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KUESIONER 

 

 

Responden Yth, 

Saya Larasukma Yuninda selaku mahasiswa dari Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang akan mengadakan penelitian mengenai “Analisis Jiwa 

Kewirausahaan Pada Pemilik Pemancingan Karunia, Tlatar, Boyolali Dengan 

Pendekatan Meredith”. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I 

untuk mengisi kuesioner ini. Segala informasi Bapak/Ibu/Saudara/I berikan, akan 

kami jaga kerahasiaannya dan hanya dipakai untuk kepentingan akademis. Atas 

kesediaannya meluankan waktu untuk mengisi kuesioner kami mengucapkan 

terimakasih. 

 

Kuesioner Pemilik 

A. BAGIAN  I 

Berilah tanda (X) pada jawaban pilihan anda. 

1. Nama   : ………………… 

2. Jenis Kelamin 

a)  Laki – Laki  b)  Perempuan 

3. Usia   : ………………… 

4. Apa tingkat pendidikan terakhir yang Anda tempuh? 

a)  SMU/SMK  c)   S1 

b)  Diploma   d)  S2 

5. Memulai Usaha pemancingan sejak tahun : ……………… 

6. Sifat Usaha  

a) Milik Sendiri  b) Milik Keluarga  c) Milik orang lain 
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B. BAGIAN II 

Berilah jawaban pada pertanyaan – pertanyaan berikut dengan cara memberi 

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

dan berdasarkan pada apa yang anda rasakan sebagai karyawan. Berikan 

pendapat anda sesuai kriteria sebagai berikut : 

 

STS TS N S SS 

Sangat tidak setuju  Tidak setuju       Cukup setuju            Setuju         Sangat 

setuju 

 

No Pernyataan STS TS N S SS 

Percaya Diri 

1 Saya tidak bergantung pada 

orang lain saat mengambil 

keputusan. 

     

 Jelaskan  

2 Saya lebih suka bekerja 

sendiri  
     

 Jelaskan  

3 Saya selalu optimis bahwa 

usaha yang saya jalankan 

berhasil 

     

 Jelaskan  

Berorientasikan tugas dan hasil 

1 Saya selalu menyelesaikan 

tugas secara tepat waktu 
     

 Jelaskan  

2 Saya selalu berorientasikan 

keuntungan dalam bekerja 
     

 Jelaskan 

3 Saya tekun dan tabah dalam 

bekerja 
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No Pernyataan STS TS N S SS 

 Jelaskan 

4 Saya memiliki tekad untuk 

bekerja keras 
     

 Jelaskan 

5 Saya memiliki dorongan 

yang kuat untuk mencapai 

keberhasilan usaha 

     

 Jelaskan 

6 Saya selalu energik dalam 

bekerja 
     

 Jelaskan 

Pengambilan Risiko 

1 Saya berani mengambil 

risiko untuk kemajuan bisnis 
     

 Jelaskan 

2 Saya selalu melakukan 

perhitungan yang matang 

sebelum membuat suatu 

keputusan 

     

 Jelaskan 

Kepemimpinan 

1 Saya mampu menjadi 

panutan bagi karyawan 
     

 Jelaskan 

2 Saya selalu terbuka terhadap 

kritik dan saran 
     

 Jelaskan 

3 Saya mampu berkomunikasi 

dengan baik kepada semua 

karyawan 

     

 Jelaskan 

Keorisinilan 
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No Pernyataan STS TS N S SS 

1 Saya memiliki ide kreatif 

sendiri yang mendukung 

keberhasilan pemancingan 

Karunia 

     

 Jelaskan 

2 Saya selalu fleksibel dalam 

menjalankan ide-ide 
     

 Jelaskan 

3 Saya memiliki kemampuan 

serba bisa untuk menjalankan 

ide  

     

 Jelaskan 

4 Saya mampu untuk 

melaksanakan ide yang saya 

miliki 

     

 Jelaskan 

Berorientasi ke masa depan 

1 Saya suka untuk mencari 

peluang dalam berbisnis 
     

 Jelaskan 

2 Saya memiliki pandangan 

dan wawasan yang luas 

sehingga dapat melihat trend 

yang ada saat ini 

     

