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Kuesioner 
Kepada yang terhormat Bapak/Ibu, dimohon kesediaannya untuk menjawab 
pertanyaan yang ada dalam kuesioner ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan 
pendapat yang menurut Bapak/Ibu benar. Pertanyaan dalam kuesioner ini 
berkaitan dengan memiliki atau tidaknya karakteristik untuk menjalankan usaha 
batik yang ada dikampung batik Pesindon Pekalongan. Mohon untuk menjawab 
dengan sejujur-jujurnya karena hasil jawaban akan saya gunakan sebagai data 
untuk mendukung skripsi saya. Sesuai dengan etika penelitian, saya akan menjaga 
kerahasiaan data dan jawaban Bapak/Ibu. Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu 
dalam mengisi kuesioner ini. 

 

Identitas Responden 

 Nama   : 

 Umur   : 

 Jenis Kelamin  : 

 Status   : 

 

Identitas Usaha 

 Nama Usaha  : 

 Lama Usaha Berdiri : 

 Alamat   : 

Jenis Batik  : Cap / Tulis / Cap & Tulis 

 

Jawablah pertanyaan berikut dengan cara melingkari point jawaban yang Anda 
anggap sesuai, adapun nilai setiap jawaban yang Anda 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 diberi nilai   1 
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No  Pertanyaan Jawaban 

Keinginan untuk Berprestasi 

1.  Saya memiliki 
tujuan agar 
produk saya 
dikenal oleh 
masyarakat luas 

SS S N TS STS 

2.  Saya berusaha 
mengembangkan 
usaha batik saya 
dengan segala 
resikonya 

SS S N TS STS 

3.  Setiap saat saya 
akan berbuat 
apapun untuk 
dapat 
mengembangkan 
usaha batik saya 

SS S N TS STS 

Keinginan untuk bertanggung jawab 

1.  Maju atau 
tidaknya usaha 
batik ini 
tergantung oleh 
saya 

SS S N TS STS 

2.  Untuk 
membangun dan 
mengembangkan 
usaha yang saya 
jalankan, saya 
hanya 
mengandalkan 
kemampuan 
yang saya miliki 

SS S N TS STS 

Preferensi kepada risiko-risiko menengah 

1.  Saya selalu 
berpikir matang 
untuk 

SS S N TS STS 
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menetapkan 
jalannya usaha 
batik saya 

2.  Saya selalu 
bekerja keras 
agar usaha saya 
dapat maju terus 

SS S N TS STS 

3.  Saya yakin akan 
keputusan yang 
saya ambil 
dengan segala 
resikonya 

SS S N TS STS 

Persepsi pada kemungkinan berhasil 

1.  Saya yakin pada 
kemampuan 
saya untuk 
mencapai 
keberhasilan 
dalam 
menjalankan 
usaha 

SS S N TS STS 

2.  Keberhasilan 
saya dalam 
menjalankan 
usaha 
merupakan tolak 
ukur dari 
kualitas diri saya 

SS S N TS STS 

Ransangan oleh umpan balik 

1.  Saya 
menanggapi 
dengan positif 
respon 
konsumen dari 
produk saya 

SS S N TS STS 

2.  Saya selalu 
terpacu untuk 
berusaha 
mencapai 
kinerja yang 

SS S N TS STS 
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lebih tinggi dan 
kerja yang 
efektif 

Aktivitas Enerjik 

1.  Prioritas waktu 
saya untuk 
bekerja 

SS S N TS STS 

2.  Saya bekerja 
tanpa mengenal 
lelah 

SS S N TS STS 

3.  Saya selalu 
berusaha 
menciptakan 
metode baru 
untuk kemajuan 
usaha saya 

SS S N TS STS 

Orientasi kemasa depan 

1.  Saat saya 
mebangun usaha 
ini saya 
melakukan 
perenanaan 
dengan 
maksimal 
sehingga saya 
dapat berhasil 
dalam 
menjalankannya 

SS S N TS STS 

2.  Saya selalu 
berusaha melihat 
peluang yang 
ada untuk usaha 
saya kedepan 

SS S N TS STS 

Ketrampilan dalam pengorganisasian 

1.  Saya selalu 
obyektif dalam 
memilih 
karyawan atau 
orang yang akan 

SS S N TS STS 
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saya ajak 
bekerja sama 

2.  Saya 
mendelegasikan 
tugas tertentu 
pada karyawan 
sesuai dengan 
kemampuan 
yang dimilikinya 

SS S N TS STS 

Sikap terhadap uang 

1.  Kebutuhan dan 
kepuasan 
konsumen lebih 
penting 
dibandingkan 
uang yang saya 
dapat 

SS S N TS STS 

2.  Kemajuan 
kinerja saya 
merupakan hal 
yang utama 
dibandingkan 
dengan uang 

SS S N TS STS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


