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Lampiran Data Mentah 

Jawaban responden berdasarkan pertanyaan 

SUB 

PERTANYAAN 
MELAKUKAN REKRUTMEN 

Pertanyaan Pertama 
Bagaimanakah prosedur rekrutmen yang dilakukan perusahaan 

Karya Rejeki Motor ini? 

Jawaban 

Responden 1 Prosedur standart, melamar dan wawancara saja 

Responden 2 Prosedur mudah, melamar dan wawancara 

Responden 3 Prosedur normal, melamar dan wawancara 

Responden 4 Prosedur mudah, melamar dan wawancara 

Responden 5 Prosedur mudah, melamar dan wawancara 

Responden 6 Prosedur normal, melamar, seleksi, dan wawancara 

Pertanyaan Kedua 
Menurut anda apakah prosedur menyulitkan anda untuk masuk 

kedalam perusahaan Karya Rejeki Motor ini? 

Jawaban 

Responden 1 
Tidak Menyusahkan, masih tradisional 

kekeluargaan 

Responden 2 Tidak susah 

Responden 3 Tidak menyulitkan, normal 

Responden 4 Tidak menyulitkan, normal 

Responden 5 Tidak menyulitkan, normal 

Responden 6 Tidak menyulitkan, normal 

SUB 

PERTANYAAN 
MEMBENTUK TIM 

Pertanyaan Pertama Apakah anda pernah terlibat dalam sebuah tim di perusahaan ini? 
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Jawaban 

Responden 1 Telibat dalam tim, bekerja secara tim 

Responden 2 Pernah, karena terlibat dalam tim 

Responden 3 Tidak pernah 

Responden 4 Pernah, karena terlibat dalam tim 

Responden 5 Telibat dalam tim, bekerja secara tim 

Responden 6 Terlibat dalam tim  

Pertanyaan Kedua Bagaimana proses pembentukan tim di perusahaan? 

Jawaban 

Responden 1 Pembentukan tim dilakukan langsung oleh atasan 

Responden 2 Pembentukan tim langsung dari pimpinan 

Responden 3 Kurang mengetahui 

Responden 4 Pembentukan tim langsung dari pimpinan 

Responden 5 Pembentukan tim langsung dari pimpinan 

Responden 6 Pembentukan tim langsung dari pimpinan 

Pertanyaan Ketiga Apakah anda merasa nyaman dengan tim anda saat ini? 

Jawaban 

Responden 1 Merasa sangat nyaman, bekerja diatas 1 tahun 

Responden 2 
Nyaman, kompak, komunikasi baik dan saling 

membantu 

Responden 3 Tidak pernah merasakan sebuah tim 

Responden 4 
Nyaman, kompak, komunikasi baik dan saling 

pengertian 

Responden 5 Nyaman  

Responden 6 Merasa nyaman dengan tim saat ini 

Pertanyaan Keempat Bagaimana sikap rekan kerja dalam satu tim? 

Jawaban Responden 1 Rekan kerja solid, tidak lepas dari keberadaan 
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pimpinan 

Responden 2 Rekan kerja baik dan ramah 

Responden 3 Kurang mengetahui 

Responden 4 Baik, saling menghargai 

Responden 5 Baik, saling tolong menolong, kerja sama baik 

Responden 6 
Baik, saling menghargai, saling membantu, dapat 

bekerja sama dengan baik. 

Pertanyaan Kelima 
Apakah pimpinan anda membentuk tim yang sesuai di masing-

masing divisi yang ada? 

Jawaban 

Responden 1 Membentuk sesuai divisi 

Responden 2 Ya, masing-masing divisi memiliki tim 

Responden 3 Biasanya sesuai dengan divisi 

Responden 4 Ya, membentuk sesuai divisi 

Responden 5 Ya, membentuk sesuai divisi 

Responden 6 Ya, membentuk sesuai divisi 

 

 
  

SUB 

PERTANYAAN 
PEMBERHENTIAN KARYAWAN 

Pertanyaan Pertama 
Menurut anda apakah perusahaan Karya Rejeki Motor melakukan 

pemberhentian dengan cara yang tegas? 

Jawaban 

Responden 1 Ya, Melakukan dengan cara yang tegas 

Responden 2 Tidak, masih ada toleransi 

Responden 3 Tegas, karena sudah ada aturannya 
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Responden 4 Tidak, ada sistem kekeluargaan 

Responden 5 Tidak, masih bersifat kekeluargaan 

Responden 6 Kurang tegas, bersifat kekeluargaan 

Pertanyaan Kedua Adakah aturan kepegawaian didalam perusahaan ini? 

