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LAMPIRAN 1 

REKAPITULASI DATA RESPONDEN MENURUT  IDENTITAS RESPONDEN 

 

  

No

. 

Nama NIM Jenis 

Kelamin 

Umur 

1 Bonita Nathania 11.30.0006 W 20 Tahun 

2 Lie Jovian 11.30.0008 P 21 Tahun 

3 Adi Wijaya 11.30.0019 P 21 Tahun 

4 Sandy 11.30.0020 P 22 Tahun 

5 Titius 11.30.0023 P 23 Tahun 

6 Lian antonius 11.30.0042 P 21 Tahun 

7 Albertus Andika 11.30.0065 P 21 Tahun 

8 Reinaldy Soeiswanto 11.30.0093 P 20 Tahun 

9 Undriyanti Mugi L 11.30.0116 W 20 Tahun 

10 Stainley 11.30.0130 P 23 Tahun 

11 Ayub Darmawan 11.30.0041 P 21 Tahun 

12 Melisa Christinawati 11.30.0141 W 21 Tahun 

13 Olga Agradia 11.30.0157 W 21 Tahun 

14 Jesica Budi 11.30.0164 W 22 Tahun 

15 Redick  11.30.0166 P 21 tahun 

16 G. Christy 11.30.0181 P 20 Tahun 

17 Ferdy Wikargana 11.30.0182 P 21 Tahun 

18 Yohana Hayanto 11.30.0227 W 22 Tahun 

19 Liem Budi Saputra 11.30.0228 P 23Tahun 

20 Yoel Adita 11.30.0232 P 21 Tahun 
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LAMPIRAN 2 

SKOR JAWABAN RESPONDEN 

No

. 
Nama NIM 

Variabel 

Kebutuhan 

Untuk 

Berprestasi 

Inovasi 
Pengendalian 

diri 

Kecenderunga

n Mengambil 

resiko 

Toleransi 

Untuk 

Ambiguitas 

Percaya diri 

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

1 Bonita Nathania 11.30.0006 4 4 2 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 

2 Lie Jovian 11.30.0008 4` 4 2 4 4 5 5 4 3 5 2 5 5 

3 Adi Wijaya 11.30.0019 4 5 3 4 4 3 2 5 4 3 5 5 4 

4 Sandy 11.30.0020 5 4 5 4 5 5 2 4 4 4 4 4 5 

5 Titius 11.30.0023 4 5 3 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 

6 Ayub Darmawan 11.30.0041 2 5 2 3 5 4 1 5 4 4 3 4 4 

7 Lian antonius 11.30.0042 4 4 2 3 4 5 2 4 5 3 3 3 4 

8 Albertus Andika 11.30.0065 4 5 4 3 4 5 5 4 4 3 4 5 4 

9 Reinaldy Soeiswanto 11.30.0093 2 5 3 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 

10 Undriyanti Mugi L 11.30.0116 5 5 3 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 

11 Stainley 11.30.0130 2 4 5 5 4 5 2 4 4 4 4 4 3 

12 Melisa Christinawati 11.30.0141 3 4 4 3 5 4 4 5 5 3 5 5 5 

13 Olga Agradia 11.30.0157 3 5 4 5 4 5 2 4 5 5 4 5 4 

14 Jesica Budi 11.30.0164 1 4 4 3 3 5 5 4 4 4 5 4 4 

15 Redick 11.30.0166 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

16 G. Christy 11.30.0181 5 2 2 2 4 5 4 4 2 4 2 4 5 

17 Ferdy Wikargana 11.30.0182 3 5 5 3 5 5 3 3 4 4 5 5 4 

18 Yohana Hayanto 11.30.0227 3 4 4 3 4 5 1 4 3 2 4 4 4 

19 Liem Budi Saputra 11.30.0228 3 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 

20 Yoel Adita 11.30.0232 2 4 2 3 2 5 2 2 4 3 3 4 4 
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LAMPIRAN 3 

Rekapitulasi kuesioner terbuka variabel kebutuhan berprestasi 

Responden 

Indikator 

Selalu mengatasi masalah saya sendiri tanpa bantuan dari 

orang lain 

Selalu bertanggung jawab secara penuh ketika menjalankan 

kewajiban saya 

Bonita 

Nathania 

karena saya membutuhkan teman untuk sharing karena sudah menjadi tugas sehingga saya melaksanakan sebaik-

baiknya 

Lie Jovian saya merupakan orang yang mandiri dan cenderung 

perfectionis. 

saya selalu bertanggung jawab pada kewajiban yang saya miliki. 

Adi Wijaya selama suatu masalah bisa kau atasi sendiri itu lebih baik, 

namun bila memang tak bisa lebih baik minta bantuan 

daripada masalah semakin runyam 

tentu saja karena tanggung jawab itu penting 

Sandy Karena menurut saya sebagi laki dengan segala 

permasalahan yang ada, saya selalu berusaha mengatasi 

masalah dengan sendiri, untuk masa depan saya sebagai 

laki menjadi kepala keluarga memiliki perusahaan yang 

saya jalankan sendiri pengelolaan manajemennya,ini sangat 

melatih mental saya dan menunjukkan kemampuan saya. 

Karena saya berprinsip bahwa segala kewajiban yang diberikan 

saya untuk melatih semangat dan melawan rasa malas dikemudian 

hari. 