 Jelaskan 
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KUESIONER 

 

 

Responden Yth, 

Saya Larasukma Yuninda selaku mahasiswa dari Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang akan mengadakan penelitian mengenai “Analisis Jiwa 

Kewirausahaan Pada Pemilik Pemancingan Karunia, Tlatar, Boyolali Dengan 

Pendekatan Meredith”. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I 

untuk mengisi kuesioner ini. Segala informasi Bapak/Ibu/Saudara/I berikan, akan 

kami jaga kerahasiaannya dan hanya dipakai untuk kepentingan akademis. Atas 

kesediaannya meluankan waktu untuk mengisi kuesioner kami mengucapkan 

terimakasih. 

 

Kuesioner Karyawan 

A. BAGIAN  I 

Berilah tanda (X) pada jawaban pilihan anda. 

1. Nama   : ………………… 

2. Jenis Kelamin 

a) Laki – Laki  b)  Perempuan 

3. Usia   : ………………… 

4. Jabatan/Posisi : ………………… 

5. Sudah berapa lama bekerja dalam perusahaan : …………………tahun 

6. Apa tingkat pendidikan terakhir yang Anda tempuh? 

a)  SMU/SMK   c)   S1 

b)  Diploma    d)  S2 
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B. BAGIAN II 

Berilah jawaban pada pertanyaan – pertanyaan berikut dengan cara memberi 

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

dan berdasarkan pada apa yang anda rasakan sebagai karyawan. Berikan 

pendapat anda sesuai kriteria sebagai berikut : 

 

STS TS N S SS 

Sangat tidak setuju  Tidak setuju       Cukup setuju            Setuju         Sangat 

setuju 

 

No Pernyataan STS TS N S SS 

Percaya Diri 

1 Pemilik pemancingan karunia 

tidak bergantung pada orang 

lain saat mengambil 

keputusan 

     

 Jelaskan 

2 Pemilik pemancingan 

Karunia lebih suka bekerja 

sendiri  

     

 Jelaskan 

3 Pemilik pemancingan 

Karunia selalu optimis bahwa 

usaha yang dijalankan 

berhasil 

     

 Jelaskan 

Berorientasikan tugas dan hasil 

1 Pemilik pemancingan 

Karunia selalu 

menyelesaikan tugas secara 

tepat waktu  

     

 Jelaskan 
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No Pernyataan STS TS N S SS 

2 Pemilik pemancingan 

Karunia selalu 

berorientasikan keuntungan  

dalam bekerja 

     

 Jelaskan 

3 Pemilik pemancingan 

Karunia tekun dan tabah 

dalam bekerja 

     

 Jelaskan 

4 Pemilik pemancingan 

Karunia memiliki tekad 

untuk bekerja keras 

     

 Jelaskan 

5 Pemilik pemancingan 

Karunia memiliki dorongan 

yang kuat untuk mencapai 

keberhasilan usahanya 

     

 Jelaskan 

6 Pemilik pemancingan 

Karunia selalu energik dalam 

bekerja 

     

 Jelaskan 

Pengambilan Risiko 

1 Pemilik pemancingan 

Karunia berani mengambil 

risiko untuk kemajuan 

bisnisnya 

     

 Jelaskan 

2 Pemilik pemancingan 

Karunia selalu melakukan 

perhitungan yang matang 

sebelum membuat suatu 
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No Pernyataan STS TS N S SS 

keputusan 

 Jelaskan 

Kepemimpinan 

1 Pemilik pemancingan 

Karunia mampu menjadi 

panutan bagi karyawan 

     

 Jelaskan 

2 Pemilik pemancingan 

Karunia selalu terbuka 

terhadap kritik dan saran 

     

 Jelaskan 

3 Pemilik pemancingan 

Karunia mampu 

berkomunikasi dengan baik 

kepada semua karyawan 

     

 Jelaskan 

Keorisinilan 

1 Pemilik pemancingan 

Karunia memiliki ide kreatif 

sendiri yang mendukung 

keberhasilan pemancingan 

Karunia 

     

 Jelaskan 

2 Pemilik pemancingan 

Karunia selalu fleksibel 

dalam menjalankan ide-

idenya 

     

