

jawab terutama dalam 

menyiapkan bahan baku 

sebelum masuk ke kitchen, 

sehingga mutu bahan baku 

terjamin. 

Pemilik merasa selalu 

bertanggung jawab dalam hal 

servis yang dilakukan oleh 

pelayan, seperti misalnya ketika 

ada complain dari pelanggan 

akibat servis yang terlalu lama, 

pemilik memutuskan untuk 

meminta maaf dan 

menggratiskan makanan 

tersebut. Pemilik juga mau 

untuk bertanggung jawab bila 

ada complain dari pelanggan 

terkait dengan makanan yang 

tidak sesuai standar maupun 

pesanan dari pelanggan. Jika 

terdapat kesalahan dalam hal 

rasa maupun kesalahan 

pemesanan, biasanya pemilik 

menggantinya dengan yang 

baru. Pemilik berusaha untuk 

bertanggung jawab dalam 

pembelian bahan baku yang 

akan digunakan untuk 

kebutuhan makanan maupun 

minuman agar kualitas 



 

 
 

Indikator Jawaban Responden Kesimpulan 

Pemilik InnCafe Pemilik Gala Pemilik Twelve 

makanan minuman di kafe lebih 

terjamin 

 

 

Rekapitulasi dan Kesimpulan Jawaban Pemilik Variabel Preference for moderate risk 

Indikator Jawaban Responden Kesimpulan 

Pemilik InnCafe Pemilik Gala Pemilik Twelve 

Apakah Anda 

pernah membuat 

keputusan yang 

berisiko? 

Mengapa Anda 

membuat 

keputusan 

tersebut? 

Berikan contoh 

keputusan 

tersebut. 

Saya jarang membuat 

keputusan yang 

berisiko. Saya selalu 

melakukan perhitungan 

risiko sebelum 

melakukan pembuatan 

keputusan, bila risiko 

terlalu tinggi biasanya 

tidak akan saya 

lakukan. 

Keputusan berisiko 

terkadang saya lakukan 

untuk mendapatkan 

keuntungan dalam usaha. 

Misalnya saya 

mengambil risiko dengan 

menjual minuman 

beralkohol di kafe saya, 

namun hal ini membawa 

keuntungan karena trend 

saat ini adalah banyak 

orang meminum 

minuman beralkohol 

Saya akan melakukan 

pengambilan risiko ketika 

risiko ini masih bisa 

diterima. Misal saya 

melakukan renovasi pada 

kafe saya dengan 

menghabiskan biaya 

sebesar Rp 500 jut. Biaya 

ini memang besar, namun 

dengan biaya ini saya 

mampu memperbesar 

kapasitas ruangan kafe, 

menambah varian menu 

yang akan dijual sehingga 

diharapkan dapat menarik 

lebih banyak konsumen. 

Terdapat perbedaan 

pengambilan keputusan 

berisiko. Ada pemilik yang 

tidak menyukai pengambilan 

keputusan yang berisiko 

tinggi, namun ada juga 

pemilik café yang menyukai 

pengambilan keputusan 

berisiko tinggi seperti pemilik 

Gala dan Twelve yang 

melakukan pengambilan 

risiko dengan menjual 

minuman beralkohol di kafe, 

dimana hal ini membawa 

keuntungan karena trend saat 

ini adalah banyak orang 

meminum minuman 



 

 
 

Indikator Jawaban Responden Kesimpulan 

Pemilik InnCafe Pemilik Gala Pemilik Twelve 

beralkohol dan keputusan 

melakukan renovasi pada kafe 

dengan menghabiskan biaya 

sebesar Rp 500 jut. Biaya ini 

memang besar, namun dengan 

biaya ini, kapasitas ruangan 

kafe dapat diperbesar, 

menambah varian menu yang 

akan dijual sehingga 

diharapkan dapat menarik 

lebih banyak konsumen. 

Bagaimana cara 

Anda 

mengidentifikasi 

risiko? 

Bagaimana 

bentuk risiko 

yang dapat Anda 

terima? 

Saya memilih risiko 

yang sedang-sendang 

saja sehingga kerugian 

tidak besar. 

Menurut saya high risk 

sama dengan high return, 

jika ingin mendapatkan 

keuntungan yang besar, 

harus mengambil risiko 

tinggi. 

Risiko tinggi hanya layak 

untuk diperjuangkan ketika 

keuntungan yang ada 

memiliki potensi cukup 

besar. Jadi perlu hitung-

hitungan dulu sebelum 

mengambil risiko itu. 

Pemilik mampu untuk 

memilih risiko yang tidak 

terlalu besar, namun pemilik 

merasa bahwa risiko tinggi 

hanya layak untuk 

diperjuangkan ketika 

keuntungan yang ada 

memiliki potensi cukup besar. 

 

Rekapitulasi dan Kesimpulan Jawaban Pemilik Variabel Confidence in their ability to success 

Indikator Jawaban Responden Kesimpulan 

Pemilik InnCafe Pemilik Gala Pemilik Twelve 

Apa 

kemampuan 

Saya merasa memiliki 

kemampuan yang 

Saya merasa memiliki 

kemampuan yang 

Saya merasa memiliki 

kemampuan yang 

Pemilik café memiliki 

kemampuan yang dibutuhkan 



 

 
 

Indikator Jawaban Responden Kesimpulan 

Pemilik InnCafe Pemilik Gala Pemilik Twelve 

yang 

dibutuhkan 

oleh bisnis 

cafe? Apakah 

Anda memiliki 

kemampuan 

tersebut? 

Berikan 

contohnya 

dibutuhkan untuk 

menunjang keberhasilan 

usaha café. Kemampuan 

yang saya miliki adalah 

kemampuan administrasi, 

kemampuan untuk 

manajemen yang menurut 

saya cukup handal. 

dibutuhkan untuk 

menunjang keberhasilan 

usaha café. Kemampuan 

yang saya milihi adalah 

kemampuan untuk 

memasak sendiri, 

sehingga tidak tergantung 

dengan karyawan. 

dibutuhkan untuk 

menunjang keberhasilan 

usaha café. Saya memiliki 

kemampuan untuk 

mengidentifikasi bahan 

baku makanan yang baik, 

karena pernah kuliah 

kuliner, jadi karyawan 

tidak perlu melakukan 

pembelian bahan baku. 

untuk menunjang keberhasilan 

usaha café seperti kemampuan 

administrasi, kemampuan 

manajemen, kemampuan 

memasak dan kemampuan 

untuk mengidentifikasi bahan 

baku makanan yang baik. 