Titius saya berusaha tidak merepotkan orang lain 

 

kewajiban harus di jalankan sebaik mungkin untuk hasil yang 

memuaskan diri sendiri/orang lain 

Ayub 

Darmawan 

Tergantung seperti apa masalah nya,jika dirasa sulit,maka 

saya akan meminta bantuan orangtua maupun kerabat 

terdekat 

 

Lian 

antonius 

karena saya adalah orang yang tidak suka merepotkan 

orang lain. saya menyukai mandiri 

ketika ada sebuah tugas atau tanggung jawab saya selalu 

melaksanakan hingga akhir 

Albertus 

Andika 

saya berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan 

masalah saya sendiri, kecuali apabila saya sudah benar-

benar kesulitan baru akan meminta bantuan orang lain 

 saya berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan 

masalah saya sendiri, kecuali apabila saya sudah benar-benar 

kesulitan baru akan meminta bantuan orang lain 

Reinaldy 

Soeiswanto 

saya tetap meminta saran dari teman 

  

saya tetap meminta saran dari teman 
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Undriyanti 

Mugi L 

saya telah terbiasa mengatasi masalah sendiri tanpa bantuan 

orang lain sejak kecil, walaupun kadang ada beberapa hal 

yang tidak bisa saya kerjakan sendiri saya tetap berusaha 

menyelesaikan masalah sendiri 

saya telah terbiasa mengatasi masalah sendiri tanpa bantuan orang 

lain sejak kecil, walaupun kadang ada beberapa hal yang tidak bisa 

saya kerjakan sendiri saya tetap berusaha menyelesaikan masalah 

sendiri 

Stainley Setiap masalah kita pasti membutuhkan bantuan dari orang 

lain. 

Setiap masalah kita pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. 

Melisa 

Christinawati 

karena disaat ada masalah teman juga akan membantu karena disaat ada masalah teman juga akan membantu 

Olga 

Agradia 

Karena terkadang saya butuh bantuan orang lain 

 

Karena saya tipikal orang yang suka beraktivitas. Dan untuk 

menjaga kepercayaan serta produktivitas yang baik saya selalu 

melakukan tugas dengan baik.  

Jesica Budi   

Redick selama saya masih mampu saya akan selalu berusaha 

mengatasi masalah yang saya hadapi meggunakan semua 

pemikiran dan pengetahuan yang saya pahami. 

selama saya masih mampu saya akan selalu berusaha mengatasi 

masalah yang saya hadapi meggunakan semua pemikiran dan 

pengetahuan yang saya pahami. 

G. Christy Karena yang mengetahui masalah saya adalah saya sendiri, 

sehingga saya menguasai masalah tersebut baik sebab 

maupun akibatnya. Jika ada campur tangan dari orang lain, 

mereka kurang menguasai masalah tersebut.  

Karena yang mengetahui masalah saya adalah saya sendiri, 

sehingga saya menguasai masalah tersebut baik sebab maupun 

akibatnya. Jika ada campur tangan dari orang lain, mereka kurang 

menguasai masalah tersebut.  

Ferdy 

Wikargana 

Tidak pasti saya mengatasi masalah yang saya hadapi 

dengan tanpa bantuan dari orang lain, terkadang saya 

membutuhkan bantuan mereka. Disatu sisi saya dapat 

memecahkan sebuah masalah tersebut dengan 

menggunakan brainstorming  

Tidak pasti saya mengatasi masalah yang saya hadapi dengan 

tanpa bantuan dari orang lain, terkadang saya membutuhkan 

bantuan mereka. Disatu sisi saya dapat memecahkan sebuah 

masalah tersebut dengan menggunakan brainstorming  

Yohana 

Hayanto 

saya akan tetap menyelesaikannya sendiri namun bila 

benar-benar membutuhkan info dari orang lain, saya akan 

mencari tahu sehingga masalah yang ada dapat di 

selesaikan 

saya akan tetap menyelesaikannya sendiri namun bila benar-benar 

membutuhkan info dari orang lain, saya akan mencari tahu 

sehingga masalah yang ada dapat di selesaikan 

Liem Budi 

Saputra 

Karena saya bukanlah manusia sempurna, adakalanya saya 

membutuhkan org lain untuk bertahan hidup / mencapai 

Karena saya bukanlah manusia sempurna, adakalanya saya 

membutuhkan org lain untuk bertahan hidup / mencapai tujuan, 
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tujuan, dan ada kalanya saya berjuang sendiri untuk 

menjadi manusia yg berguna bagi sesame 

dan ada kalanya saya berjuang sendiri untuk menjadi manusia yg 

berguna bagi sesame 

Yoel Adita Biasanya saya mengatasi sendiri semampunya dan jika di 

perlukan saaya akan meminta bantuan orang lain 

Biasanya saya mengatasi sendiri semampunya dan jika di perlukan 

saaya akan meminta bantuan orang lain 

Kesimpulan dengan berusaha tidak merepotkan orang lain, menjalankan setiap kewajiban yang diterima dengan penuh tanggung jawab, dan 

menganggap kewajiban diberikan untuk melatih semangat dan melawan rasa malas. 
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LAMPIRAN 4  

Rekapitulasi kuesioner terbuka variabel Inovasi 

  

Responden 

Indikator 

Selalu mencatat setiap ide kreatif yang 

saya dapatkan 

Selalu mampu menciptakan peluang baru 

dengan ide kreatif 

Selalu mencari informasi guna 

menciptakan peluang baru dengan ide 

kreatif yang saya dapatkan 

Bonita 

Nathania 

belum pernah saya lakukan belum pernah saya lakukan belum pernah saya lakukan 

Lie Jovian saya lebih sering mengsharingkan 

pendapat dan ide kreatif daripada 

mencatatnya. 

saya lebih sering mengsharingkan 

pendapat dan ide kreatif daripada 

mencatatnya. 

saya lebih sering mengsharingkan 

pendapat dan ide kreatif daripada 

mencatatnya. 