 Jelaskan 

3 Pemilik pemancingan 

Karunia memiliki 

kemampuan serba bisa untuk 

menjalankan ide 
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No Pernyataan STS TS N S SS 

 Jelaskan 

4 Pemilik pemancingan 

Karunia mampu untuk 

melaksanakan ide yang 

dimiliki 

     

 Jelaskan 

Berorientasi ke masa depan 

1 Pemilik pemancingan 

Karunia suka untuk mencari 

peluang dalam berbisnis 

     

 Jelaskan 

2 Pemilik pemancingan 

Karunia memiliki pandangan 

dan wawasan yang luas 

sehingga dapat melihat trend 

yang ada saat ini 

     

 Jelaskan 
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No Jabatan Nama Kelamin Usia Pendidikan 
Lama 

kerja 
Usaha PD1 PD2 PD3 OTH1 OTH2 

1 Pemilik Sucipto 1 62 3 7 1 5 3 5 5 4 

2 Karyawan Dhanang P 1 39 3 6   3 3 3 3 5 

3 Karyawan Mujiati 0 39 1 5   3 3 5 4 5 

4 Karyawan Mujiati 1 39 2 4   4 3 4 4 5 

5 Karyawan Mujiati 1 46 1 5   3 2 3 5 4 

6 Karyawan Mujiati 0 41 1 4   4 2 3 5 5 

7 Karyawan Mujiati 0 33 1 4 Kasir 4 1 3 3 5 

8 Karyawan Mujiati 0 42 1 3   5 2 5 4 5 

9 Karyawan Mujiati 1 35 1 4   3 3 4 5 3 

 

OTH3 OTH4 OTH5 OTH6 PR1 PR2 KP1 KP2 KP3 ORI1 ORI2 ORI3 ORI4 OMD1 OMD2 

5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 

3 5 5 3 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 3 

4 5 4 5 3 4 5 5 3 4 3 5 3 4 5 

3 4 5 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 3 4 

5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 3 4 4 

4 3 4 4 5 3 4 4 5 5 4 3 5 5 5 

5 5 4 4 5 4 3 4 3 3 4 4 5 5 5 

5 3 3 4 3 4 5 5 4 5 4 3 4 4 3 

5 3 3 5 3 3 5 3 4 4 4 5 5 4 3 
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HASIL JAWABAN PERTANYAAN TERBUKA 

Percaya Diri 

No 
 

Pemilik 
Karyawan  

1 

Karyawan  

2 

Karyawan 

 3 

Karyawan  

4 

Karyawan  

5 

Karyawan 

 6 

Karyawan 

 7 

Karyawan 

 8 

Kesimpulan 

1 Pemilik 

tidak 

bergantung 

pada orang 
lain saat 

mengambil 

keputusan. 

Keputusan 

bisnis ada di 

tangan saya 

Karena 

pemilik 

yakin 

dengan 
percaya apa 

yang 

diputuskan 

Karena 

utamakan 

percaya diri 

Beliau sangat 

berpengalaman 

serta wawasan 

yang luas 

Terkadang 

pemilik juga 

harus 

mengambil 
keputusan 

bersama 

Selalu 

mengajak 

berdiskusi 

karyawan 
sebelum 

mengambil 

keputusan 

Pemilik 

Karunia 

memiliki 

pendapat 
sendiri 

untuk 

keputusan 

Pasti Karena 

mandiri 

Pemilik tidak 

bergantung pada 

orang lain saat 

mengambil 
keputusan 

karena memiliki 

pengalaman 

serta wawasan 

yang luas. 

Namun 

terkadang 

pemilik juga 

mengajak 

karyawan untuk 

berdiskusi 
sebelum 

mengambil 

keputusan. 