Apakah Anda 

selalu percaya 

untuk bisa 

sukses dalam 

bisnis cafe? 

Apa yang 

membuat Anda 

percaya bahwa 

Anda dapat 

sukses dalam 

bisnis ini? 

Saya percaya bisa sukses 

di industry kafe ini, 

memang saya bukan dari 

basic kuliner tapi saya 

punya dasar manajemen 

kuat, dan pengalaman 

yang cukup panjang 

membuat saya paham 

industry kuliner 

Saya percaya bisa sukses 

di kafe, karena saya 

pernah bekerja selama 

beberapa tahun di 

beberapa kafe dan 

restoran di Jakarta, 

Surabaya dan kapal 

pesiar. 

Saya percaua akan sukses 

berbisnis kafe karena latar 

belakang Pendidikan saya 

adalah dari Pendidikan 

kuliner yang membuat 

saya dapat mengetahui 

dengan jelas dan tepat 

bagaimana cara membuat 

makanan yang enak 

Pemilik café selalu percaya 

bahwa dirinya dapat sukses 

berbisnis café karena pemilik 

memiliki dasar manajemen 

kuat, dan pengalaman yang 

cukup lama dalam bidang 

kuliner, selain itu terdapat 

pemilik yang berkuliah dalam 

bidang kuliner sehingga 

merasa percaya dapat sukses 

berbisnis kafe. 

 

Rekapitulasi dan Kesimpulan Jawaban Pemilik Variabel Desire for immediate feedback 



 

 
 

Indikator Jawaban Responden Kesimpulan 

Pemilik InnCafe Pemilik Gala Pemilik Twelve 

Apakah Anda 

mau dan mampu 

menerima kritik 

dan saran dari 

karyawan? 

Apakah Anda 

mau dan mampu 

menerima kritik 

dan saran dari 

pelanggan? 

Saran dan kritik 

seperti apa yang 

Anda terima dari 

karyawan dan 

pelanggan? 

Saya selalu 

memperhatikan kritik 

dan saran dari pihak lain. 

Misalnya pelanggan ada 

yang complain karena di 

kafe saya tidak bisa 

merokok, sehingga 

kemudian saya 

akomodasi dengan 

membuat bagian outdoor 

di kafe. 

Saya menerima kritik 

dari karyawan dan 

pelanggan misalnya yang 

merasa bahwa masakan 

saya terlalu western, dan 

ingin agar dibuat lebih 

manis untuk 

menyesuaikan dnegan 

lidah orang Semarang. 

Saya mau untuk menerima 

kritik dan saran, namun 

saya memiliki standar 

sendiri dalam bekerja 

terutama makanan dan 

bahan baku, sehingga 

kritik dan saran yang 

membangun akan saya 

terima untuk masukan 

saja. 

Pemilik memperhatikan kritik 

dan saran dari pihak lainnya, 

yaitu karyawan dan 

pelanggan, sebagai contohnya 

adalah ketika pelanggan ada 

yang complain karena di kafe 

tidak bisa merokok, sehingga 

kemudian pemilik 

mengakomodasinya dengan 

membuat bagian outdoor di 

kafe. Contoh lainnya adalah 

ketika ada pelanggan yang 

merasa masakan terlalu 

western, maka pemilik 

menyesuaikannya dengan 

selera Semarang. Namun 

pemilik juga tidak menerima 

seluruh kritik dan saran begitu 

saja, karena pemilik memiliki 

standarnya sendiri dalam hal 

rasa makanan. 

Apakah Anda 

selalu aktif 

memberikan 

survey kepuasan 

kepada 

Saya memberikan survey 

kepuasan kepada 

pelanggan saya,, 

biasanya saya lakukan 

ketika memberikan bill, 

Saya mencari cara untuk 

pemenuhan kepuasan 

pelanggan biasanya saya 

langsung turun ke 

pelanggan untuk 

Saya merasa ketika 

pelanggan tidak 

memberikan complain 

berarti pelanggan cukup 

puas dengan masakan 

Pemilik café selalu aktif 

dalam mencari cara untuk 

memenuhi kepuasan 

pelanggan dengan 

menggunakan survey 



 

 
 

Indikator Jawaban Responden Kesimpulan 

Pemilik InnCafe Pemilik Gala Pemilik Twelve 

pelanggan 

Anda? Apa 

jawaban dari 

pelanggan? 

Bagaimana 

Anda 

menanggapinya? 

kemudian sekaligus 

diberikan survey untuk 

mengetahui kepuasan 

pelanggan dan 

kekurangan cafe 

mengobrol dan mencari 

tahu kekurangan serta 

kelemahan masakan saya 

sehingga mendapatkan 

ide baru mengenai 

masakan. 

saya, biasanya saya 

melakukan observasi saja 

dan belum memberikan 

survey kepuasan, karena 

biasanya pada saat survey 

mereka mengisi yang baik-

baik saja dan malah 

membicarakan café kita di 

baliknya. 

kepuasan pelanggan, dengan 

cara ketika memberikan bill, 

kemudian sekaligus diberikan 

survey untuk mengetahui 

kepuasan pelanggan dan 

kekurangan café. Pemilik lain 

berusaha untuk mengobrol 

dan mencari tahu kekurangan 

serta kelemahan masakan 

sehingga mendapatkan ide 

baru mengenai masakan. 

Selain itu diobservasi 

mengenai perilaku kepuasan 

pelanggan di café. 

 

Rekapitulasi dan Kesimpulan Jawaban Pemilik Variabel High level of energy 

Indikator Jawaban Responden Kesimpulan 

Pemilik InnCafe Pemilik Gala Pemilik Twelve 

Apakah Anda 

mau bekerja 

keras untuk 

masa depan 

bisnis cafe ini? 