Adi Wijaya tidak harus di catat cukup di ingat  tidak harus di catat cukup di ingat tidak harus di catat cukup di ingat 

Sandy Setiap saya memiliki ide bisnis kreatif 

saya mencatat dan merealisasikan 

dengan beberapa percobaan dan 

beberapa diantaranya bisa digunakan 

mendapatkan hasil 

Setiap saya memiliki ide bisnis kreatif saya 

mencatat dan merealisasikan dengan 

beberapa percobaan dan beberapa 

diantaranya bisa digunakan mendapatkan 

hasil 

Setiap saya memiliki ide bisnis kreatif 

saya mencatat dan merealisasikan dengan 

beberapa percobaan dan beberapa 

diantaranya bisa digunakan mendapatkan 

hasil 

Titius saya tidak selalu mencatat, hanya 

mengingat dan kadang-kadang lupa 

saya tidak selalu mencatat, hanya 

mengingat dan kadang-kadang lupa 

saya tidak selalu mencatat, hanya 

mengingat dan kadang-kadang lupa 

Ayub 

Darmawan 

Seperlunya, Jika dirasa masih bisa 

untuk diingat maka saya hanya akan 

mengingat ingatnya saja 

Seperlunya, Jika dirasa masih bisa untuk 

diingat maka saya hanya akan mengingat 

ingatnya saja 

Seperlunya, Jika dirasa masih bisa untuk 

diingat maka saya hanya akan mengingat 

ingatnya saja 

Lian 

antonius 

saya adalah tipe orang yang jarang 

sekali mencatat ide-ide kreatif di 

pikiran saya 

saya adalah tipe orang yang jarang sekali 

mencatat ide-ide kreatif di pikiran saya 

saya adalah tipe orang yang jarang sekali 

mencatat ide-ide kreatif di pikiran saya 

Albertus 

Andika 

untuk evaluasi implementasi ide 

kreatif yang di dapat 

untuk evaluasi implementasi ide kreatif 

yang di dapat 

untuk evaluasi implementasi ide kreatif 

yang di dapat 

Reinaldy 

Soeiswanto 

kadang saya menyimpan dalam 

pikiran 

kadang saya menyimpan dalam pikiran kadang saya menyimpan dalam pikiran 
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Undriyanti 

Mugi L 

Saya tidak perlu mencatat ide kreatif 

karena saya dapat mengingatnya. 

Menurut saya peluang tercipta dari 

kebutuhan dan kebutuhan mendesak saya 

menciptakan ide - ide kreatif 

baru 3. Saya mencari informasi tentang 

bagaimana cara ide kreatif tersebut 

diwujudkan dalam produk baik jasa 

maupun barang real yang dapat digunakan 

Stainley Mencatat ide kreatif kita mungkin 

suatu saat ide tersebut dapat di 

terapkan atau kembangkan lagi. 

Ya, karena mahasiswa dilatih untuk 

mampu melihat peluang 

Ya, Informasi sangat dibutuhkan untuk 

menciptakan peluang baru 

 

Melisa 

Christinawati 

karena ide perlu di tulis sebanyak-

banyaknya 

karena tidak semua ide dapat di wujudkan 

 

karena untuk menciptakan suatu ide perlu 

bantuan dari pihak lain 

Olga 

Agradia 

Terkadang hal yang rumit namun 

inovasi yang bagus saya catat, 

sebagian saya ingat 

Saya selalu berusaha untuk mencari 

kesempatan di setiap hal yang terjadi, baik 

itu masalah baik atau buruk. 

Karena kelak saya akan menjadi seorang 

pebisnis, maka dari itu saya mulai 

mencari – mencari 

Jesica Budi    

Redick Setiap ide yang saya pikirkan akan 

dicatat dalam buku catatan yng 

nantinya akan saya evaluasi kembali. 

Sebagai mahasiswa tentunya saya dituntut 

untuk selalu kreatif setiap masalah yang 

dihadapi pasti memiliki celah yang 

menjanjikan dijadikan sebagai peluang 

usaha 

Informasi-informasi yang berhubungan 

dengan ide kreatif ini harus selalu dicari 

sehingga nantinya ide ini akan dapat 

terealisasikan. 

G. Christy Ide kreatif biasanya tidak saya catat 

tapi langsung saya lakukan karena 

biasanya ide kreatif muncul secara tiba 

– tiba sesuai dengan keadaan atau 

masalah yang ada 

Sebagian besar tidak seperti itu, karena 

sebagian besar mahasiswa sekarang hanya 

melakukan sesuai teori tidak berani untuk “ 

out of the box ”. hanya sebagian kecil saja 

yang berani 

Setiap ada ide kreatif, saya selalu mencari 

informasi lebih dalam mengenai ide 

kreatif tersebut. Hal tersebut saya lakukan 

agar ide kreatif saya dapat tercapai 

dengan baik 
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Ferdy 

Wikargana 

Setiap ide yang saya peroleh pasti saya 

catat, tanpa harus orang banyak 

ketahui. Karena itu merupakan sebuah 

privasi otak dan baru saya 

publikasikan jika menurut saya itu 

bagus dan memiliki value tinggi 

Saya tidak selalu mampu menciptakan 

peluang baru dengan ide kreatif yang saya 

peroleh. Terkadang saya dibantu oleh 

beberapa teman untuk mendapatkan 

peluang tersebut 

Saya selalu menggali informasi yang saya 

butuhkan dan terus saya mencarinya. 

Tidak ada kata putus asa 

Yohana 

Hayanto 

Karena ide muncul kapan saja dan 

mudah lupa jika tidak segera di catat 

Masih dalam tahap belajar saat ini Ya untuk mendukung ide yang saya 

miliki, sehingga ide saya berdasar fakta 

dan dapat di realisasikan dengan baik 

Liem Budi 

Saputra 

Ya, sebab saya mengetahui 

keterbatasan otak saya, dan saya 

seringkali mencatat apabila memiliki 

ide – ide yang menurut saya bagus  

Ya, karena seorang mahasiwa sudah mulai 

dituntut untuk melakukan sebuah usaha – 

usaha yang dapat membuat hidup mereka 

lebih baik lagi, oleh karena itu seorang 

mahasiswa selalu berusaha keras untuk 

mencari peluang dengan ide – ide kreatif 

mereka 

Ya, sebab dijaman sekarang semua usaha 

terus menerus mengalai perubahan. Dan 

saya harus dapat mencari peluang untuk 

masuk serta mempertahankan dan 

memajukan sebuah usaha yang saya geluti 

dengan cara memanfaatkan teknologi 

yang ada serta bertukar informasi dengan 

pebisnis – pebisnis. 