Walaupun 

demikian, 

keputusan 

terakhir ada di 

tangan pemilik, 

sehingga jika 

pemilik 

memiliki 

pendapat 
sendiri, maka 

pemilik akan 

mempercayai 

keputusannya 
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tersebut, 

 Pemilik 

lebih suka 

bekerja 

sendiri  

Teamwork 

untuk 

keberhasilan 

Bekerjasama 

lebih baik 

Karena 

pemilik 

sudah 

mempunyai 

karyawan 

Beliau gemar 

membagi tugas 

dan penguasaan 

tugas karyawan 

Semua tidak 

bisa 

dikerjakan 

sendiri, 

harus ada 

kerjasama 

Tidak, 

pemilik 

selalu 

memberikan 

kesempatan 

kepada 

karyawan 
untuk 

berkembang 

Karena 

pemilik 

karunia 

selalu 

melibatkan 

karyawan 

dalam 
bekerja 

Bekerja 

sama 

Selalu ada 

kerja sama 

tim 

Pemilik lebih 

suka bekerja 

sama dengan 

karyawan sesuai 

dengan 

pembagian 

tugasnya 
sehingga 

karyawan 

memiliki 

kesempatan 

untuk 

berkembang 

 Pemilik 

selalu 

optimis 

bahwa 

usaha yang 

pemilik 
jalankan 

berhasil 

Optimis 

adalah 

modal awal 

keberhasilan 

Sangat 

yakin karena 

orangnya 

percaya diri 

tinggi 

Karena 

rejeki tidak 

ada yang 

tahu yang 

penting 

berusaha 

Sangat berani 

dan kepercayaan 

diri tingg 

Pemilik 

harus selalu 

optimis agar 

usahanya 

dapat 

berjalan 
semestinya 

Pemilik 

sangat 

optimis 

terhadap 

rencananya 

Yakin 

berhasil 

Semua 

dijalani 

dengan 

optimis pasti 

membuahkan 

hasil 

Pemilik 

selalu 

optimis 

berhasil 

Pemilik selalu 

optimis bahwa 

usaha yang 

pemilik jalankan 

berhasil sebab 

percaya diri 
bahwa usahanya 

dapat berjalan 

sebagaimana 

mestinya 

sehingga ingin 

untuk 

menjalankan 

usaha sesuai 

dengan 

rencananya 
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Berorientasikan Tugas Dan Hasil 

No 
 

Pemilik 
Karyawan  

1 

Karyawan  

2 

Karyawan 

 3 

Karyawan 

 4 

Karyawan  

5 

Karyawan  

6 

Karyawan  

7 

Karyawan 

8 
Kesimpulan 

2 Pemilik selalu 

menyelesaikan 

tugas secara 

tepat waktu 

Menyelesaikan 

pekerjaan 

secara terarah 

Menyelesaikan 

pekerjaan 

sesuai dengan 

tujuan 

Karena waktu 

adalah yang 

jadi tepat 

waktu penting 

Kecepatan 

pekerjaan 

dan efisien 

waktu jadi 

salah satu 
keharusan 

Apapun 

hasilnya 

namun harus 

tepat waktu 

Ya, karena 

sudah 

tertata 

dalam 

pembagian 
tugasnya 

Karena 

semua 

agenda 

sudah 

terjadwal 
sehingga 

tepat waktu 

iya Tepat 

waktu 

Pemilik selalu 

menyelesaikan 

tugas secara 

tepat waktu 

karena dengan 
bekerja secara 

efisien maka 

agenda sudah 

terjadwal akan 

selesasi 

dengan tepat 

waktu 

sehingga arah 

dan tujuan dari 

pekerjaan lebih 

terjamin. 

 Pemilik selalu 
berorientasikan 

keuntungan 

dalam bekerja 

Bekerja dan 
beribadah 

Orang yang 
ikhlas dan mau 

menerima 

bagaimanapun 

hasilnya 

Karena 
mengandalkan 

jam kerja 

Keuntungan 
kerja jadi 

salah satu 

wujud 

kemajuan 

usaha 

Adakalanya 
tidak hanya 

keuntungan 

yang harus 

dilatih namun 

juga kualitas 

Keuntungan 
mungkin 

iya, tapi 

lebih 

kepada 

membuat 

orang lain 

bahagia 

Tidak hanya 
mengejar 

keuntungan 

tetapi juga 

kekeluargaan 

(jiwa sosial) 

Maybe dan 
menciptakan 

lapangan 

pekerjaan 

Pastilah Pemilik selalu 
berorientasikan 

keuntungan 

dalam bekerja, 

namun pemilik 

juga tidak 

selalu 

keuntungan 

yang 

dipikirkan 

namun juga 

ada jiwa sosial 
kekeluargaan, 

ikhlas dan mau 

menciptakan 

lapangan 
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No 
 

Pemilik 
Karyawan  

1 

Karyawan  

2 

Karyawan 

 3 

Karyawan 

 4 

Karyawan  

5 

Karyawan  

6 

Karyawan  

7 

Karyawan 

8 
Kesimpulan 

pekerjaan. 