Apa bentuk 

Saya selalu bekerja keras, 

karena menginginkan 

kesejahteraan di 

kemudian hari 

Saya tentu saja mau untuk 

bekerja keras demi masa 

depan saya 

Saya bekerja keras untuk 

meraih masa depan yang 

baik, mendapatkan 

pengakuan dan nama yang 

baik 

Pemilik café mau untuk 

bekerja keras demi masa 

depannya karena 

menginginkan kesejahteraan 

di kemudian hari, 

mendapatkan pengakuan dan 

nama yang baik. 



 

 
 

Indikator Jawaban Responden Kesimpulan 

Pemilik InnCafe Pemilik Gala Pemilik Twelve 

kerja keras 

Anda? 

Apakah Anda 

selalu 

bersemangat 

dan tidak 

mudah 

menyerah 

dalam 

menjalankan 

bisnis cafe 

Anda? Apa 

yang membuat 

Anda dapat 

selalu 

bersemangat 

dalam bekerja? 

Saya memiliki semangat 

kuat dan tidak mudah 

menyerah, seperti waktu 

dulu InnCafe semapt sepi, 

kemudian saya mencoba 

memberikan alternatif 

dengan menyediakan 

kopi dan permainan bagi 

remaja seperti electronic 

darts. 

Saya selalu berusaha 

tidak mudah menyerah, 

pasar Semarang cukup 

berat dibandingkan 

dengan kota lain karena 

banyak pelanggan di kota 

Semarang mudah bosan, 

dan mencoba sesuatu 

yang baru. Kondisi ini 

perlu saya sikapi dengan 

tidak mudah menyerah 

ketika sedang sepi dan 

saya selalu membuat 

inovasi baru untuk 

meningkatkan omset café 

ini. 

Saya selalu berusaha agar 

tidak mudah menyerah 

dalam meraih kesuksesan, 

terutama adalah karena 

saya sudah mengeluarkan 

investasi besar untuk 

pembuatan kafe ini. Saya 

merasa investasi kafe ini 

adalah untuk jangka 

panjang sehingga perlu 

bersabar dengan 

meningkatkan nama baik 

dan reputasi dari kafe. 

Pemilik café memiliki 

semangat kuat dan tidak 

mudah menyerah dalam 

meraih kesuksesan. Hal ini 

karena pasar Semarang lebih 

berat dibandingkan dengan 

kota lain karena banyak 

pelanggan di kota Semarang 

mudah bosan, dan mencoba 

sesuatu yang baru. Kondisi ini 

dapat disikapi dengan selalu 

membuat inovasi baru untuk 

meningkatkan omset café. 

Pemilik juga merasa investasi 

kafe ini adalah untuk jangka 

panjang sehingga perlu 

bersabar dengan 

meningkatkan nama baik dan 

reputasi dari kafe. 

 

Rekapitulasi dan Kesimpulan Jawaban Pemilik Variabel Future Orientation 



 

 
 

Indikator Jawaban Responden Kesimpulan 

Pemilik InnCafe Pemilik Gala Pemilik Twelve 

Apa tujuan 

bisnis cafe di 

masa yang 

akan datang? 

Bagaimana 

pandangan 

Anda akan 

bisnis ini di 

masa yang 

akan datang? 

Saya memiliki visi 

dimana kafe ini 

merupakan rujukan bagi 

pelanggan yang suka 

untuk menikmati suasana 

pemandangan kota 

Semarang dengan 

ditemani secangkir kopi 

yang hangat. 

Saya ingin kafe saya 

dikenal sebagai kafe 

dengan cita rasa masakan 

yang enak dan otentik 

western. 

Saya ingin agar kafe saya 

dikenal sebagai kafe yang 

sesuai dengan selera orang 

Semarang, memiliki 

masakan yang enak dan 

harga terjangkau 

Pemilik café memiliki 

pandangan dan tujuan bagi 

perusahaan di masa yang akan 

datang yaitu agar kafe ini 

merupakan rujukan bagi 

pelanggan yang suka untuk 

menikmati suasana 

pemandangan kota Semarang, 

dikenal sebagai kafe dengan 

cita rasa masakan yang enak 

dan otentik western maupun 

kafe yang sesuai dengan selera 

orang Semarang, memiliki 

masakan yang enak dan harga 

terjangkau. 

Menurut Anda 

bagaimana 

trend pasar 

café di masa 

yang akan 

datang? Apa 

strategi Anda 

dalam 

menghadapi 

situasi ini di 

Saya memprediksi trend 

pasar dalam beberapa 

tahun ke depan masih 

seputar kopi dan bir, jadi 

menurut saya konsep café 

ini masih dapat bertahan 

Saya merasa bahwa 

dalam beberapa tahun ke 

depan, masih trend bir 

dan minuman beralkohol 

masih menjadi trend 

pasar di kota Semarang, 

mungkin saya akan 

menambah produk 

minuman beralkohol 

lainnya seperti Martell 

atau Black Label 

Saya merasa semakin 

banyak inovasi makanan 

dan minuman di 

Semarang. Ke depannya 

saya memprediksi trend 

makanan-makanan yang 

kreatif akan semakin 

banyak dan terjangkau. 

Saya berkeinginan 

membuat produk fringe 

food yang beragam, 

Pemilik café memprediksi 

trend pasar di masa depan 

dalam beberapa tahun ke 

depan masih seputar kopi dan 

bir. Hal ini membuat pemilik 

berencana akan menambah 

produk minuman beralkohol 

lainnya seperti Martell atau 

Black Label. Pemilik merasa 

semakin banyak inovasi 

makanan dan minuman di 



 

 
 

Indikator Jawaban Responden Kesimpulan 

Pemilik InnCafe Pemilik Gala Pemilik Twelve 

masa yang 

akan datang? 

misalnya variasi cheese 

finger dan chicken strip. 

Semarang. Ke depannya 

pemilik memprediksi trend 

makanan-makanan yang 

kreatif akan semakin banyak 

dan terjangkau. Pemilik 

berkeinginan membuat produk 

fringe food yang beragam, 

misalnya variasi cheese finger 

dan chicken strip. 