Yoel Adita Tidak selalu karena saya lebih sering 

mempraktekkannya 

Hal di atas kadang terjadi di hidup saya Tidak selalu saya cari informasi 

karena ide kreatif yang saya 

cetuskan sudah beserta langkah 

detailnya 

Kesimpulan dengan mencatat semua ide yang muncul kapan saja agar tidak lupa, ide juga menjadikan sebuah peluang untuk mengevaluasi 

ide kreatif yang diimplementasikan, dapat meciptakan jalan keluar sendiri dimana orang lain tidak memikirkan jalan tersebut, 

serta ide kreatif dapat maksimal jika di tunjang dengan informasi yang mendukung dan sesuai dengan fakta yang ada seta untuk 

menciptakan peluang baru 
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LAMPIRAN 5 

Rekapitulasi kuesioner terbuka variabel Pengendalian Diri 

Responden 

Indikator 

Memiliki pandangan bahwa kesuksessan dan kegagalan 

merupakan hasil dari usaha yang telah saya lakukan 

Tidak mempercayai pada nasib dan keberuntungan yang 

merupakan faktor lain yang menentukan kesuksessan 

Bonita 

Nathania 

karena tanpa usaha saya tidak akan mencapai kesuksessan karena yang mampu menentukan kesuksessan saya tergantung 

bagaimana saya mengambil peluang yang ada 

Lie Jovian karena semua kesuksesan dan kegagalan adalah sebuah 

hasil timbal balik apa yang kita kerjakan sekarang. Bila 

mengerjakan sedikit akan menerima hasil yang sedikit dan 

sebaliknya. 

nasib dan keberuntungan tanpa dilengkapi kesiapan dalam 

menerima berkat dan keberuntungan itu hanyalah sia-sia. 

Adi Wijaya tidak selalu, kadang faktor keberuntungan dan lingkungan 

bisa saja menjadi sumber kesuksessan juga sebaliknya 

memang tidak seutuhnya demikian namun banyak pengusaha 

sukses yang berhasil karena beruntung 

Sandy Setiap usaha tidak selalu menghasilkan keuntungan dan 

tidak selalu rugi, namanya saja bisnis menghadapi saingan 

juga, tapi pandangan tersebut bisa dirubah apabila kita mau 

tekun dan mempelajari peluang dan pasaran 

Karena di dunia kesuksesan tidak hanya dari kepandaian namun 

juga dari nasib dan keberuntungan, saya percaya bahwa dengan 

banyak beramal, segala usaha yang saya jalankan mendapatkan 

kemudahan dan adanya hoki. 

Titius usaha adalah yang menentukan hasil  kesuksessan di tentukan oleh seberapa keras usaha yang di lakukan 

Ayub 

Darmawan 

Pernyataan tersebut sudah sangat jelas, profit yang besar 

merupakan buah dari hasil kerja keras yang besar pula 

Keberuntungan itu pasti ada nya, namun tidak semua individu bisa 

mendapatkan suatu keberuntungan 

Lian 

antonius 

karena saya seorang yang mandiri dan yakin bahwa kita 

semua berpeluang sukses dari setiap usaha kita 

saya juga percaya bahwa terdapat faktor lain yang menentukan 

kesuksessan, misal hubungan yang dekat dengan Tuhan 

Albertus 

Andika 

 ya, karena segala usaha yang saya lakukan selalu 

memberikan pengalaman dan pelajaran untuk melangkah 

lagi pada kesempatan berikutnya  

kesuksessan adalah hasil dari kerjakeras, ulet, tekun, dan pantang 

menyerah  

 

Reinaldy 

Soeiswanto 

semua adalah hasil dari apa yang kita lakukan semua sesuai usaha kita 

Undriyanti 

Mugi L 

Saya selalu positif thinking dan percaya bahwa jika kita 

berusaha dengan penuh maka kita akan memperoleh 

kesuksesan namun jika usaha kita kurang kita dapat 

Saya percaya nasib dan keberuntungan, saya mempercayainya 

dalam bentuk berkat dari Tuhan untuk memperoleh kesuksesan. 

Dan saya percaya saya diberkati. 
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memperoleh kegagalan meskipun jika kita beruntung kita 

tetap dapat sukses 

Stainley Ya, kita harus berusaha jika ingin sukses Saya percaya pada nasib dan keberuntungan, namun kita tetap 

harus berusaha. 

Melisa 

Christinawati 

karena tiap usaha pasti ada kegagalan karena semua tergantung dari usaha kita masing-masing 

keinginan untuk bangkit 

Olga 

Agradia 

Itu merupakan bukti bagaimana produktivitas saya selama 

ini. 

Kesuksesan berawal dari segala kerja keras. 

Jesica Budi   

Redick Untuk  meraih kesuksesan kita wajib memiliki obsesi untuk 

selalu merangkak maju, akan tetapi obsesi tersebut harus 

dikendalikan sehingga nantinya tidak menjadi boomerang 

untuk kita sendiri kedepannya. Obsesi inilah yang nantinya 

akan selalu mendorong kita untuk selalu berusaha dalam 

mencapai kesuksesan..   

Dalam hal ini saya kurang percaya, karena nasib kita akan kita 

tentukan sendiri dalam mengambil langkah kedepannya. 

Keberuntungan adalah hasil yang tidak kita perkirakan saat 

mengambil keputusan dalam melangkah 

G. Christy Kesuksesan dan kegagalan adalah hal yang biasa dalam 

usaha. Yang terpenting adalah tidak kapok jika gagal dan 

terus berusaha agar bias mencapai kesuksesan 

Kesukesan muncul karena adanya usaha, hasil dari kesuksesan 

tergantung dari seberapa besar usaha yang saya lakukan 

Ferdy 

Wikargana 

Apa yang saya peroleh adalah hasil kerja keras saya, dan 

saya sangat bangga dan puas terhadapnya, walaupun 

pandangan orang lain berbeda saya tidak 

memperdulikannya apalagi merasa malu 

Saya tidak bisa menyalahkan nasib, karena nasib bisa kita rubah 

karena usaha keras kita. Tetapi terkadang juga, Tuhan yang 

menentukan jalan yang terbaik bagi kita 

Yohana 

Hayanto 

Tidak ada kesuksessan yang datang dengan sendirinya, dan 

tidak ada kegagalan tanpa ada penyebabnya 

Saya percaya akan keberuntungan, mungkin tidak terlalu pada 

nasib. karena nasib kita yang menentukan tapi keberuntungan itu 

datang dari alam atau yang biasa disebut hoki. orang yang sukses 

adalah orang yang mampu memanfaatkan keberuntungan yang 

datang. sekeras apapun orang bekerja kalau memang belum 

beruntung ia akan susah mencapai sukses. 