 Pemilik tekun 

dan tabah 

dalam bekerja 

Fokus dalam 

pekerjaan 

Fokus dengan 

apa yang 

dijalani agar 

hasilnya baik 

Karena harus 

mengayomi 

sesama dan 

karyawan 

Keuletan dan 

kesabaran 

jadi faktor 

kesusksesan 

usaha 

Dengan 

kelebihan dan 

ketabahan 

maka akan 

memunculkan 

keoptimisan 

Ya, sangat 

tekun 

terhadap 

apa yang 

dikerjakan 

Selalu 

beriktiar dan 

rajin 

Karena 

pemiliknya 

juga 

mengikuti 

pekerjaan 

ini 

Selalu 

tekun 

dalam 

berusaha 

Pemilik tekun 

dan tabah 

dalam bekerja 

karena fokus 

dalam 

pekerjaan akan 
membuat apa 

yang dijalani 

menjadi 

memiliki hasil 

yang baik. 

 Pemilik 

memiliki tekad 

untuk bekerja 

keras 

Pekerja keras 

demi 

keberhasilan 

Sangat tidak 

pantang 

menyerah 

untuk hasil 

yang baik 

Karena semua 

usaha butuh 

kemajuan dan 

tekad 

Karena tekad 

dan kerja 

keras jadi 

keberhasilan 

usaha 

Harus ada di 

setiap 

wirausaha 

Ya, sangat 

memiliki 

tekada yang 

kuat untuk 

berkembang 

Sangat tidak 

kenal putus 

asa 

Pasti  Kerja 

keras 

tanpa 

kenal lelah 

Pemilik 

memiliki tekad 

untuk bekerja 

keras, sebab 

dengan tekad 

yang kuat 

maka 
pengusaha 

akan semakin 

berkembang 

dan tidak kenal 

putus asa. 

 Pemilik 

memiliki 

dorongan yang 

kuat untuk 

mencapai 

keberhasilan 

usaha 

Berusaha yang 

terbaik 

Berusaha yang 

terbaik dan 

yakin 

Karena maju 

itu lebih baik 

daripada 

menurun 

Dengan 

motivasi 

tinggi jadi 

pengikis 

kelesuan saat 

berkerja 

Agar hasil 

maksimal 

maka perlu 

dorongan 

yang buat 

Ya, beliau 

memang 

sangat 

optimis 

Sangat kuat 

demi 

tercapai apa 

yang 

diinginkan 

Dengan 

promosi ke 

SMA, SD, 

TK dll 

Ya 

termotivasi 

kerja 

Pemilik 

memiliki 

dorongan yang 

kuat untuk 

mencapai 

keberhasilan 

usaha karena 
dengan 

motivasi yang 
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No 
 

Pemilik 
Karyawan  

1 

Karyawan  

2 

Karyawan 

 3 

Karyawan 

 4 

Karyawan  

5 

Karyawan  

6 

Karyawan  

7 

Karyawan 

8 
Kesimpulan 

tertinggi 

karena mampu 

mengikis 

kelesuan saat 

bekerja dan 

optimis 

 Pemilik selalu 
energik dalam 

bekerja 

Bekerja tanpa 
kata menyerah 

Sangat 
semangat tidak 

kenal lelah 

selalu 

berusaha 

Karena sehat 
itu penting 

dan peduli 

lingkungan 

Sikap enerjik 
dalam 

bekerja akan 

jadi 

penyemangat 

kerja 

Dengan 
keenergikan 

maka akan 

membuat 

karyawan 

lebih 

semangat 

Ya, beliau 
sangat 

semangat 

Semangat 
pantang 

mundur 

Selalu 
membantu 

karyawan 

dalam 

bekerja 

Energik 
dan 

semangat 

tinggi 

Pemilik selalu 
energik dalam 

bekerja tanpa 

kenal 

menyerah, 

pantang 

mundur dan 

semangat 

tinggi. 