 

Rekapitulasi dan Kesimpulan Jawaban Pemilik Variabel Skill of organizing 

Indikator Jawaban Responden Kesimpulan 

Pemilik InnCafe Pemilik Gala Pemilik Twelve 

Bagaimana 

cara Anda 

menempatkan 

karyawan di 

posisi yang 

tepat sesuai 

dengan 

kemampuan 

yang dimiliki 

masing-masing 

karyawan? 

Saya selalu menerima 

karyawan sesuai dengan 

kompetensi karyawan, 

misal cehf ditempatkan di 

kitchen dan waiter 

ditempatkan di cafe 

Saya memilih kaeryawan 

sesuai dengan potensinya 

dan ketika karyawan 

melamar biasanya saya 

melakukan tes dulu, 

misalnya kemampuan 

memasaknya 

Saya menguji keahlian 

memasak karyawan utnuk 

posisi chef, dan untuk 

waiter biasanya saya 

melakukan uji jalan sambil 

membawa pesanan serta 

kemampuan mengingat 

pesanan secara cepat dan 

tepat. 

Pemilik selalu mampu 

menempatkan karyawan 

sesuai dengan kemampuan 

dan keahlian yang dimiliki 

tiap karyawan seperti 

misalnya chef ditempatkan di 

kitchen dan waiter 

ditempatkan di café. Selain itu 

untuk menguji kemampuan 

karyawan, akan dilakukan tes 

terlebih dahulu yaitu tes 

masak bagi chef dan tes uji 



 

 
 

Indikator Jawaban Responden Kesimpulan 

Pemilik InnCafe Pemilik Gala Pemilik Twelve 

Berikan 

contohnya 

jalan sambil membawa 

pesanan serta kemampuan 

mengingat pesanan secara 

cepat dan tepat untuk waiter. 

Bagaimana 

cara Anda 

melatih 

karyawan agar 

terlihat 

profesional 

saat melayani 

konsumen? 

Apa saja 

kendalanya? 

Saya melatih karyawan 

terutama waiter untuk 

menjadi seorang 

professional, karena 

waiter merupoakan ujung 

tombak café karena 

berhadapan langsung 

dengan pelanggan 

Saya selalu melatih 

karyawan bagian kitchen 

untuk menuruti resep 

yang sudah paten 

sehingga tidak membuat 

masakan dengan rasa 

yang tidak konsisten 

Pelatihan biasanya saya 

lakukan sebelum karyawan 

mulai bekerja benar-benar 

di kafe. Pelatihan yang 

saya berikan adalah 

pelatihan mengenai cara 

memasak yang baik, cara 

pelayanan kepada 

pelanggan, terutama 

mengedepankan 

keramahan dan care kepada 

keinginan pelanggan 

Pemilik selalu mau untuk 

melatih karyawan menjadi 

profesional dalam melayani 

konsumen karena karyawan 

merupakan ujung tombak café 

yang berhadapan langsung 

dengan pelanggan. Pemilik 

selalu melatih karyawan 

bagian kitchen untuk menuruti 

resep yang sudah paten 

sehingga tidak membuat 

masakan dengan rasa yang 

tidak konsisten.  

 

Rekapitulasi dan Kesimpulan Jawaban Pemilik Variabel Value of achievement over money 

Indikator Jawaban Responden Kesimpulan 

Pemilik InnCafe Pemilik Gala Pemilik Twelve 

Apakah Anda 

selalu 

mengutamakan 

hubungan baik 

Saya selalu 

mengutamakan hubungan 

baik dengan pelanggan, 

namun saya tidak pernah 

Untuk harga saya selalu 

mematok fix price bagi 

pelanggan, namun bila 

ada pelanggan setia yang 

Saya selalu mengutamakan 

hubungan baik dengan 

pelanggan, dengan cara 

berinteraksi, memberikan 

Pemilik café mengutamakan 

hubungan baik dengan 

pelanggan. Hubungan baik 

ini biasanya diungkapkan 



 

 
 

Indikator Jawaban Responden Kesimpulan 

Pemilik InnCafe Pemilik Gala Pemilik Twelve 

dengan 

pelanggan? 

Apakah Anda 

pernah 

memberikan 

potongan harga 

kepada 

pelanggan 

lama? 

Mengapa Anda 

melakukan hal 

tersebut? 

memberikan harga lebih 

murah untuk pelanggan 

tertentu. 

datang ke café, maka 

biasanya saya akan 

memberikan bonus 

berupa food tester, 

biasanya berupa menu 

baru yang akan dibuat dan 

baru dibuat sebagai 

percobaan, sehingga bisa 

saya mintakan pendapat 

dari pelanggan 

pelayanan yang sesuai 

standar dan memberikan 

perhatian yang lebih detil, 

misalnya ada pelanggan 

lama yang selalu 

menginginkan sayuran yang 

dimasak pada saat 

penyajian walaupun hal ini 

tidak merupakan standar 

café, saya akan selalu 

memperhatikan keinginan 

pelanggan setia tersebut 

dengan memasak 

sayurannya sebelum 

diminta. 

dengan memberikan bonus 

berupa food tester, biasanya 

berupa menu baru yang akan 

dibuat dan baru dibuat 

sebagai percobaan, sehingga 

pemilik dapat pendapat dari 

pelanggan mengenai menu 

baru tersebut. 

Apakah Anda 

memberikan 

bonus kepada 

karyawan yang 

berprestasi 

kerja baik? 

Mengapa Anda 

mau 

memberikan 

bonus kepada 

karyawan? 

Saya selalu memberikan 

gaji dan bonus sesuai 

dengan hasil pekerjaan 

karyawan 

Karyawan yang 

berprestasi baik pasti 

akan mendapatkan bonus 

prestasi sesuai dengan 

hasil kerjanya 

Saya selalu mau 

memberikan bonus bagi 

para karyawan dengan 

menyesuaikan dengan 

prestasi kerja mereka. 

Pemilik café selalu 

memberikan bonus bagi 

karyawannya yang memiliki 

prestasi kerja yang baik 

dengan menyesuaikan hasil 

kerja karyawan. 