Jawaban 

Responden 1 
Ada peraturan kepegawaian didalam perusahaan 

ini 

Responden 2 
Ada peraturan kepegawaian didalam perusahaan 

ini 

Responden 3 
Ada peraturan kepegawaian didalam perusahaan 

ini 

Responden 4 
Ada peraturan kepegawaian didalam perusahaan 

ini 

Responden 5 
Ada peraturan kepegawaian didalam perusahaan 

ini 

Responden 6 
Ada peraturan kepegawaian didalam perusahaan 

ini 

Pertanyaan Ketiga 
Menurut anda kesalahan-kesalahan seperti apa yang membuat 

pimpinan melakukan pemberhentian terhadap karyawannya? 

Jawaban 

Responden 1 Kesalahan yang menyalahi prosedur 

Responden 2 
Kesalahan seperti penggunaan uang, tidak sesuai 

prosedur, dan lain-lain 

Responden 3 Korupsi, pencurian, dll 

Responden 4 Tidak jujur, suka cari muka, tidak sesuai prosedur 

Responden 5 Korupsi, pencurian, tidak jujur 
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Responden 6 Tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan 

Pertanyaan Keempat 
Apakah ada alasan-alasan tertentu yang menyebabkan karyawan 

mengundurkan diri? 

Jawaban 

Responden 1 
Ada, seperti tekanan, tidak memenuhi target, tidak 

nyaman 

Responden 2 Ada, seperti tidak nyaman 

Responden 3 Ada, seperti tidak nyaman 

Responden 4 
Ada, ingin mencari penghasilan yang lebih tinggi, 

cari pekerjaan yang lebih baik 

Responden 5 Ada, ingin mencari penghasilan yang lebih tinggi 

Responden 6 
Ada, ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, 

merasa tidak nyaman  

SUB 

PERTANYAAN 
BERANI MENETAPKAN TUJUAN 

Pertanyaan Pertama 
Apakah pimpinan anda berani melakukan perubahan yang 

mempengaruhi perusahaan? 

Jawaban 

Responden 1 Belom ada, karena pimpinan belum fokus  

Responden 2 Ya, berani melakukan perubahan 

Responden 3 Berani melakuka perubahan 

Responden 4 Kurang berani, banyak pertimbangan 

Responden 5 Berani melakuka perubahan 

Responden 6 Kurang berani, banyak pertimbangan 

Pertanyaan Kedua 
Apakah karyawan terlibat langsung dalam perubahan yang 

dilakukan oleh  pimpinan? 
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Jawaban 

Responden 1 Karyawan langsung terlibat (meeting) 

Responden 2 Ya, karyawan yang melakukan perubahan tersebut 

Responden 3 Melibatkan karyawan 

Responden 4 Melibatkan karyawan 

Responden 5 Melibatkan karyawan 

Responden 6 Melibatkan karyawan 

Pertanyaan Ketiga 
Apakah pimpinan anda berani memutuskan setiap perubahan yang 

akan dilakukan? 

Jawaban 

Responden 1 Berani, untuk meningkatkan penjualan 

Responden 2 Berani memutuskan 

Responden 3 Berani, tapi masih sering butuh pertimbangan 

Responden 4 Kurang berani, banyak pertimbangan 

Responden 5 Belum berani, banyak pertimbangan 

Responden 6 Kurang berani, banyak pertimbangan 

Pertanyaan Keempat 
Bagaimana hasil-hasil yang dicapai dari tujuan yang telah 

ditetapkan oleh pimpinan anda? 

Jawaban 

Responden 1 Hasil cukup baik, karyawan merasa nyaman 

Responden 2 Hasilnya baik untuk perusahaan 

Responden 3 Baik , membuat perusahaan menjadi lebih maju 

Responden 4 Maksimal, tapi kurang memuaskan 

Responden 5 Hasilnya tidak maksimal 

Responden 6 Hasilnya baik, tapi kurang memuaskan 

SUB 

PERTANYAAN 
MENGALAHKAN PESAING 
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Pertanyaan Pertama 
Bagaimana cara-cara yang dilakukan oleh pimpinan anda untuk 

menghadapi pesaing yang ada? 

Jawaban 

Responden 1 
Menciptakan program kerja, meningkatkan 

insentif, meningkatkan penjualan 

Responden 2 Meningkatkan kinerja karyawan 

Responden 3 Melakukan perubahan dari internal dan eksternal 

Responden 4 Promosi, program-program lainnya 

Responden 5 Promosi-promosi 

Responden 6 
Mengubah strategi, memberkan 

pelatiahan=pelatihan 

Pertanyaan Kedua Apakah karyawan dilibatkan dalam proses mengalahkan pesaing? 

