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LAMPIRAN B  

 KUISONER PENELITIAN 
 
 

 
 
 
Kepada Yth, 

Bapak / Ibu / Sdr. Responden 

di Tempat 

 

Dengan hormat, 

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir program Magister Management (S2), saya 

selaku mahasiswa Universitas Ciputra, bermaksud mengadakan penelitian mengenai “Analisis 

Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Dan Kontrol Perilaku Entrepreneurship Terhadap Perilaku 

UMKM Masyarakat Atsabe Dengan Niat Entrepreneurship Sebagai Variabel Mediator”. Agar 

penelitian ini dapat terlaksana, kami mohon Bapak / Ibu dapat meluangkan waktu untuk mengisi 

kuesioner yang kami lampirkan bersama surat ini. Kesungguhan Bapak / Ibu dalam menjawab 

pertanyaan-pertanyaan ini akan sangat membantu saya dalam pengumpulan dan pengolahan 

data.  

Jawaban Bapak / Ibu tidak akan mempunyai kesan dampak negatif untuk Bapak / Ibu, 

karena tujuan dari pengajuan kuesioner ini hanya untuk pengumpulan data guna keberhasilan 

penyusunan Tesis yang baik.  

Saya ucapkan terimakasih atas bantuan dan partisipasi yang Bapak / Ibu berikan. 
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Profil Responden 
 
Petunjuk: Berikan tanda check (√) pada jawaban yang Anda anggap mewakili diri anda. 
Nama   : 
 
Jenis Kelamin  :  Pria 

     Wanita 

  

Usia   :  17-25 tahun 

     26-34 tahun 

     35-44 tahun 

     45 tahun ke atas 

Pekerjaan  :                       Pelajar/mahasiswa 

     Karyawan swasta 

     Pegawai negeri 

     Wiraswasta 

                                                           Lainya, sebutkan............... 

 

Petunjuk Pengisian: 
 

a. Pada lembaran ini terdapat beberapa pernyataan yang harus Saudara/i isi Kepada 

Saudara/i untuk menjawab seluruh pernyataan yang ada dengan jujur dan sebenarnya. 

b. Dalam menjawab pernyataan-pernyataan ini, tidak ada jawaban yang salah. Oleh 

karena itu, usahakanlah agar tidak ada jawaban yang dikosongkan. 

c. Silahkan anda pilih jawaban yang menurut anda paling sesuai dengan kondisi yang ada 

dengan memberikan tanda (√) pada pilihan jawaban yang tersedia. 

 

Keterangan : 
SS = Sangat Setuju 
S = Setuju 
KS = Kurang Setuju 
TS = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju 
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No.  Pernyataan STS TS KS S SS 
 Sikap Berwirausaha       
1. Saya berpikir bahwa kewirausahaan 

sebagai ilmu pengetahuan   
     

2. Saya memahami bahwa 
kewirausahaan membutuhkan kretifitas  

     

3. Saya memahami bahwa 
kewiarusahaan membutuhkan inovasi 

     

4. Saya memiliki cara tertentu dalam 
memulai usaha saya  

     

 Subjective Norm      
5. Saya didukung keluarga untuk 

berwirausaha 
     

6. Saya dibesarkan dalam keluarga yang 
berprofesi sebagai wirausaha 

     

7. Teman disekitar saya mendukung saya 
untuk berwirausaha 

     

8. Saya ingin berwirausaha, karena 
termotivasi dengan pengusaha yang 
sukses  

     

 Perceived Behavioral Control      
9. Saya yakin saya memiliki kemampuan 

dalam berwirausaha 
     

10. Saya yakin bisa memulai usaha sendiri      
11. Saya memiliki cita-cita untuk 

berwirausaha 
     

 Niat Berwirausaha      
12. Saya memiliki keinginan untuk memulai 

usaha 
     

13. Saya berpikir bahwa memiliki suatu 
usaha merupakan sesuatu yang harus 
dicapai 

     

14. Saya memiliki rencana untuk 
mendirikan usaha di masa yang akan 
datang 

     

15. Saya sudah memiliki target-target 
sebelum melakukan usaha 

     

 Behavior      
16. Saya selalu siap ketika terdapat 

kesempatan berusaha dalam 
berwirausaha demi perbaikan 
kinerjanya  

     

17. Saya selalu berusaha mencoba 
melakukan pekerjaan yang sulit dan 
penuh tantangan 

     

18. Saya bersosialisasi terkait dengan 
usaha yang saya dirikan 

     

19. Saya selalu berusaha untuk      
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keberhasilan usaha saya  
20. Saya percaya suatu saat usaha saya 

pasti akan berhasil 
     

21. Saya siap menanggung resiko, jika 
usaha saya mengalami kemunduran  

     

22. Saya memiliki niat untuk mendirikan 
suatu usaha  

     

23. Saya selalu berusaha untuk berinovasi 
demi keberhasilan usaha saya 

     

24. Saya dapat mengambil keputusan 
untuk bertindak dan tidak tergantung 
kepada orang lain terkait dengan usaha 
yang saya  
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