 

 
 

Lampiran 6: Hasil Wawancara Karyawan 

Rekapitulasi dan Kesimpulan Jawaban Karyawan Variabel Desire for responsibility 

Indikator Jawaban Responden Kesimpulan 

Karyawan 

InnCafe 1 

Karyawan 

InnCafe 2 

Karyawan 

Gala 1 

Karyawan 

Gala 2 

Karyawan 

Twelve 1 

Karyawan 

Twelve 2 

Bagaimana 

bentuk 

komitmen 

Pemilik 

terhadap 

bisnis cafe? 

Berikan 

contoh 

komitmen 

Pemilik 

tersebut. 

Ya, bisa 

berkomitmen 

pada 

bisnisnya, 

pemilik 

mengawasi 

sendiri 

pekerjaan 

Komitmen 

kuat, 

karena 

selalu 

bekerja 

overtime 

Komitmen 

pemilik 

kuat 

karena 

mengurus 

sendiri 

masakan 

Selalu 

mengawasi 

karyawan 

dalam 

bekerja 

Komitmen 

kuat, karena 

mau belanja 

sendiri 

bahan baku 

Komitmen 

kuat, datang 

paling pagi 

dan pulang 

paling malam 

Pemilik memiliki 

komitmen yang kuat 

atas bisnis yang 

dijalankannya yang 

dapat dilihat dari jam 

kerja pemilik yang 

datang paling pagi 

dan pulang paling 

malam 

Bagaimana 

bentuk 

tanggung 

jawab 

Pemilik 

dalam 

tindakan yang 

Pemilik 

lakukan pada 

bisnis cafe? 

Bertanggung 

jawab, 

karena mau 

untuk 

mengambil 

alih 

kesalahan 

karyawan 

Mau 

mengganti 

makanan 

dengan 

yang baru 

Meminta 

maaf 

ketika 

karyawan 

membuat 

kesalahan 

pada 

pelanggan 

Mau untuk 

membantu 

karyawan 

menjelaskan 

mengenai 

masakan 

maupun 

ketika ada 

komplain 

Mau untuk 

bertanggung 

jawab 

mengurus 

persediaan 

Bertanggung 

jawab ketika 

karyawan 

membuat 

kesalahan di 

hadapan 

pelanggannya 

Pemilik mau 

bertanggung jawab 

atas tindakan yang 

dilakukannya untuk 

menjalankan usaha 

dengan mengambil 

alih kesalahan 

karyawan yang 

dibuat ke 

pelanggannya. 

 



 

 
 

Rekapitulasi dan Kesimpulan Jawaban Karyawan Variabel Preference for moderate risk 

Indikator Jawaban Responden Kesimpulan 

Karyawan 

InnCafe 1 

Karyawan 

InnCafe 2 

Karyawan 

Gala 1 

Karyawan 

Gala 2 

Karyawan 

Twelve 1 

Karyawan 

Twelve 2 

Apakah Pemilik 

pernah membuat 

keputusan yang 

berisiko? 

Mengapa 

Pemilik 

membuat 

keputusan 

tersebut? 

Berikan contoh 

keputusan 

tersebut. 

Jarang 

berisiko 

Tindakannya 

dihitung 

secara 

cermat 

Berisiko 

tetapi hati-

hati 

Berani 

untuk 

membuat 

keputusan 

sendiri 

Risiko 

yang 

diambil 

ditimbang-

timbang 

terlebih 

dahulu 

Lumayan 

berisiko 

misal 

membuat 

menu baru 

Pemilik jarang 

mengambil keputusan 

yang berisiko terlalu 

tinggi. 

Bagaimana cara 

Pemilik 

mengidentifikasi 

risiko? 

Bagaimana 

bentuk risiko 

yang dapat 

Pemilik terima? 

Baik Bisa 

memilih 

risiko 

Mungkin 

mencoba 

makanan 

baru atau 

minuman 

baru rasa 

aneh 

Mampu 

mengambil 

risiko 

Risiko 

tidak 

terlalu 

besar, 

misalnya 

coba menu 

baru gitu 

Risiko 

tinggi 

Pemilik café mampu 

untuk memilih risiko 

yang tidak terlalu 

tinggi maupun tidak 

terlalu rendah, seperti 

mencoba makanan 

baru atau minuman 

baru yang memiliki 

rasa aneh misalnya jus 

wortel campur markisa 

atau cocktail 



 

 
 

Rekapitulasi dan Kesimpulan Jawaban Karyawan Variabel Confidence in their ability to success 

Indikator Jawaban Responden Kesimpulan 

Karyawan 

InnCafe 1 

Karyawan 

InnCafe 2 

Karyawan 

Gala 1 

Karyawan 

Gala 2 

Karyawan 

Twelve 1 

Karyawan 

Twelve 2 

Apa 

kemampuan 

yang 

dibutuhkan 

oleh bisnis 

cafe? 

Apakah 

Pemilik 

memiliki 

kemampuan 

tersebut? 

Berikan 

contohnya 

Pemilik 

memiliki 

kemampuan 

manajemen 

yang baik 

Pemilik 

bisa 

mengatur 

karyawan 

dan 

administrasi 

perusahaan 

dengan baik 

Pemilik 

memiliki 

kemampuan 

memasak 

yang baik 

Kemampuan 

memasak 

pemilik 

Pemilik 

memiliki 

kemampuan 

memilih 

bahan baku 

yang masih 

fresh 

Pemilik 

mempunyai 

kemampuan 

untuk memilih 

bahan baku 

yang handal 

Pemilik café memiliki 

kemampuan yang 

dibutuhkan untuk 

menunjang keberhasilan 

usaha café seperti 

administrasi, memasak 

dan memilih bahan baku 

yang fresh. 

Apakah 

Pemilik 

selalu 

percaya 

untuk bisa 

sukses 

dalam bisnis 

cafe ini? 

Apa yang 

membuat 

Percaya Percaya 

saja 

Percayalah, 

sudah 

banyak 

pengalaman 

Pasti sukses Saya yakin 

dengan bos 

Percaya pada 

kemampuannya 

Pemilik café selalu 

percaya bahwa dirinya 

dapat sukses berbisnis 

café. 



 

 
 

Indikator Jawaban Responden Kesimpulan 

Karyawan 

InnCafe 1 

Karyawan 

InnCafe 2 

Karyawan 

Gala 1 

Karyawan 

Gala 2 

Karyawan 

Twelve 1 

Karyawan 

Twelve 2 

Pemilik 

percaya 

bahwa 

Pemilik 

dapat sukses 

dalam bisnis 

ini? 