Jawaban 

Responden 1 
Dilibatkan seperti breafing perusahaan mengenai 

peningkatan pelayanan 

Responden 2 
Dilibatkan, langsung berhadapan dengan 

konsumen dan ramah menghadapi konsumen 

Responden 3 
Dilibatkan, langsung berhadapan dengan 

konsumen peningkatan pelayanan 

Responden 4 
Dilibatkan, langsung berhadapan dengan 

konsumen mengikuti breafing  

Responden 5 
Dilibatkan, langsung penerapannya dengan lebih 

ramah terhadap konsumen 

Responden 6 
Dilibatkan, langsung penerapannya ramah terhadap 

konsumen 

Pertanyaan Ketiga 
Apakah karyawan mendapatkan pelatihan tertentu untuk 

meningkatkan pelayanan terhadap konsumen? 
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Jawaban 

Responden 1 Iya mendapatkan pelatihan di astra 

Responden 2 Iya training langsung dari astra 

Responden 3 Iya pelatihan pelayanan langsung dari astra  

Responden 4 Iya pelatihan pelayanan dari astra 

Responden 5 Iya sekolah dari perusahaan 

Responden 6 Iya mengikuti seminar di astra 

SUB 

PERTANYAAN 
MEMBANGUN RELASI DENGAN KONSUMEN 

Pertanyaan Pertama 
Apakah pimpinan dapat mengatasi komplain dari konsumen secara 

cepat ? 

Jawaban 

Responden 1 Dapat mengatasi komplain secara tepat 

Responden 2 Dapat melakukan komplain secara cepat 

Responden 3 Dapat mengatasi complain 

Responden 4 Dapat melakukan komplain secara cepat 

Responden 5 Dapat mengatasi komplain secara cepat 

Responden 6 Dapat mengatasi komplain secara cepat 

Pertanyaan Kedua 
Bagaimana tanggapan pimpinan atas semua komplain yang 

diterimanya ? 

Jawaban 

Responden 1 
Semua merupakan kritikan untuk membangun pola 

yang baru 

Responden 2 Menerima complain secara baik, tegas dan tepat 

Responden 3 Tanggapan positif atas segala komplain 

Responden 4 
Tanggapannya sebagai masukan untuk bergerak 

lebih maju 
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Responden 5 Tanggapan diterima baik oleh pimpinan 

Responden 6 
Menerima dengan baik untuk dijadikan sebuah 

pelajaran 

Pertanyaan Ketiga 
Menurut anda apakah pimpinan anda dapat berkomunikasi baik 

dengan konsumen? 

Jawaban 

Responden 1 Dapat berkomunikasi dengan baik 

Responden 2 
Ya, pasti dapat berkomunikasi baik dengan 

konsumen 

Responden 3 Dapat berkomunikasi dengan baik 

Responden 4 Dapat berkomunikasi dengan baik 

Responden 5 Dapat berkomunikasi dengan baik 

Responden 6 Dapat berkomunikasi dengan baik 

SUB 

PERTANYAAN 
MAMPU MENGHADAPI TANTANGAN 

Pertanyaan Pertama 
Apakah pimpinan anda mampu menghadapi tantangan yang terjadi 

didalam perusahaan ini? 

Jawaban 

Responden 1 
Mampu menghadapi tantangan internal dan 

eksternal 

Responden 2 Mampu menghadapi tantangan 

Responden 3 
Mampu menghadapi tantangan internal dan 

eksternal 

Responden 4 Pasti dapat 

Responden 5 Mampu menghadapi tantangan  

Responden 6 Mampu menghadapi tantangan  
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Pertanyaan Kedua 
Bagaimana sikap pimpinan anda dalam menghadapi berbagai 

tantangan yang terjadi dalam perusahaan ini? 

Jawaban 

Responden 1 Menciptakan program-program baru 

Responden 2 
Sikap tetap tegas, berwibawa, dan selalu melihat 

dengan cara yang positif 

Responden 3 Bersikap positif, mencari solusi yang terbaik 

Responden 4 Berusaha untuk bersaing, pantang menyerah 

Responden 5 Tegas, sesuai prosedur 

Responden 6 Sikap tegas, bijaksana, mencari solusi yang tepat 

Pertanyaan Ketiga 

Menurut anda apakah pimpinan anda memiliki sikap seorang 

pemimpin dalam menghadapi berbagai tantangan didalam 

perusahaan? 

Jawaban 

Responden 1 Sebenarnya ada, tetapi pimpinan kurang fokus 

Responden 2 Ya, mampu memimpin perusahaan dengan baik 

Responden 3 Ya, berorientasi pada perusahaan 

Responden 4 Ya, memiliki 

Responden 5 Kurang memiliki, takut mengambil resiko 

Responden 6 Memiliki sikap pemimpin  yang baik 
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Lampiran Wawancara 
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WawancaradenganPemimpin 

 

Nama     :HanapiRusli 

Pekerjaan    :Pimpinan Perusahaan 

Usia     : 57 Tahun 

JenisKelamin    : Pria 

Berapa lama bekerja di bidangini      : 28 tahun 

 

1. MelakukanRekrutmen 

a. Bagaimana prosesperekrutan yang telahdilakukanolehperusahaanini? 