Liem Budi 

Saputra 

Sangat setuju, sebab segala sesuatu yang telah saya lakukan 

merupahan sebuah usaha yang akan saya petik dikemudian 

hari, baik itu keberhasilan maupun kegagalan. 

Ya, sebab tak ada yang mustahil bagi – Nya. Kita boleh berencana, 

namun Tuhan yang berkehendak. 

Yoel Adita Benar sekali karena hasil akhir tergantung dari proses Percaya atau tidak itu dari pribadi masing-masing menurut saya hal 
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menurut saya. Akan tetapi faktor keberuntungan juga 

berperan di dalamnya 

tersebut adalah ada 

Kesimpulan dengan sikap madiri dan yakin akan peluang kesuksesan dari setiap usaha yang dilakukan, segala usaha yang dilakukan 

memberikan pengalaman dan pembelajaran,serta kesuksesan ditentukan dari kerja keras dan nasib berasal dari diri kita sendiri 
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LAMPIRAN 6 

Rekapitulasi kuesioner terbuka variabel Kecenderungan mengambil resiko 

Responden 

Indikator 

Tidak ragu dalam mengambil keputusan yang berisiko dan  

mempertimbangkan dengan matang setiap resiko dari 

keputusan yang akan ambil 

Selalu menganggap resiko merupakan sebuah tantangan yang 

harus di hadapi baik 

Bonita 

Nathania 

karena keputusan yang di ambil semuanya mengandung 

resiko dan keraguan harus bisa dilawan agar mampu 

mengambil keputusan 

resiko apapun tetap harus dilalui maka sikap baik dalam 

menghadapi resiko harus dilakukan 

Lie Jovian dalam mengambil sebuah keputusan saya 

mempertimbangkan dampak dan resiko apa yang saya 

terima. 

bila resiko dapat diminimalisir dan dihindari mengapa harus 

mengambil resiko tersebut. 

Adi Wijaya karena resiko merupakan suatu hal yang wajar dan dengan 

pertimbangan yang matang resiko pasti dapat dihindari 

risiko pada umumnya akan menghasilkan sesuatu yang baik bila 

berhasil kita lewati namun terkadang kita juga harus cerdas dalam 

mengambil resiko 

Sandy Saya tidak pernah ragu untuk mengambil resiko karena 

sebelumnya saya selalu memperhitungkan keuntungan dan 

kerugian dari segala resiko yang saya ambil. 

Benar sebuah resiko merupakan tantangan yang harus dihadapi 

dengan baik, segala usaha yang dijalankan selalu memiliki potensi 

resiko, apabila kita berhasil menghadapi resiko tersebut kita 

mendapatkan peluang kesuksesan dihadapan kita 

Titius terkadang saya ragu dalam mengambil keputusan 

 

mencari sebuah solusi untuk menghadapi resiko merupakan sebuah 

tantangan tersendiri 

Ayub 

Darmawan 

Menurut saya, Besar kecilnya resiko itu patut untuk 

diperhitungkan 

Bagi saya, Jika individu hidup tanpa resiko itu ibarat berjalan lurus 

tanpa ada jalan yang berkelok satupun, sama sekali tiada 

tantangannya. 

Lian 

antonius 

karena saya melihat bahwa semua hal di dunia ini penuh 

resiko, jadi resiko perlu kita ambil untuk kemajuan kita 

sendiri 

ya karena dengan setiap risiko kita bisa lebih hati-hati dan lebih 

cerdas dalam penyelesaian masalah 

Albertus 

Andika 

semua keputusan mengandung resiko dan perlu 

memikirkan secara matang dan bijaksana agar tidak 

berdampak pada hasil yang buruk 

karena di setiap usaha selalu ada resiko dan resiko-resiko tersebut 

dapat di hindari asalkan kita mampu berpikir dengan bijaksana 
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Reinaldy 

Soeiswanto 

sukses adalah berani mengambil resiko resiko adalah sesuatu yang harus kita lewati 

Undriyanti 

Mugi L 

Saya meyakini tiap pekerjaan yang kita lakukan memiliki 

resiko, semakin tinggi keuntungan yang ingin kita raih 

maka semakin tinggi resiko yang harus kita hadapi. Tapi 

saya percaya bahwa resiko dapat diolah sehingga lebih 

terhitung. 

Resiko merupakan seni dalam sebuah bisnis. Resiko dapat dikelola 

dan dapat dihitung, resiko tidak untuk dihindari justru untuk dicari 

dan ditaklukan untuk memperoleh hasil terbesar yang kita 

targetkan 

Stainley Setiap resiko harus kita pertimbangkan, namun kita juga 

tidak boleh menghindari resiko tersebut jika ingin sukses. 

 

Resiko harus dihadapi bukan di hindari. 

 

Melisa 

Christinawati 

Karena tidak semua usaha dapat berhasil pasti ada 

kerisikoan yang terjadi 

Dengan adanya resiko yang ada maka semakin besar 

Olga 

Agradia 

Segala keputusan akan ada dampaknya dan saya sudah siap Dengan mencari resiko yang besar disana terdapat tantangan baru, 

dan jika berhasil maka saya akan terus mencari resiko. 

Jesica Budi   

Redick Sebagai mahasiswa dan memiliki jiwa yang selalu 

menggebu-gebu dan penuh nafsu pastinya kita berpikiran 

bahwa resiko yang akan didapat tidak akan besar, tetapi 

resiko yang lebih besar tidak kita pikirkan sebelumnya. 