 

 

Rekapitulasi dan Kesimpulan Jawaban Karyawan Variabel Desire for immediate feedback 

Indikator Jawaban Responden Kesimpulan 

Karyawan 

InnCafe 1 

Karyawan 

InnCafe 2 

Karyawan 

Gala 1 

Karyawan 

Gala 2 

Karyawan 

Twelve 1 

Karyawan 

Twelve 2 

Apakah Pemilik 

mau dan mampu 

menerima kritik 

dan saran dari 

karyawan? Apakah 

Pemilik mau dan 

mampu menerima 

kritik dan saran 

dari pelanggan? 

Saran dan kritik 

Selalu 

menerima 

kritik dan 

saran 

Bisa 

menerima 

masukan 

dari 

karyawan 

Pemilik 

menerima 

saran dari 

pelanggan 

Menerima 

kritik dan 

saran 

Menerima 

kritik dari 

pelanggan, 

kalua dari 

karyawan 

tidak 

pernah 

Kurang 

menerima 

kritik dan 

saran 

Terdapat pemilik café yang mau 

untuk menerima kritik dan saran 

dari pihak lain seperti karyawan 

dan pelanggan. Sedangkan ada 

juga pemilik yang jarang mau 

menerima kritik dan saran dari 

pihak lain seperti karyawan dan 

pelanggan. 



 

 
 

Indikator Jawaban Responden Kesimpulan 

Karyawan 

InnCafe 1 

Karyawan 

InnCafe 2 

Karyawan 

Gala 1 

Karyawan 

Gala 2 

Karyawan 

Twelve 1 

Karyawan 

Twelve 2 

seperti apa yang 

Pemilik terima dari 

karyawan dan 

pelanggan? 

Apakah Pemilik 

selalu aktif 

memberikan 

survey kepuasan 

kepada pelanggan 

Pemilik? Apa 

jawaban dari 

pelanggan? 

Bagaimana 

Pemilik 

menanggapinya? 

Melakukan 

survey ke 

pelanggan 

pada saat 

pembayaran 

Survey 

kepuasan 

pelanggan 

Jarang sih Biasanya 

berbicara 

ke 

pelanggan 

langsung 

Tidak 

pernah 

aktif 

Kadang-

kadanglah 

Pemilik café aktif dalam mencari 

cara untuk memenuhi kepuasan 

pelanggan antara lain dengan 

menggunakan survey kepuasan 

pelanggan dan berbicara secara 

langsung kepada pelanggan, 

namun ada pula pemilik café 

yang merasa tidak perlu 

melakukan survey kepuasan. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Rekapitulasi dan Kesimpulan Jawaban Karyawan Variabel High level of energy 

Indikator Jawaban Responden Kesimpulan 

Karyawan 

InnCafe 1 

Karyawan 

InnCafe 2 

Karyawan 

Gala 1 

Karyawan 

Gala 2 

Karyawan 

Twelve 1 

Karyawan 

Twelve 2 

Apakah 

Pemilik mau 

bekerja keras 

untuk masa 

depan bisnis 

ini? Apa 

bentuk kerja 

keras 

Pemilik? 

Selalu 

bekerja 

keras, 

pulang 

malam-

malam 

Pemilik 

biasanya 

datang 

tepat 

waktu 

Selalu 

bekerja 

keras 

membuat 

makanan 

baru 

Bekerja 

keras 

sebelum 

waktunya 

Pulang 

terakhir, 

kerja keras 

tiap hari 

Mau untuk 

bekerja 

keras 

dalam 

mencapai 

impiannya 

Pemilik café 

mau untuk 

bekerja keras 

demi masa 

depannya. 

Apakah 

Pemilik 

selalu 

bersemangat 

dan tidak 

mudah 

menyerah 

dalam 

menjalankan 

bisnis 

Pemilik? Apa 

yang 

membuat 

Pemilik 

Tidak 

mudah 

menyerah 

Mau untuk 

menambah 

lini usaha 

Pantang 

menyerah, 

maju terus 

pantang 

mundur 

Bersemangat 

dalam 

menjalankan 

pekerjaannya 

Mau untuk 

selalu 

berusaha 

Tidak 

mudah 

menyerah, 

semangat 

45 

Pemilik café 

memiliki 

semangat kuat 

dan tidak mudah 

menyerah dalam 

meraih 

kesuksesan 



 

 
 

Indikator Jawaban Responden Kesimpulan 

Karyawan 

InnCafe 1 

Karyawan 

InnCafe 2 

Karyawan 

Gala 1 

Karyawan 

Gala 2 

Karyawan 

Twelve 1 

Karyawan 

Twelve 2 

dapat selalu 

bersemangat 

dalam 

bekerja? 

 

 

Rekapitulasi dan Kesimpulan Jawaban Karyawan Variabel Future Orientation 

Indikator Jawaban Responden Kesimpulan 

Karyawan 

InnCafe 1 

Karyawan 

InnCafe 2 

Karyawan 

Gala 1 

Karyawan 

Gala 2 

Karyawan 

Twelve 1 

Karyawan 

Twelve 2 

Apa tujuan 

bisnis cafe di 

masa yang 

akan datang? 

Bagaimana 

pandangan 

Pemilik akan 

bisnis ini di 

masa yang 

akan datang? 