 

 

Pengambilan Risiko 

No 
 

Pemilik 
Karyawan 

1 

Karyawan  

2 

Karyawan  

3 

Karyawan 

4 

Karyawan 

5 

Karyawan 

6 

Karyawan  

7 

Karyawan  

8 
Kesimpulan 

3 Pemilik berani 
mengambil 

risiko untuk 

kemajuan 

bisnis 

Segala 
keputusan 

mengandung 

risiko 

Apapun 
dilaluinya 

tanpa 

menyerah 

Karena 
seorang 

pengusaha 

jika ingin 

maju harus 

berani 

mengambil 

risiko dan 

berdoa 

Tanpa 
keberanian 

pengambilan 

risiko 

kemajuan 

usaha akan 

stagnan / 

jalan di 

tempat 

Apapun itu 
pekerjaan 

pasti ada 

risiko 

Ya, sangat 
inigin 

mengatakan 

bahwa 

mencoba 

dahulu 

yang 

terpenting 

Sangat 
berani 

apapun 

risikonya 

Pasti  Selalu ambil 
risiko biasa 

dalam usaha 

Pemilik berani 
mengambil risiko 

untuk kemajuan 

bisnis karena untuk 

berkembang maka 

butuh keberanian 

yang tinggi untuk 

mencoba sesuatu 

yang baru dan pasti 

lebih berisiko. 

Tanpa keberanian 

pengambilan risiko 
kemajuan usaha 
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akan stagnan / jalan 

di tempat sehingga 

risiko sudah biasa 

dalam bisnis. 

 Pemilik selalu 

melakukan 

perhitungan 

yang matang 
sebelum 

membuat suatu 

keputusan 

Potensi bisnis 

jangka panjang 

harus 

diperhitungkan 

Selalu 

berpikir 

panjang 

dan tidak 
sembrono 

Karena 

setiap akan 

melakukan 

tindakan 
adakalanya 

memikirkan 

secara 

musyawarah 

dan matang 

Tidak 

gegabah dan 

teliti jadi 

kunci 
keberhasilan 

Perhitungan 

yang 

matang 

adalah 
salah satu 

kunci 

sukses 

Ya, beliau 

selalu 

berfikir 

matang 

Tidak 

sembrono 

selalu 

dipikir 
dulu 

Sesuatu hal 

memang 

harus 

diplanningkan 

Tentu semua 

diperhitungkan 

dengan 

matang 

Pemilik selalu 

melakukan 

perhitungan yang 

matang sebelum 
membuat suatu 

keputusan karena 

potensi bisnis 

dalam jangka 

panjang harus 

diperhitungkan 

dengan matang dan 

teliti sehingga 

risiko dapat 

diminimalkan. 

 

 

Kepemimpinan 

No  
Pemilik 

Karyawan 

 1 

Karyawan 

 2 

Karyawan 

3 

Karyawan 

4 

Karyawan 

 5 

Karyawan 

6 

Karyawan  

7 

Karyawan  

8 
Kesimpulan 

4 Pemilik 

mampu 

menjadi 

panutan bagi 

karyawan 

Leadership, 

contoh bagi 

karyawan 

Karena pak 

Cipto contoh 

yang 

bijaksana 

Karena 

motivasi 

sangat 

penting 

Sikap yang 

berani, 

tegas dan 

kreatif 

Menjadi 

pemimpin 

harus bisa 

menjadi 

panutan 

untuk 

anggotanya 

Sangat 

mampu, 

karena ia 

selalu 

memberi 

motivasi 

untuk 

karyawannya 

Orang 

yang 

pantang 

menyerah 

dan 

bijaksana 

Ya, karena 

bertanggung 

jawab dan 

berorientasi 

ke masa 

depan 

Ya mampu Pemilik mampu 

menjadi panutan 

bagi karyawan 

karena pemilik 

bijaksana, memiliki 

sikap yang berani, 

pantang menyerah, 

tegas dan kreatif 

serta selalu 

memberi motivasi 
untuk karyawannya. 