Untuk menghadapi resiko kita harus rubah pola pikir kita bahwa 

yang kita hadapi adalah bukan resiko melainkan batu loncatan kita 

untuk selalu berkembang 

G. Christy Saya menghadapi masalah yang penting dan berdampak 

besar bagi diri saya. 

Resiko merupakan konsekuensi dari sebuah keputusan 

 

Ferdy 

Wikargana 

Saya masih merasa ragu untuk memutuskan sebuah 

masalah, tetapi saya selalu mempertimbangkannya secara 

matang. Untuk itu proses brainstorming sangat saya 

andalkan untuk memecahkan sebuah masalah 

Ya, setiap jalan pasti ada resikonya dan itu harus kita hadapi 

dengan sikap kelaki-lakian. Jangan putus asa ataupun menyerah 

sebelum mencobanya 

Yohana 

Hayanto 

Setiap keputusan akan di pertimbangkan dengan matang 

dan perhitungan akan apa yang bisa dilakukan dengan 

keputusan di masa akan datang dengan cermat. 

Tergantung resiko apa yang di hadapi terlebih dahulu apakah 

mambahayakan atau ada peluang yang lebih besar dan bagus 

nantinya. 

Liem Budi 

Saputra 

Ya, karena sebuah hasil yangsangat memuaskan 

memerlukan perjuangan keras serta ada resiko yang sangat 

besar, dan saya harus pandi dalam mengambil sebuah 

Ya, karena dengan kita menjalani resiko – resiko yang ada, kita 

dapat hidup lebih baik dan lebih baik lagi, sebab tanpa adanya 

resiko kita tidak akan pernah belajar untuk mengambil keputusan 
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resiko, sebab segala perjuangan harus di cermati apabila 

ingin untung dan tidak buntung. 

yang baik 

Yoel Adita Terkadang saya masih ragu terhadap pilihan yang ada 

 

Benar sekali 

Kesimpulan dengan mempertimbangkan setiap resiko yang akan diambil secara matang, dapat melawan keraguan agar mampu mengambil 

keputusan,menjadikan resiko sebagai batu loncatan untuk menjadi lebih baik dan tidak untuk dihindari, resiko akan 

menghasilkan sesuatu yang baik jika dapat dilewati, serta mencari solusi untuk menghadapi resiko dijadikan sebuah tantangan. 
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LAMPIRAN 7 

Rekapitulasi kuesioner terbuka variabel Toleransi ambiguitas 

Responden 

Indikator 

Mampu beradaptasi pada lingkungan yang situasi tidak 

nyaman 

Dapat tetap konsistens pada kinerja yang baik meskipun sedang 

mengalami sebuah masalah 

Bonita 

Nathania 

kurang bisa karena tidak nyaman membuat saya sulit 

beradaptasi 

karena situasi kondisi apapun harus mampu di hadapi 

Lie Jovian saya merupakan orang yang easygoing dan orang yang 

dapat bersosial dengan lingkungan baru dan sekitar, serta 

berada dalam keramaian. 

terkadang masalah mengganggu jalannya kinerja yang saya 

lakukan. 

Adi Wijaya kadang-kadang 

 

masalah bukanlah alasan untuk tidak bekerja maksimal 

Sandy Saya memang mampu untuk beradaatasi dengan situasi 

tidak nyaman, tetapi saya berusaha untuk keluar dr zona 

lingk. Tidak nyaman dan memilih zona yang nyaman bagi 

saya 

Karena permasalahan pribadi jangan sekali kali diimbaskan pada 

kinerja, hal tsb dapat menhancurkan kinerja dan menghilangkan 

profesionalitas 

 

Titius menyesuaikan diri dengan segala situasi merupakan sebuah 

bentuk bagaimana kita beradaptasi pada segala lingkungan 

dan dampak yang akan kita terima 

konsisten terkadang menjadi hal yang sulit ketika saya mendapat 

masalah 

 

Ayub 

Darmawan 

Beradaptasi merupakan salah satu hal yang amat sangat 

penting, karena bila suatu saat nanti kita dihadapkan 

dengan dunia kerja yang nyata dengan 

situasi,kondisi,teman dan budaya yang berbeda maka kita 

tidak perlu merasa beda dan tidak asing ataupun kaget 

Melakukan sesuatu apalagi urusan pekerjaan pastinya kita 

menginginkan yang terbaik, namun belom tentu tidak semuanya 

berjalan lancar, pasti ada saja halangannya. Tergantung bagaimana 

kita menghadapinya 

Lian 

antonius 

saya memang mampu beradaptasi, namun terdapat batasan 

dimana saya tidak bisa lagi mentoleransi ketidaknyamanan 

di lingkungan saya 

pada saat ada masalah saya cenderung membagi pikiran saya 

dengan masalah tersebut, sehingga konsentrasi saya ke pekerjaan 

berkurang 

Albertus 

Andika 

saya akan pergi dari lingkungan tersebut apabila berpotensi 

merugikan bagi usaha saya 

karena dalam bisnis harus mampu bekerja dalam sebuah tekanan  
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Reinaldy 

Soeiswanto 

kita harus pintar beradaptasi saya selalu berusaha konsisten 

Undriyanti 

Mugi L 

Saya termasuk orang yang easy going yang dapat dengan 

cepat beradaptasi dengan orang baru dan lingkungan yang 

baru. Situasi yang tidak nyaman tidak mmbuat saya takut 

atau canggung. Selama posisi saya benar situasi seburuk 

apapun tidak mempengaruhi sayaSaya tidak dapat 

meneruskan pekerjaan saat saya sedang memikirkan hal 

lain atau saya sedang mengalami masalah berat. 

Saya akan cenderung memilih berhenti bekerja dan mencari solusi 

dari mslh trsebut. Baru setelah itu melanjutkan pekerjaan saya. 

 

Stainley Kita harus belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan 

yang baru 

Jangan jadikan masalah diluar sebagai pengaruh kinerja kita. 

