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PERSONAL ENTREPRENEURIAL CHARACTERISTIC 
 
 
Dari 32 pasang kalimat berikut, pilihlah salah satu dari A dan B, tergantung pernyataan 
mana yang paling mencerminkan pandangan pribari Anda. Tidak ada jawaban salah 
disini. Beberapa pertanyaan ini adalah suatu alat untuk mengukur potensi bakat pribadi 
seseorang dalam berwirausaha.  
 
1. a). Pekerjaan perlu dilakukan. 

b). Saya senang bekerja dengan teman-teman yang baik dan pantas sehingga 
memperoleh pendapat mereka mengenai pekerjaan saya. 

 
2. a). Saya merasa lebih senang jika tanggung jawab saya bertambah. 

b). Saya akan menduduki tempat yang tepat, dan membiarkan apapun terjadi. 
 
3. a). Saya tidak pernah melakukan apapun yang mengakibatkan kerugian. 

b). Pemahaman tentang cara mendapatkan uang adalah langkah pertama dalam 
bisnis. 

 
4. a). Saya tidak akan mengupayakan apapun bagaimanapun baiknya, jika kegagalan 

akan mengakibatkan saya diperolokkan. 
b). Selain melakukan pekerjaan saya, saya juga akan memikirkan kesejahteraan 

orang lain.. 
 
5. a). Saya akan mengupayakan kemajuan dalam usaha apapun yang saya mulai. 

b). Saya hanya akan melakukan tindakan yang akan membuat saya senang dan 
aman. 

 
6. a). Orang-orang akan memperolok saya jika saya gagal. 

b). Saya memerlukan nasihat orang lain, meskipun saya percaya pada diri saya 
sendiri. 

 
7. a). Saya akan menemukan solusi bagi kesulitan saat kesulitan datang. 

b). Jika saya gagal dalam usaha baru ini, saya akan melanjutkan pekerjaan saat ini. 
 
8. a). Saya melaksanakan ide baru, jika saya merasa ide itu benar. 

b). Saya dapat melakukan lebih baik dari apa yang saya lakukan saat ini. 
 
9. a). Sambil bekerja, saya akan ingat bahwa hubungan pribadi tidak harus tegang. 

b). Apapun yang terjadi, saya mempunyai kesempatan untuk belajar dari 
pengalaman. 

 
10. a). Meskipun saya gagal dalam usaha saya, saya telah belajar sesuatu. 

b). Saya senang memiliki hidup yang enak dan nyaman. 
 
11. a). Saya hanya akan berinvestasi dalam balapan/lotre dan suatu saat 

keberuntungan akan memihak saya. 
b). Jika saya gagal dalam pekerjaan, saya akan mencoba mencari tahu sebabnya. 
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12. a). Saya akan menganggap pegawai saya sebagai teman dan memperlakukan 
mereka setara saya. 

b). Jika saya mendapat pekerjaan yang lebih baik, saya akan meninggalkan 
pekerjaan saya yang sekarang. 

 
13. a). Saya akan berpikir dengan hati-hati sebelum melaksanakan ide baru. 

b). Saya tidak apa-apa pekerjaan saya tidak berhasil demi kebaikan bagi orang lain. 
 
14. a). Saya hanya dapat mengembangkan bisnis bila memiliki modal. 

b). Saya ingin dapat membuat keputusan penting sendiri. 
 
15. a). Saya tidak akan berdiam diri bila kebaikan dan kepercayaan orang dikhianati. 

b). Jika sesuatu tidak terwujud sesuai keinginan saya, saya akan mencari alternatif 
lain. 

 
16. a). Saya akan membuat kesalahan. 

b). Saya senang sekali mengobrol dengan teman. 
 
17. a). Saya ingin mendapat uang saya disimpan dengan aman di bank. 

b). Saya percaya sepenuhnya pada pekerjaan saya dan menyadari pro dan 
kontranya. 

 
18. a). Saya ingin mempunyai banyak uang agar dapat hidup dengan nyaman. 

b). Saya ingin mendapat bantuan seseorang dalam membuat keputusan. 
 
19. a). Orang harus pertama-tama mengurusi saudara dan kenalannya sendiri. 

b). Saya menikmati memecahkan masalah yang sulit. 
 
20. a). Meskipun saya harus menderita, saya tidak akan berlaku yang membuat orang 

lain merasa tidak enak. 
b). Uang adalah suatu keharusan untuk perkembangan bisnis. 

 
21. a). Saya ingin usaha yang cepat tumbuh sehingga saya tiddak mempunyai masalah 

keuangan. 
b). Saya akan berhati-hati agar tidak disalahkan atas ketidakberhasilan saya. 

 
22. a). Saya seharusnya dibiarkan bertindak bebas sesuai pikiran saya sendiri. 

b). Keberhasilan saya terletak pada mengumpulkan uang yang banyak untuk masa 
depan saya. 

 
23. a). Jika saya gagal, itu terutama akibat kesalahan orang lain. 

b). Saya hanya akan melakukan hal-hal yang saya rasa baik dan memuaskan. 
 
24. a). Sebelum mengambil pekerjaan, saya akan berhati-hati agar pekerjaan itu tidak 

merusak reputasi saya di masyarakat. 
b). Saya ingin seperti orang lain yang dapat membeli barang-barang mahal. 

 
25. a). Saya ingin memiliki rumah tinggal yang nyaman. 

b). Saya akan belajar dari kesalahan saya. 
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26. a). Sebelum melakukan pekerjaan apapun, saya memikirkan akibat jangka 
panjangnya. 

b). Saya ingin agar segala sesuatu dapat terjadi menurut instruksi saya. 
 
27. a). Uang mendatangkan semua kenyamanan, jadi tujuan utama saya adalah 

mencari uang. 
b). Saya senang bekerja dimana teman saya sering berkumpul. 
 

28. a). Saya tahu apa yang saya lakukan dan tidak takut dikritik orang lain. 
b). Jika saya gagal, saya merasa tidak enak pada diri saya sendiri. 
 

29. a). Saya sadar sering terjadi kesulitan. Saya harus mendapat pekerjaan baru yang 
lebih baik. 

b). Sebelum memulai pekerjaan saya, saya akan menerima nasehat teman saya. 
 

30. a). Semua pengalaman saya akan memotivasi saya. 
b). Saya berharap saya memiliki banyak uang. 
 

31. a). Saya senang menjalani hari-hari dengan santai, berhasil tanpa kekhawatiran. 
b). Jika saya gagal, saya akan berusaha mengetahui mengapa hal itu terjadi. 

 
32. a). Saya tidak suka jika orang lain turut campur dengan apa yang saya lakukan. 

b). Saya akan melakukan apa saja untuk menghasilkan uang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