 Pemilik selalu Untuk Iya untuk Karena Sikap yang Kritik dan Sangat Mau Bisa jadi Terbuka, bisa Pemilik selalu 
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terbuka 

terhadap kritik 

dan saran 

kemajuan kebaikan dan 

keberhasilan 

bersama 

kemajuan 

terdapat 

pembenahan 

dari 

kesalahan 

blak 

blakan 

yang jadi 

kebiasaan 

saran 

membuat 

kerja 

menjadi 

lebih baik 

lagi 

terbuka, 

karena selalu 

menginginkan 

untuk 

selangkah 

lebih maju 

menerima 

tanggapan 

apapun 

dikritik terbuka terhadap 

kritik dan saran 

untuk kebaikan dan 

keberhasilan 

bersama serta selalu 

menginginkan 

untuk selangkah 
lebih maju. 

 Pemilik 

mampu 

berkomunikasi 

dengan baik 

kepada semua 

karyawan 

Komunikasi 

adalah 

kunci saling 

percaya 

Sangat baik 

dan mau 

memberitahu, 

mengajari 

dengan baik 

Karena agar 

lebih dekat 

dengan 

orang lain 

Terbiasa 

dan gemar 

berbincang 

dengan 

sapa saja 

Harus 

menjaga 

komunikasi 

agar tidak 

terjadi 

kesalah 

pahaman 

Ya, beliau 

sangat 

mengayomi 

Baik dan 

jelas, mau 

memberi 

arahan 

Iya berbagi 

banyak hal 

pula dalam 

kehidupannya 

Dapat 

berkomunikasi 

dengan baik 

dengan saya 

Pemilik mampu 

berkomunikasi 

dengan baik kepada 

semua karyawan 

karena dapat 

berkomunikasi, mau 

memberitahu, 

mengajari dengan 

baik agar lebih 

dekat dengan orang 

lain. 

 

 

Keorisinilan 

No 
 

Pemilik 
Karyawan 

 1 

Karyawan 

 2 

Karyawan 

 3 

Karyawan 

 4 

Karyawan 

 5 

Karyawan  

6 

Karyawan  

7 

Karyawan 

 8 
Kesimpulan 

5 Pemilik 

memiliki ide 

kreatif sendiri 

yang 

mendukung 

keberhasilan 

pemancingan 

Karunia 

Harus ada 

inovasi 

untruk 

berkembang 

Dia sangat 

yakin 

dengan ide 

yang 

diciptakan 

sendiri 

Kemajuan 

butuh ide 

Punya sikap 

yang 

mencoba-

coba dan 

pengalaman 

yang luas 

Harus 

memunculkan 

ide-ide yang 

menarik 

Ya, 

pemilik 

Karunia 

sangat 

kreatif 

terhadap 

ide baru 

Percaya 

dengan ide 

yang dibuat 

sendiri 

Jelas  Ya mamiliki 

ide yang 

mendukung 

Pemilik memiliki 

ide kreatif sendiri 

yang mendukung 

keberhasilan 

pemancingan 

Karunia seperti 

memiliki sikap 

yang mencoba-

coba, pengalaman 
yang luas dan 

kreatif terhadap ide 
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yang baru 

 Pemilik selalu 

fleksibel dalam 

menjalankan 

ide-ide 

Menerima 

ide dari 

orang lain 

Ya karna 

untuk 

keberhasilan 

bersama  

Jelas karena 

lebih mudah 

diterapkan 

Iya bisa 

fleksibel 

Terkadang 

sesuatu harus 

diperhitungkan 

juga 

Semua 

suka 

tantangan 

Fleksibel 

dan 

situasional 

Pasti  Ya selalu Pemilik selalu 

fleksibel dalam 

menjalankan ide-

ide yang 

situasional. 