 

Melisa 

Christinawati 

  

Olga 

Agradia 

Saya termasuk orang yang humble dan mampu beradaptasi 

dengan siapapun 

Meskipun terkadang terbawa suasana namun saya sadar akan tugas 

saya 

Jesica Budi   

Redick Karena sifat saya yang sok kenal sok dekat saya mampu 

beradaptasi dilingkungan yang baru dimana bertemu orang-

orang baru  

Karena saat bekerja saya selalu berkonsentrasi terhadap pekerjaan, 

masalah diluar pekerjaan tidak saya campur adukan saat bekerja. 

G. Christy Beradaptasi dilingkungan yang baru sangat penting bagi 

saya, karena memang kita harus bisaa beradaptasi 

dilingkungan yang baru. 

Sulit bagi saya ketika saya sedang melakukan sesuatu namun 

sedang ada sebuah masalah yang mengganjal. Saya perlu 

menenangkan diri terlebih dahulu. 

Ferdy 

Wikargana 

Saya mampu dengan mudah beradaptasi, karena hal seperti 

itu sangat dibutuhkan bagi seorang entrepreneur 

Saya sangat konsisten dan tidak menyimpang dari apa yang saya 

janjikan. Apapun masalahnya, saya akan berusaha sekeras 

mungkin 

Yohana 

Hayanto 

Untuk beberapa saat mampu bertahan, akan tetapi jika 

sudah sangat mengganggu harus di lawan dan berusaha 

mengendalikan situasi agar dapat kembali nyaman. 

Pekerjaan tidak boleh di campur dengan masalah pribadi, jadi 

harus dapat memisahkannya 
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Liem Budi 

Saputra 

Ya, karena saya memiliki prinsip bahwa sebuah kesuksesan 

berawal dari relasi – relasi yang ada, oleh karena itu saya 

terus berusaha untuk memperluas relasi. 

Ya, kerana sebuah keputusan yang telas saya ambil 

merupakantanggung jawab 100% yang harus saya selesaikan. 

Yoel Adita Tergantung seperti apa kondisi lingkungan tersebut 

 

Kadang ya, kadang tidak tergantung ada tidaknya motivasi di 

lingkungan sekitar 

Kesimpulan dengan beradaptasi merupakan salah satu hal yang sangat penting, kesuksesan berawal dari relasi – relasi yang ada, mampu 

bekerja dalam tekanan dan dapat membedakan urusan pribadi dengan pekerjaan 
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LAMPIRAN 8 

Rekapitulasi kuesioner terbuka variabel Percaya diri 

Responden Indikator 

Selalu bersikap optimis dan percaya diri terhadap 

kemampuan yang di miliki ketika menjalankan tugas 

Selalu optimis terhadap keputusan yang telah saya ambil 

Bonita 

Nathania 

karena saya menguasai dan mengetahui saya m dalam 

menjalankan tugas tersebut 

karena keputusan yang saya ambil akan saya hadapi apapun 

resikonya 

Lie Jovian bila saya yakin terhadap suatu hal, saya pasti dapat 

melakukan hal tersebut. 

 

karena saya selalu memperhitungkan segala sesuatu, saya pasti 

optimis terhadap keputusan yang saya ambil, bahwa keputusan 

tersebut pasti berdampak baik terhadap saya. 

Adi Wijaya percaya diri membuat hasil yang baik namun over PD juga 

tidak begitu baik 

percayalah pada diri sendiri 

 

Sandy Karena dengan sikap optimis segala sesuatu tugas sulit 

apapun dapat dihadapi dengan ketenangan dan 

menciptakan pikiran logis dan pemahaman yang lebih 

Segala keputusan yang saya ambil sikap saya optimis karena saya 

memperhitungkan segala kerugian dari keputusan yang akan 

diambil 

Titius jika saya memahami tugas tersebut, saya dapat dengan 

mudah menjalankannya 

dengan mengetahui resiko, saya dapat menangani segala situasi 

yang mungkin terjadi 

Ayub 

Darmawan 

Percaya diri dan yakin terhadap kemampuan sendiri 

merupakan salah satu kunci dari sebuah keberhasilan. 

Yakin dan yakin, menyakini apa yang telah menjadi sebuah 

keputusan itu baik, karena nantinya tujuan yang akan dihasilkan 

pasti melebihi dari apa yang diharapkan 

Lian 

antonius 

terkadang, saya merasa kurang percaya diri ketika 

menjalankan tugas yang cukup berat bagi saya meskipun 

ternyata saya bisa 

ya karena saya melihat bahwa setiap keputusan pasti punya 

peluang dan tantangan, jadi saya optimis melihat peluang dari 

keputusan saya 

Albertus 

Andika 

yang penting berusaha dan melakukan yang terbaik 

 

sekalipun terlihat salah mengambil keputusan saya berusaha 

melihat sisi positifnya, dan berharap pada peluang yang  ada 

Reinaldy 

Soeiswanto 

kita harus yakin pada keputusan yang kita ambil kita harus optimis  

Undriyanti 

Mugi L 

Saya tidak pernah tahu batas kemampuan saya sampai saya 

mengujinya dengan tugas yang berat. Saya selalu percaya 

diri dan optimis bahwa saya mampu menjalankan tugas 

Saya selalu memutuskan segala sesuatu dengan mantap oleh 

karena itu saya selalu yakin keputusan yg saya ambil tepat. 

Sekalipun akan mendatangkan kesusahan dalam hdup saya, sekali 
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seberat apapun dengan baik.  saya memutuskan selamanya tidak akan saya sesali. Saya percaya 

itu keputusan terbaik 

Stainley Jika kita tidak percaya diri, maka hasil kinerja kita tidak 

akan maksimal 

 

Sikap optimis itu penting, namun untuk mengambil sebuah 

keputusan di perlukan pemikiran yang matang dan dukungan dari 

orang lain 

Melisa 

Christinawati 

karena harus ada kepercayaan dan optimis untuk mencapai 

keberhasilan 

harus bisa optimis kalau tidak, tidak dapat maju 

 

Olga 

Agradia 

Karena saya yakin saya mampu Karena saya selalu berfikir sebelum bertindak 

Jesica Budi   

Redick Karena dalam menjalankan tugas pastinya kita akan 

memilih tugas yang akan kita kerjakan, dan tugas yang 

akan kita pilih adalag tugas dimana kita ahli dalam bidang 

tersebut. 