Memiliki 

keinginan 

café ini 

menjadi 

terbaik 

Menginginkan 

memberikan 

servis terbaik 

ke konsumen 

Memiliki 

tujuan 

cafenya 

menjadi 

ramai 

Mau untuk 

berpandangan 

modern 

Bisa 

melakukan 

inovasi baru 

untuk 

meningkatkan 

omset 

Menginginkan 

café menjadi 

besar 

Pemilik café memiliki 

pandangan dan tujuan 

bagi perusahaan di masa 

yang akan datang untuk 

menjadi yang terbaik 

dalam bisnis café 

Menurut 

Pemilik 

bagaimana 

Bisa Memprediksi 

bisnis kafe 

semakin ramai 

Prediksi 

pada kopi 

dan bir 

Minuman 

keras masih 

Bisa 

memprediksi 

trend 

Trend saat ini 

semakin 

Pemilik café mampu 

memprediksi trend pasar 

di masa depan sehingga 



 

 
 

Indikator Jawaban Responden Kesimpulan 

Karyawan 

InnCafe 1 

Karyawan 

InnCafe 2 

Karyawan 

Gala 1 

Karyawan 

Gala 2 

Karyawan 

Twelve 1 

Karyawan 

Twelve 2 

trend pasar 

café di masa 

yang akan 

datang? Apa 

strategi 

Pemilik 

dalam 

menghadapi 

situasi ini di 

masa yang 

akan datang? 

laku 

prediksinya 

banyak yang 

minum bir 

mampu menyusun 

strategi yang tepat, 

seperti kopi dan bir saat 

ini masih ramai, 

sehingga café akan 

menyediakan lebih 

banyak bir dan kopi. 

 

 

 

Rekapitulasi dan Kesimpulan Jawaban Karyawan Variabel Skill of organizing 

Indikator Jawaban Responden Kesimpulan 

Karyawan 

InnCafe 1 

Karyawan 

InnCafe 2 

Karyawan 

Gala 1 

Karyawan 

Gala 2 

Karyawan 

Twelve 1 

Karyawan 

Twelve 2 

Bagaimana 

cara Pemilik 

menempatkan 

karyawan di 

Sudah 

sesuai, 

ditempatkan 

Penempatan 

karyawan 

sudah 

sesuai 

Sesuai Kalau chef 

ditempatkan 

di kitchen 

dan yang 

Sudah 

sesuai 

Sesuai Pemilik selalu 

menempatkan 

karyawan sesuai 

dengan kemampuan 



 

 
 

Indikator Jawaban Responden Kesimpulan 

Karyawan 

InnCafe 1 

Karyawan 

InnCafe 2 

Karyawan 

Gala 1 

Karyawan 

Gala 2 

Karyawan 

Twelve 1 

Karyawan 

Twelve 2 

posisi yang 

tepat sesuai 

dengan 

kemampuan 

yang dimiliki 

masing-

masing 

karyawan? 

Berikan 

contohnya. 

sesuai 

keahlian 

dnegan 

keahlian 

yang 

dimiliki 

oleh para 

karyawan 

lainnya di 

cafe 

dan keahlian yang 

dimiliki tiap karyawan 

seperti chef 

ditempatkan di kitchen 

dan yang lainnya di 

café. 

Bagaimana 

cara Pemilik 

melatih 

karyawan 

agar terlihat 

profesional 

saat melayani 

konsumen? 

Apa saja 

kendalanya? 

Belum ad 

pelatihan di 

luar, hanya 

di café 

langsung 

Dilatih oleh 

pemilik 

secara 

personal 

Ada 

latihan 

memasak 

Ada latihan, 

tapi perlu 

diulang 

terutama 

untuk 

waiter 

Pelatihan 

dilakukan 

pelatihan 

memasak 

oleh chef, 

kemudian 

waiter 

latihan 

cara 

melayani 

pelanggan 

Pelatihan 

ada dari 

pemilik 

Pemilik melatih 

karyawan menjadi 

profesional dalam 

melayani konsumen. 

Pelatihan dilakukan 

pelatihan memasak 

oleh chef, kemudian 

waiter latihan cara 

melayani pelanggan. 

 

 

 



 

 
 

Rekapitulasi dan Kesimpulan Jawaban Karyawan Variabel Value of achievement over money 

Indikator Jawaban Responden Kesimpulan 

Karyawan 

InnCafe 1 

Karyawan 

InnCafe 2 

Karyawan 

Gala 1 

Karyawan 

Gala 2 

Karyawan 

Twelve 1 

Karyawan 

Twelve 2 

Apakah Pemilik selalu 

mengutamakan 

hubungan baik dengan 

pelanggan? Apakah 

Pemilik pernah 

memberikan potongan 

harga kepada 

pelanggan lama? 

Mengapa Pemilik 

melakukan hal 

tersebut? 

Pemilik 

mengutamakan 

hubungan baik 

Bisa 

berhubungan 

baik dnegan 

pelanggan 

biasanya 

mengobrol 

Pemilik 

berhubungan 

baik dengan 

pelanggan 

dengan 

memberi 

servis yang 

baik 

Pemilik 

biasanya 

mencobakan 

makanan 

eksperimen 

kepada 

pelanggan 

Pemilik 

menemui 

pelanggan 

untuk 

meminta 

masukan 

dan 

mengobrol 

Biasanya 

sebelum 

diminta 

sudah 

langsung 

diberikan 

Pemilik 

mengutamakan 

hubungan baik 

dengan pelanggan 

dengan cara 

mengobrol, minta 

masukan dan 

mencobakan 

makanan eksperimen 

kepada pelanggan.  

Apakah Pemilik 

memberikan bonus 

kepada karyawan yang 

berprestasi kerja baik? 

Mengapa Pemilik mau 

memberikan bonus 

kepada karyawan? 

Ya Sesuai, 

disesuaikan 

hasil kerja 

Diberikan 

sesuai 

prestasi 

Baik, tidak 

terlambat 

Selalu 

diberikan 

sesuai 

haknya 

Bonus 

sesuai 

prestasi 

Pemilik café selalu 

memberikan bonus 

bagi karyawannya 

yang memiliki 

prestasi kerja yang 

baik. 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 7: Output Profil 

Profil Pemilik 

Frequency Table 

 

Jenis Kelamin 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 5 100,0 100,0 100,0 

 

 

Usia 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 26-39.33 tahun 2 40,0 40,0 40,0 

39.34-51.67 tahun 2 40,0 40,0 80,0 

51.68-63 tahun 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

 

Lama usaha 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2-4 tahun 3 60,0 60,0 60,0 

4,01-6,01 tahun 1 20,0 20,0 80,0 

6,02-8 tahun 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

 



 

 
 

Pendidikan terakhir 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SMA/SMK 2 40,0 40,0 40,0 

S1 3 60,0 60,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Profil Karyawan 

Frequency Table 

 

Jenis Kelamin 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Perempuan 4 40,0 40,0 40,0 