Proses rekrutmenmasihtergolongsederhana, proses lamaran, 

seleksidanterakhirwawancara 

b. Menurutandaapakahsyarat yang andaajukanmudahdipenuhiolehpelamar? 

Menurutsayamudah, karenarekrutmendalamperusahaaninitidakmembutuhkansyarat 

yang terlaluberbelit-belit, 

asalkansudahdapatmemenuhikriteriapekerjaanmakapelamardapatbekerja di 

perusahaanini 

2. Membentuk Tim 

a. Apakahpekerjaan di perusahaanandamemerlukanpembentukantim? 
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Perlu, 

karenadenganadanyatimpekerjaanakanmenjadilebihmudahdantidaksulituntukdikerjak

an 

 

b. Bagaimana proses pembentukantim di perusahaanini? 

Proses pembentukantimdilihatdarimasing-masingdivisi, 

laludilihatberdasarkankaraktermasing-

masingsetelahitubarudibentuksebuahtimberdasarkankarakteristikdarikaryawantersebu

t 

c. Apakah yang 

andalakukanjikasalahsatuanggotatimtidakdapatbekerjasamadengankelompok? 

Sayaakanmenasihatinyadenganmemberikanpengarahan-

pengarahandanmemberikanteguran-tegurankecil yang 

dapatmemberinyasebuahmotivasi agar dapatbekerjasamadenganbaik 

3. PemberhentianKaryawan 

a. Menurutandaapakahperusahaaninimemilikiperaturanketenagakerjaan? 

Ada 

peraturanketenagakerjaandanperaturantersebutakanditetapkandidalamperusahaanini 

b. Bagaimana proses pemberhentian/pengundurandirikaryawandalamperusahaan? 

Prosesnyadiperingatkanterlebihdahulu, 

jikatidakbisaakandiberikansuratperingatanatassetiappelanggaran yang 

dilakukanhingga 3x, jikahaltersebutmasihdilanggarmakaakandilakukanpemberhentian. 
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Selainitupemberhentianjugadilakukansecaratidakhormat/langsungjikakaryawanmelak

ukanperbuatan yang merugikanperusahaan 

Alasan :jikakaryawansusahuntukdiajakbekerjasama, karyawantidakbisabekerja, 

karyawanmelakukanhal yang merugikanperusahaan 

 

c. Menurutandaapakahperusahaaninimelakukanpemberhentiandengancara yang tegas? 

Tegastetapimasihmemilikitoleransidanbersifatkekeluargaan 

d. Menurutandakesalahan-kesalahansepertiapa yang membuat yang 

membuatandamelakukanpemberhentian? 

Sepertikorupsi, tidakdapatbekerjadenganbaikdanmencemarkannamabaikperusahaan 

4. Beranimenetapkantujuan 

a. Bagaimanaandamenetapkantujuanperusahaanapakahsudahsesuaidenganvisi/misi? 

Tujuanperusahaandilihatdarivisikedepanperusahaaniniakanmenjadisepertiapa, 

laluapasajamisinya, jaditujuanperusahaanpastimelihatvisiperusahaan 

b. Apakahtujuan yang inginandacapaiterkadangtidaksesuaidengankeinginananda? Apa 

yang andadapatlakukan? 

Yaterkadangtidaksesuaiharapan, 

karenakadangpastiadasaatnyadimanatujuanitudapatmelencengataupunsalahdari yang 

seharusnya. 

Merubahstrategi-strategi agar tujuandapattercapai 

c. Apakahandaberanimengambilkeputusan yang 

dapatmenyebabkanperubahanpadaperusahaan? 
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Tergantungseberapabesarperubahan yang 

mempengaruhiperusahaanjikaperubahantersebutterlaluekstrimmakaakanlebihbanyakp

ertimbangan 

d. Apakahkaryawanterlibatlangsungdalamperubahan yang andalakukan? 

Terlibatkarenakaryawanakanselalumengikuti meeting saatakandilakukanperubahan 

5. MengalahkanPesaing 

a. Bagaimanastrategibisnis yang andabuatuntukmengalahkanpesaing? 

Untukmengalahkanpesaingbiasanyastrateginyamembuat program untukprodukkita, 

meningkatkankinerjakaryawansehinggadapatmenciptakanloyalitaspelanggankepadaki

ta, memberikan promo-promo yang menarikkonsumen, meningkatkanpromosi, 

memberikanmotivasikepadakaryawan agar 

karyawandapatbekerjamenjadilebihbaiklagi, dan lain sebagainya 

b. Bagaimanaandamenentukanstrategibisnisapakahmelibatkankaryawan? 

Pastinyamelibatkan, karenanantinyakaryawansaya yang akanmenjalankannya, 

sehinggasetiappembuatanstrategipastimelibatkankaryawan 

c. Apakahkaryawanmendapatkanpelatihantertentuuntukmeningkatkanpelayananterhadap

konsumen? 