Karena dalam mengambil keputusan pastinya kita selalu 

mempertimbangkan untung ruginya bagi kita. Sehingga dalam 

mengambil keputusan saya harus selalu positif karena sudah 

melewati proses yang panjang dalam memutusknnya. 

G. Christy Optimis dan percaya diri sangat diperlukan ketika 

menjalankan tugas agar tidak mencla mencle dalam 

mengambil sebuah keputusan  

Kunci dari optimis adalah keyakinan. Jika saya sudah 

mengeluarkan sebuah keputusan. Maka saya optimis terhadap 

keputusan tersebut. 

Ferdy 

Wikargana 

Saya selalu berfikiran optimistis dalam setiap yang saya 

putuskan, dan saya berfikiran cuek juga terhadap 

pandangan orang terjadap keputusan saya 

Percaya diri perlu untuk meraih sebuah kesuksesan, jangan malu-

malu dalam menjalankan sebuah tugas. Karena hal semacam itu 

dapat mempengaruhi hasil yang akan kita dapatkan 

Yohana 

Hayanto 

Kalau diri sendiri tidak yakin bagaimana meyakinkan 

atasan atau partner kita kalau pekerjaan yang kita kerjakan 

itu benar dan dapat di pertanggung jawabkan 

Dengan sikap optimis dan positif apa yang kita putuskan pasti 

dapat di lakukan dengan baik 

Liem Budi 

Saputra 

Ya, saya selalu memotivasi diri saya sendiri ketika ada 

rintangan – rintangan yang ada, kerena dengan berjuang 

disitu pasti ada jalan 

Ya, sebab keputusan yang telah saya ambil haruslah saya tuntaskan 

hingg akhir, dan berusaha untuk mendapatkan yang maksimal. 

Yoel Adita Pastinya, karena ketika saya menyanggupi suatu tugas 

pastilah saya mampu menyelesaikan dengan baik 

Maksimalkan. baik dalam jangka waktu yang pendek atau panjang 

Kesimpulan dengan selalu bersikap otimis ketika menjalankan tugas yang di laksanakannya seperti tugas untuk presentasi di depan kelas dan 

bersikap optimis atas keputusan yang telah di ambil seperti selalu memperhitungkan setiap keputusan yang akan di ambil 



66 
 

Lampiran 9 

Kuesioner 

 

Kepada saudara yang terhormat, dimohon  kesediaannya untuk menjawab pertanyaan yang 

ada dalam kuesioner  ini dengan sebaik - baiknya sesuai dengan pendapat Saudara. 

Pertanyaan dalam kuesioner ini berkaitan dengan karakteristik berwirausaha pada Mahasiswa 

Jurusan Manajemen 2011 Unika Soegijapranata.  

Terimakasih atas kesediaan Saudara dalam mengisi kuesioner ini. 

 

Identitas Responden 

Nama  : 

NIM  : 

Umur  : 

Jenis Kelamin  : Pria / Wanita 

 

Petunjuk umum : Jawablah pertanyaan berikut dengan memberi tanda ( √ ) centang  yang  

sesuai jawaban yang Saudara anggap sesuai, adapun nilai setiap jawaban yang Saudara pilih 

adalah sebagai berikut: 

Jawaban Sangat Setuju (SS) diberi nilai 5 

Jawaban Setuju (S) diberi nilai 4 

Jawaban Netral (N) diberi nilai 3 

Jawaban Tidak setuju (TS) diberi nilai 2 

Jawaban Sangat tidak setuju (STS) diberi nilai 1 

 

Pertanyaan SS S N TS STS 

Kebutuhan untuk berprestasi      

1. Saya selalu mengatasi masalah saya sendiri tanpa bantuan dari 

orang lain 

Jelaskan: 

 

 

     



67 
 

2. Saya selalu bertanggung jawab secara penuh ketika 

menjalankan kewajiban saya 

Jelaskan :  

     

Inovasi      

1. Saaya selalu mencatat setiap ide kreatif yang saya dapatkan 

Jelaskan : 

 

     

2. Saya selalu mampu menciptakan peluang baru dengan ide 

kreatif  

Jelaskan : 

 

     

3. Saya selalu mencari informasi guna menciptakan peluang baru 

dengan ide kreatif yang saya dapatkan 

Jelaskan : 

 

 

     

Pengendalian diri      

1. Saya memiliki pandangan bahwa kesuksessan dan kegagalan 

merupakan hasil dari usaha yang telah saya lakukan. 

Jelaskan : 

 

     

2. Saya tidak mempercayai pada nasib dan keberuntungan yang 

merupakan faktor lain yang menentukan kesuksessan. 

Jelaskan : 
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Pertanyaan SS S N TS STS 

Kecenderungan mengambil resiko      

1. Saya tidak ragu dalam mengambil keputusan yang berisiko dan  

mempertimbangkan dengan matang setiap resiko dari keputusan 

yang akan ambil. 

Jelaskan : 

     

2. Saya selalu menganggap resiko merupakan sebuah tantangan 

yang harus di hadapi baik 

Jelaskan : 

 

 

     

Toleransi untuk ambiguitas      

1. Saya mampu beradaptasi pada lingkungan yang situasi tidak 

nyaman. 

Jelaskan : 

 

 

     

2. Saya dapat tetap konsistens pada kinerja yang baik meskipun 

sedang mengalami sebuah masalah 

Jelaskan : 

 

 

     

Percaya Diri      

1. Saya selalu bersikap optimis dan percaya diri terhadap 

kemampuan yang di miliki ketika menjalankan tugas 

Jelaskan : 

 

 

     


