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Kuesioner 

 

 
Kepada yang terhormat Mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang jurusan 

Manajemen mata kuliah Kewirausahaan, dimohon kesediaannya untuk menjawab pertanyaan 

yang ada dalam kuesioner  ini dengan sebaik - baiknya sesuai dengan pendapat yang menurut 

anda benar. Pertanyaan dalam kuesioner ini akan berkaitan dengan alasan mahasiswa berminat 

untuk berwirausaha di kalangan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Mohon dijawab 

dengan jujur, karena hasil jawaban dari kuesioner ini akan saya gunakan sebagai data untuk 

skripsi saya. Terimakasih untuk kesediaan anda dalam mengisi kuesioner ini. 

 

 

Identitas Responden 

 Nama   : 

 Jenis Kelamin  : Pria / Wanita 

 Asal   : Semarang / Luar Semarang 

Pernah Berwirausaha : Ya / Belum 

 

 

 

Jawablah pertanyaan berikut dengan 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 (STS) diberi nilai 1  
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No Pertanyaan Jawaban 

                                                Prestis sosial 

1 Saya berminat berwirausaha karena ingin memiliki 
penghargaan terhadap diri saya 

 

SS S N TS STS

2 Saya berminat berwirausaha karena ingin diakui oleh 
masyarakat dan lingkungan  

SS S N TS STS

3 Menurut saya berwirausaha merupakan suatu pemenuhan 
gengsi  

SS S N TS STS

                                          Tantangan pribadi 

1 Saya berminat berwirausaha karena suka dengan suatu 
tantangan 

SS S N TS STS

2 Saya berminat berwirausaha karena ingin membuktikan 
mampu atau tidaknya dalam berwirausaha  

SS S N TS STS

3  Saya memiliki keinginan untuk belajar dan mencoba 
berwirausaha 

SS S N TS STS

                                               Menjadi bos 

1 Saya berminat berwirausaha karena memiliki impian untuk 
menjadi bos 

SS S N TS STS

2 Saya berminat berwirausaha karena dapat bebas mengelola, 
mengatur, dan memiliki wewenang atas usaha yang dimiliki 

SS S N TS STS

                                                   Inovasi 

1 Saya berminat berwirausaha karena memiliki kemampuan 
menciptakan sesuatu yang baru  

SS S N TS STS

2 Saya memiliki kemampuan mengembangkan sesuatu yang 
sudah ada menjadi berbeda dari yang lainnya 

SS S N TS STS

                                              Kepemimpinan 

1 Saya termasuk salah satu tipe orang yang dapat berinteraksi 
terhadap semua orang dengan berbagai macam kepribadian  

SS S N TS STS
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2 Saya berminat berwirausaha karena dapat mempengaruhi orang 
lain untuk mencapai tujuan yang bermanfaat  

SS S N TS STS

                                                Fleksibilitas 

1 Saya berminat berwirausaha karena berkeinginan untuk bebas 
menjalankan usaha milik sendiri  

SS S N TS STS

2 Saya berminat berwirausaha karena dapat menyusun kehidupan 
dan perilaku kerja pribadi secara fleksibel 

 

SS S N TS STS

                                                Keuntungan 

1 Saya berminat berwirausaha karena berkeinginan memperoleh 
keuntungan atas usaha yang dimiliki 

SS S N TS STS

2 Saya berminat berwirausaha karena berkeinginan untuk bebas 
dalam mengelola keuangan  

SS S N TS STS

3 Saya berminat berwirausaha karena adanya peluang untuk 
mengembangkan konsep usaha yang dapat menghasilkan 

keuntungan  

SS S N TS STS
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