 Pemilik 

memiliki 

kemampuan 
serba bisa 

untuk 

menjalankan 

ide  

Harus 

multitalent 

agar bisa 
sukses 

Ya 

multitalenta 

menurut 
saya 

Harus jeli 

dan teliti 

dalam 
memilih ide 

Pengetahuan 

luas dan 

gemar 
berinovasi 

Ada banyak 

jalan untuk 

menggapai ide 

Ya, 

pemilik 

Karunia 
sangat 

kreatif 

Banyak 

bidang yang 

dikuasai 
pemilik 

Jiwa 

entrepreneur 

memang 
harus 

ditanamkan 

pada 

pebisnis 

Memang 

serba bisa 

pemilik 

Pemilik memiliki 

kemampuan serba 

bisa untuk 
menjalankan ide 

nya, seperti 

multitalenta karena 

pengetahuannya 

luas dan gemar 

berinovasi. 

 Pemilik 

mampu untuk 

melaksanakan 

ide yang 

pemilik miliki 

Ide dan 

gagasan 

dari 

kemajuan 

Karunia 

Ada cara 

yang baik 

untuk 

kemajuan 

dan 

keberhasilan 

Haruskan 

karena 

menyalurkan 

ide lebih 

baik 

Semangat 

tinggi 

dorongan 

untuk bisa 

Dengan 

adanya ide 

pasti juga ada 

langkah-

langkah yang 

menyertai 

Dengan 

segala 

tahapan 

dan idenya 

Ide 

dilaksanakan 

(tidak hanya 

sebagai ide) 

Iya terbukti 

sudah 

mendirikan 

pemancingan 

ini 

Ya dapat 

menjalankan 

juga 

Pemilik mampu 

untuk 

melaksanakan ide 

yang pemilik miliki 

seperti ide dan 

gagasan dari 
kemajuan Karunia 

karena memiliki 

dorongan untuk 

menjadi semakin 

maju. 
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Berorientasi ke masa depan 

No   Pemilik Karyawan  

1 

Karyawan 

 2 

Karyawan 

 3 

Karyawan 

 4 

Karyawan  

5 

Karyawan  

6 

Karyawan  

7 

Karyawan 

 8 

Kesimpulan 

6 Pemilik 

suka untuk 

mencari 

peluang 

dalam 
berbisnis 

Untuk 

membuka 

lapangan 

pekerjaan 

baru 

Sangat suka 

untuk 

keberhasilan 

usahanya 

agar tidak 
monoton 

Harus 

karena 

mancari 

peluang 

untuk maju 
itu lebih 

baik 

Keinginan 

untuk maju 

Harus bisa 

membaca 

peluang 

pemasaran 

yang ada 

Ya, selalu 

mencari 

peluang 

tetapi belum 

untuk 
penggunaan 

medsos 

Sesuatu yang 

dapat 

dimanfaatkan 

dengan 

tujuan yang 
baik kenapa 

tidak dicoba 

Bisa jadi Ya, peluang 

keuntungan 

baru 

Pemilik suka untuk 

mencari peluang 

dalam berbisnis 

karena dapat 

membuka lapangan 
pekerjaan yang baru 

yang dapat 

bermanfaat bagi 

masa depan. 

 Pemilik 

memiliki 

pandangan 

dan 

wawasan 

yang luas 

sehingga 

dapat 
melihat 

trend yang 

ada saat ini 

Mengikuti 

market agar 

bisa 

berkembang 

Mengikuti 

perkembngan 

yang ada 

agar bisa 

berkembang 

dan berjalan 

baik 

Karena agar 

tidak 

ketinggalan 

jaman 

Karena 

mempunyai 

jaringan 

relasi yang 

luas 

Harus 

dimiliki 

semua 

wirausahawan 

Iya, tetapi 

belum ada 

untuk 

penggunaan 

medsos 

Sangat 

mengikuti 

zaman agar 

dapat 

berkembang 

Iya dengan 

menggunakan 

sistem KTSP 

dan trend 

yang ada 

Ya luas, 

tahu trend 

tahu 

jamanlah 

Pemilik memiliki 

pandangan dan 

wawasan yang luas 

sehingga dapat 

melihat trend yang 

ada saat ini dengan 

cara mengikuti 

pasar yang ada 
untuk dapat 

berkembang, 

memiliki jaringan 

relasi yang luas, 

menggunakan siste 

PTSP serta trend 

yang ada saat ini. 
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