Laki-laki 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

Usia 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 21-24.33 tahun 4 40,0 40,0 40,0 

24.34-27.67 tahun 3 30,0 30,0 70,0 

27.68-31 tahun 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

Lama usaha 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-2,67 tahun 8 80,0 80,0 80,0 

4,36-6 tahun 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 



 

 
 

Pendidikan terakhir 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SMA/SMK 10 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 8: Output Frekuensi Jawaban 

Frekuensi Jawaban Pemilik 

Frequency Table 

k1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,00 1 20,0 20,0 20,0 

4,00 3 60,0 60,0 80,0 

5,00 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

 

k2 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,00 2 40,0 40,0 40,0 

4,00 2 40,0 40,0 80,0 

5,00 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

 

k3 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,00 1 20,0 20,0 20,0 

4,00 3 60,0 60,0 80,0 

5,00 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

 



 

 
 

k4 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,00 1 20,0 20,0 20,0 

4,00 3 60,0 60,0 80,0 

5,00 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

 

k5 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,00 1 20,0 20,0 20,0 

4,00 2 40,0 40,0 60,0 

5,00 2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

 

k6 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,00 1 20,0 20,0 20,0 

5,00 4 80,0 80,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

 



 

 
 

k7 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,00 3 60,0 60,0 60,0 

4,00 1 20,0 20,0 80,0 

5,00 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

 

k8 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,00 1 20,0 20,0 20,0 

4,00 2 40,0 40,0 60,0 

5,00 2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

 

k9 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,00 2 40,0 40,0 40,0 

5,00 3 60,0 60,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

 



 

 
 

k10 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,00 1 20,0 20,0 20,0 

4,00 1 20,0 20,0 40,0 

5,00 3 60,0 60,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

 

k11 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,00 3 60,0 60,0 60,0 

5,00 2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

 

k12 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,00 1 20,0 20,0 20,0 

5,00 4 80,0 80,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

 



 

 
 

k13 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,00 2 40,0 40,0 40,0 

4,00 1 20,0 20,0 60,0 

5,00 2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

 

k14 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,00 1 20,0 20,0 20,0 

5,00 4 80,0 80,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

 

k15 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,00 2 40,0 40,0 40,0 

4,00 2 40,0 40,0 80,0 

5,00 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

 



 

 
 

k16 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4,00 1 20,0 20,0 20,0 

5,00 4 80,0 80,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Frekuensi Jawaban Karyawan 

Frequency Table 

 

k1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,00 2 20,0 20,0 20,0 

4,00 4 40,0 40,0 60,0 

5,00 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

k2 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,00 3 30,0 30,0 30,0 

4,00 2 20,0 20,0 50,0 

5,00 5 50,0 50,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

k3 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,00 4 40,0 40,0 40,0 

5,00 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 



 

 
 

k4 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,00 5 50,0 50,0 50,0 

4,00 1 10,0 10,0 60,0 

5,00 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

k5 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,00 2 20,0 20,0 20,0 

4,00 5 50,0 50,0 70,0 

5,00 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

k6 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,00 3 30,0 30,0 30,0 

4,00 1 10,0 10,0 40,0 

5,00 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 



 

 
 

k7 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,00 2 20,0 20,0 20,0 

4,00 5 50,0 50,0 70,0 

5,00 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

k8 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,00 2 20,0 20,0 20,0 

4,00 5 50,0 50,0 70,0 

5,00 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

k9 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,00 5 50,0 50,0 50,0 

4,00 3 30,0 30,0 80,0 

5,00 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 



 

 
 

k10 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,00 4 40,0 40,0 40,0 

4,00 3 30,0 30,0 70,0 

5,00 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

k11 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,00 6 60,0 60,0 60,0 

4,00 1 10,0 10,0 70,0 

5,00 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

k12 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,00 6 60,0 60,0 60,0 

4,00 2 20,0 20,0 80,0 

5,00 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 



 

 
 

k13 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,00 3 30,0 30,0 30,0 

4,00 2 20,0 20,0 50,0 

5,00 5 50,0 50,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

k14 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,00 4 40,0 40,0 40,0 

4,00 1 10,0 10,0 50,0 

5,00 5 50,0 50,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

k15 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,00 2 20,0 20,0 20,0 

4,00 5 50,0 50,0 70,0 

5,00 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 



 

 
 

k16 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,00 5 50,0 50,0 50,0 

4,00 2 20,0 20,0 70,0 

5,00 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 9: Data Kuisioner 

 Status Responsibility Moderate Risk Confidence Feedback Energy Future Organizing Over Money 

No.   K1 K2 K1 K2 K1 K2 K1 K2 K1 K2 K1 K2 K1 K2 K1 K2 

1. Pemilik  5 3 4 4 3 4 5 5 5 3 5 5 3 5 5 4 

2. Pemilik  3 4 4 4 3 5 5 5 3 5 3 5 3 3 3 5 

3. Pemilik  5 4 5 4 4 3 5 4 4 3 5 3 3 4 4 5 

4. Pemilik 3 4 3 3 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 

5. Pemilik 4 3 3 5 4 4 3 3 5 4 5 5 4 4 3 3 

6. Karyawan 4 3 4 5 4 4 4 3 4 3 5 4 3 3 4 3 

7. Karyawan 4 3 5 4 5 5 3 3 3 5 4 5 4 3 3 3 

8. Karyawan 5 5 4 5 3 3 5 5 4 3 4 5 3 5 4 3 

9. Karyawan 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 3 

10. Karyawan 4 3 4 3 3 4 3 4 5 4 4 5 5 4 3 3 

11. Karyawan 4 5 4 5 5 4 3 4 5 5 3 5 3 3 4 4 

12. Karyawan 3 3 5 5 5 5 5 3 3 3 4 3 3 3 4 4 

13. Karyawan 5 3 5 5 3 5 4 4 4 5 5 5 3 3 3 3 

14. Karyawan 3 4 3 4 3 3 5 4 3 3 3 5 3 3 4 3 

15. Karyawan 5 4 5 3 4 3 4 5 3 5 3 3 4 3 3 5 

 

 



 

 
 

Lampiran 10: bebas plagiasi 