Karyawan yang barubekerjaakandikirimkeastrauntukmengikutipelatihan-

pelatihantertentu 

6. MembangunRelasidenganKonsumen 

a. Bagaimanaandamengatasikomplain yang diberikanolehkonsumen? 

Mendengarkandulukeluhankonsumenbarusetelahitumemberikansolusiatassegala 

complain yang sayaterimadarikonsumen 
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b. Bagaimanatanggapanandaatassemuakomplain yang diterima? 

Sayabersikappositifsaja, karena complain 

ituakanmembangunperusahaaninimenjadilebihbaiklagi 

c. Menurutandabagaimanacaraanda agardapatberkomunikasibaikdengankonsumen? 

Yang pastiharusjujur, ramah, dandapatmengertikeinginankonsumen 

7. MampuMenghadapiTantangan 

a. Bagaimanaupayaandauntukmenghadapitantanganbisnis yang ada di dalamperusahaan? 

Melakukanbreafing, meeting, sehinggakitabisamengertikeinginankaryawan agar 

kinerjakaryawandapatmeningkat, selainitumenciptakansuasanakerja yang 

kondusifsertabersikapbijaksanadalammenghadapisegalatantangan 

b. Apakahandajugaseringmenghadapitantangandariparakaryawan? 

Seringsekali, 

darikeluhankaryawandalampekerjaannyahinggadalamkehidupankesehariannya 
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Wawancara untuk Karyawan 

Nama  : Suharno (4thn) 

Jabatan : Supervisor 

Divisi  : Marketing 

Usia  : 26 Tahun 

Jenis Kelamin : Pria 

1. Melakukan Rekrutmen 

a. Bagaimanakah prosedur rekrutmen yang dilakukan perusahaan Karya Rejeki 

Motor ini? 

Menurut saya rekrutmen disini memiliki urutan prosedur masih tergolong standart 

karena masih melakukan perekrutan dengan model tradisional, sebab hanya 

sebatas melamar dan wawancara saja, tidak ada tes yang lainnya. 

b. Menurut anda apakah prosedur menyulitkan anda untuk masuk kedalam 

perusahaan Karya Rejeki Motor ini? 

Tidak menyusahkan saya, sebab prosedur masih tradisional/ kekeluargaan/ 

kebersamaan. 

2. Membentuk Tim 

a. Apakah anda pernah terlibat dalam sebuah tim di perusahaan ini? 

Saya terlibat dalam tim di perusahaan ini, karena perusahaan ini bekerja secara 

tim secara keseluruhan 
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b. Bagaimana proses pembentukan tim di perusahaan? 

Proses pembentukan tim di perusahaan ini dilakukan langsung oleh atasan, 

dimana contohnya seperti marketing dibentuk langsung oleh marketing manajer di 

perusahaan ini. 

c. Apakah anda merasa nyaman dengan tim anda saat ini? 

Saya merasa sangat nyaman sekali dengan tim yang ada pada saat ini, karena tim 

yang ada pada saat ini sudah bekerja lebih dari 1 tahun semua. 

d. Bagaimana sikap rekan kerja dalam satu tim? 

Rekan kerja dalam satu tim ini sangat solid sekali, hal ini terjadi tidak lepas 

karena pimpinan yang langsung mengawasi. 

e. Apakah pimpinan anda membentuk tim yang sesuai di masing-masing divisi yang 

ada? 

Membentuk sesuai dengan divisi masing-masing, sehingga tim yang ada saat ini 

saya merasa sangat tepat. 

3. Pemberhentian Karyawan 

a. Menurut anda apakah perusahaan Karya Rejeki Motor melakukan pemberhentian 

dengancara yang tegas? 

Melakukan dengan cara yang tegas. Karena jika ada kesalahan yang fatal akan 

dilakukan pemberhentiansecara tegas. 

b. Adakah aturan kepegawaian didalam perusahaan ini? 

Ada aturan kepegawaian didalam perusahaan ini, ada system absen, ada system 

yang diterapkan di masing-masing divisi 
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c. Menurut anda kesalahan-kesalahan seperti apa yang membuat pimpinan 

melakukan pemberhentian terhadap karyawannya? 

Kesalahan dimana menyalahi prosedur/ketentuan yang ada di perusahaan ini. 

d. Apakah ada alasan-alasan tertentu yang menyebabkan karyawan mengundurkan 

diri?  

Ada, misalnya tidak kuat dengan tekanan, tidak dapat memenuhi target, tidak ada 

kenyamanan 

4. Berani Menetapkan Tujuan 

a. Apakah pimpinan anda beranimelakukan perubahan yang mempengaruhi 

perusahaan? 

Sampai saat ini belum ada, karena saat ini pimpinan belom focus atas system yang 

ada di perusahaan ini. 

b. Apakahkaryawan terlibat langsung dalam perubahan yang dilakukan oleh  

pimpinan? 

Karyawan langsung terlibat, karena selalu diadakan meeting untuk menciptakan 

perusahaan yang lebih baik lagi. 

c. Apakah pimpinan anda berani memutuskan setiap perubahan yang akan dilakukan? 

Berani, karena mendongkrak penjualan ataupun target dari perusahaan karya 

rejeki motor. 

d. Bagaimana hasil-hasil yang dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan oleh 

pimpinan anda? 

Hasil cukup baik, karena karyawan dapat saling menghargai dan target yang 

ditetapkan dapat dipenuhi.Sehingga karyawan merasa nyaman. 
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5. Mengalahkan Pesaing 

a. Bagaimana cara-cara yang dilakukan oleh pimpinan anda untuk menghadapi 

pesaing yang ada? 

Menciptakan program kerja, meningkatkan insentif yang ada, mendongkrak 

penjualan. 

b. Apakah karyawan dilibatkandalam proses mengalahkan pesaing? 

Dilibatkan, karena selalu ada komunikasi yang terus menerus antara pimpinan 

dengan bawahan seperti adanya breafing mengenai peningkatan pelayanan  

c. Apakah karyawan mendapatkan pelatihan tertentu untuk meningkatkan pelayanan 

terhadap konsumen? 

Iya, biasanya saya dikirim ke astra untuk mendapatkan pelatihan mengenai 

pelayanan 

6. Membangun Relasi dengan Konsumen 

a. Apakah pimpinan dapat mengatasi komplain dari konsumen secara cepat ? 

Dapat mengatasi complain secara tepat 

b. Bagaimana tanggapan pimpinan atas semua komplain yang diterimanya ? 

Semua merupakan kritikan dimana nantinya akan dapat membangun/menciptakan 

suatu pola yang baru 

c. Menurut anda apakah pimpinan anda dapat berkomunikasi baik dengan konsumen? 

Dapat berkomunikasi dengan baik, tetapi jarang sekali berinteraksi dengan 

konsumen 
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7. Mampu Menghadapi Tantangan 

a. Apakah pimpinan anda mampu menghadapi tantangan yang terjadi didalam 

perusahaan ini? 

Mampu menghadapi tantangan, baik itu internal maupun eksternal 

b. Bagaimana sikap pimpinan anda dalam menghadapi berbagai tantangan yang 

terjadi dalam perusahaan ini? 

Menciptakan suatu program-program baru untuk meningkatkan penjualan 

c. Menurut anda apakah pimpinan anda memiliki sikap seorang pemimpin dalam 

menghadapi berbagai tantangan didalam perusahaan? 

Sebenarnya ada, tetapi pimpinan kurang fokus terhadap perusahaan saat ini. 
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Wawancara untuk Karyawan 

Nama  : Harmanto(6thn) 

Jabatan : OB 

Divisi  : Operasional 

Usia  : 36 

Jenis Kelamin : Pria 

1. Melakukan Rekrutmen 

a. Bagaimanakah prosedur rekrutmen yang dilakukan perusahaan Karya Rejeki 

Motor ini? 

Menurut saya prosedurnya sangat mudah, ketika saya masuk hanya diajak teman, 

lalu wawancara dan langsung kerja 

b. Menurut anda apakah prosedur menyulitkan anda untuk masuk kedalam 

perusahaan Karya Rejeki Motor ini? 

Menurut saya tidak susah, sebab masih mudah-mudah saja masuk kesini 

2. Membentuk Tim 

a. Apakah anda pernah terlibat dalam sebuah tim di perusahaan ini? 

Pernah, karena saat ini saya terlibat dalam sebuah tim 

b. Bagaimana proses pembentukan tim di perusahaan? 

Proses pembentukan langsung dari pimpinan 
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c. Apakah anda merasa nyaman dengan tim anda saat ini? 

Nyaman, karena kita kompak, dapat berkomunikasi dengan baik, dan saling 

membantu satu sama lain 

d. Bagaimana sikap rekan kerja dalam satu tim? 

Sikap rekan kerja saya baik dan ramah 

e. Apakah pimpinan anda membentuk tim yang sesuai di masing-masing divisi yang 

ada? 

Ya, masing-masing divisi memiliki tim sendiri-sendiri 

3. Pemberhentian Karyawan 

a. Menurut anda apakah perusahaan Karya Rejeki Motor melakukan pemberhentian 

dengan cara yang tegas? 

Tidak, karena masih ada toleransi atas setiap kesalahan yang dilakukan/ terjadi. 

b. Adakah aturan kepegawaian didalam perusahaan ini? 

Ada aturan kepegawaian didalam perusahaan ini 

c. Menurut anda kesalahan-kesalahan seperti apa yang membuat pimpinan 

melakukan pemberhentian terhadap karyawannya? 

Kesalahan kesalahan seperti penggunaan uang perusahaan tanpa sepengetahuan 

pimpinan, tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, dan lain sebagainya 

d. Apakah ada alasan-alasan tertentu yang menyebabkan karyawan mengundurkan 

diri?  

Ada, seperti sudah tidak nyaman didalam perusahaan 
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4. Berani Menetapkan Tujuan 

a. Apakah pimpinan anda berani melakukan perubahan yang mempengaruhi 

perusahaan? 

Ya, pimpinan saya berani melakukan perubahan yang mempengaruhi perusahaan 

b. Apakah karyawan terlibat langsung dalam perubahan yang dilakukan oleh  

pimpinan? 

Ya, karena sebagai karyawan, perubahan yang dilakukan oleh pimpinan harus 

dijalankan oleh karyawan 

c. Apakah pimpinan anda berani memutuskan setiap perubahan yang akan dilakukan? 

Berani memutuskan 

d. Bagaimana hasil-hasil yang dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan oleh 

pimpinan anda? 

Hasilnya baik untuk perusahaan dan untuk karyawan 

5. Mengalahkan Pesaing 

a. Bagaimana cara-cara yang dilakukan oleh pimpinan anda untuk menghadapi 

pesaing yang ada? 

Dengan cara meningkatkan kinerja karyawan agar konsumen senantiasa merasa 

nyaman untuk membeli produk di perusahaan ini, melakukan perubahan-

perubahan yang dapat meningkatkan fleksibilitas perusahaan 

b. Apakah karyawan dilibatkan dalam proses mengalahkan pesaing? 

Ya, karena karyawan yang langsung berhadapan dengan konsumen 

c. Apakah karyawan mendapatkan pelatihan tertentu untuk meningkatkan pelayanan 

terhadap konsumen? 
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Iya mendapatkan training langsung dari astra 

6. Membangun Relasi dengan Konsumen 

a. Apakah pimpinan dapat mengatasi komplain dari konsumen secara cepat ? 

Dapat melakukan keputusan secara tepat dan cepat 

b. Bagaimana tanggapan pimpinan atas semua komplain yang diterimanya ? 

Menerima complain secara baik, tegas dan tepat 

c. Menurut anda apakah pimpinan anda dapat berkomunikasi baik dengan konsumen? 

Ya, pasti dapat berkomunikasi baik dengan konsumen 

7. Mampu Menghadapi Tantangan 

a. Apakah pimpinan anda mampu menghadapi tantangan yang terjadi didalam 

perusahaan ini? 

Mampu menghadapi tantangan 

b. Bagaimana sikap pimpinan anda dalam menghadapi berbagai tantangan yang 

terjadi dalam perusahaan ini? 

Sikap tetap tegas, berwibawa, dan selalu melihat dengan cara yang positif 

c. Menurut anda apakah pimpinan anda memiliki sikap seorang pemimpin dalam 

menghadapi berbagai tantangan didalam perusahaan? 

Ya, karena mampu mempimpin perusahaan dan karyawan agar perusahaan dapat 

mencapai perusahaan yang baik 
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Wawancara untuk Karyawan 

Nama  : Tin Yuningsih (10thn) 

Jabatan : Admin (Front Desk) 

Divisi  : Keuangan 

Usia  : 43 

Jenis Kelamin : Wanita 

1. Melakukan Rekrutmen 

a. Bagaimanakah prosedur rekrutmen yang dilakukan perusahaan Karya Rejeki 

Motor ini? 

Prosedur normal, dari lamaran, langsung wawancara 

b. Menurut anda apakah prosedur menyulitkan anda untuk masuk kedalam 

perusahaan Karya Rejeki Motor ini? 

Tidak menyulitkan karena sudah dengan prosedur pada umumnya 

2. Membentuk Tim 

a. Apakah anda pernah terlibat dalam sebuah tim di perusahaan ini? 

Tidak pernah terlibat 

b. Bagaimana proses pembentukan tim di perusahaan? 

Untuk proses pembentukan timnya saya kurang megetahui karena saya belum 

pernah terlibat langsung dalam sebuah tim di perusahaan ini 

c. Apakah anda merasa nyaman dengan tim anda saat ini? 

Tidak pernah merasakan sebuah tim 
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d. Bagaimana sikap rekan kerja dalam satu tim? 

Kurang mengetahui 

e. Apakah pimpinan anda membentuk tim yang sesuai di masing-masing divisi yang 

ada? 

Pembentukan tim biasanya sesuai divisi yang ada 

3. Pemberhentian Karyawan 

a. Menurut anda apakah perusahaan Karya Rejeki Motor melakukan pemberhentian 

dengan cara yang tegas? 

Menurut saya tegas, karena harus sesuai peraturan yang berlaku di perusahaan 

karya rejeki motor ini 

b. Adakah aturan kepegawaian didalam perusahaan ini? 

Dalam perusahaan ini pastinya ada peraturan kepegawaian 

c. Menurut anda kesalahan-kesalahan seperti apa yang membuat pimpinan 

melakukan pemberhentian terhadap karyawannya? 

Contohnya korupsi, pencurian, semua hal yang merugikan perusahaan 

d. Apakah ada alasan-alasan tertentu yang menyebabkan karyawan mengundurkan 

diri?  

Ada alasan tertentu seperti tidak nyaman di pekerjaan 

4. Berani Menetapkan Tujuan 

a. Apakah pimpinan anda berani melakukan perubahan yang mempengaruhi 

perusahaan? 

Berani melakukan perubahan 
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b. Apakah karyawan terlibat langsung dalam perubahan yang dilakukan oleh  

pimpinan? 

Pastinya melibatkan karyawan, karena nantinya perubahan yang dilakukan 

karyawan harus dapat dilakukannya 

c. Apakah pimpinan anda berani memutuskan setiap perubahan yang akan dilakukan? 

Berani, tetapi terkadang masih perlu banyak pertimbangan sebelum akhirnya 

memutuskan perubahan yang ada 

d. Bagaimana hasil-hasil yang dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan oleh 

pimpinan anda? 

Hasilnya sudah membuat perusahaan menjadi lebih baik dan lebih maju. 

5. Mengalahkan Pesaing 

a. Bagaimana cara-cara yang dilakukan oleh pimpinan anda untuk menghadapi 

pesaing yang ada? 

Melakukan perubahan dari internal dan eksternal, sehingga dapat mengatasi 

segala persaingan yang ada. 

b. Apakah karyawan dilibatkan dalam proses mengalahkan pesaing? 

Dilibatkan, seperti contohnya melakukan layanan yang lebih baik dari konsumen, 

menumbuhkan rasa percaya konsumen terhadap perusahaan dan lain sebagainnya 

c. Apakah karyawan mendapatkan pelatihan tertentu untuk meningkatkan pelayanan 

terhadap konsumen? 

Iya seperti pelatihan langsung dari astra mengenai pelayanan 
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6. Membangun Relasi dengan Konsumen 

a. Apakah pimpinan dapat mengatasi komplain dari konsumen secara cepat ? 

Dapat, tetapi jarang langsung dapat complain, karena biasanya yang menghadapi 

komplai terlebih dahulu adalah front desk maupun marketing 

b. Bagaimana tanggapan pimpinan atas semua komplain yang diterimanya ? 

Tanggapan positif, karena setiap complain dapat dijadikan masukan yang baik 

bagi kemajuan perusahaan 

c. Menurut anda apakah pimpinan anda dapat berkomunikasi baik dengan konsumen? 

Dapat berkomunikasi dengan baik 

7. Mampu Menghadapi Tantangan 

a. Apakah pimpinan anda mampu menghadapi tantangan yang terjadi didalam 

perusahaan ini? 

Mampu, setiap tantangan yang ada selalu diselesaikan baik itu tantangan dari 

internal ataupun eksternal 

b. Bagaimana sikap pimpinan anda dalam menghadapi berbagai tantangan yang 

terjadi dalam perusahaan ini? 

Selalu bersikap positif atas segala permasalahan yang terjadi, dan selalu mencari 

solusi untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada 

c. Menurut anda apakah pimpinan anda memiliki sikap seorang pemimpin dalam 

menghadapi berbagai tantangan didalam perusahaan? 

Ya, karena selalu berorientasi kepada kemajuan perusahaan, dan berorientasi 

kepada prosedur yang ditetapkan 
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Wawancara untuk Karyawan 

Nama  : Sri Sugiyanti(9thn) 

Jabatan : Admin 

Divisi  : Keuangan 

Usia  : 45 Tahun 

Jenis Kelamin : Wanita 

1. Melakukan Rekrutmen 

a. Bagaimanakah prosedur rekrutmen yang dilakukan perusahaan Karya Rejeki 

Motor ini? 

Prosedur yang dilakukan sudah mudah, dari lamaran dan wawancara 

b. Menurut anda apakah prosedur menyulitkan anda untuk masuk kedalam 

perusahaan Karya Rejeki Motor ini? 

Tidak menyulitkan, karena jika memenuhi syarat besar kemungkinan untuk dapat 

masuk di perusahaan ini 

2. Membentuk Tim 

a. Apakah anda pernah terlibat dalam sebuah tim di perusahaan ini? 

Pernah, karena saya bekerja sebagai tim didalam perusahaan ini 

b. Bagaimana proses pembentukan tim di perusahaan? 

Prosesnya terbentuk dari pimpinan perusahaan 
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c. Apakah anda merasa nyaman dengan tim anda saat ini? 

Saat ini saya merasa nyaman dengan tim yang ada saat ini, saya merasa kompak, 

nyaman, dan saling pengertian 

d. Bagaimana sikap rekan kerja dalam satu tim? 

Sikap rekan kerja dalam satu tim saling menghargai, baik. 

e. Apakah pimpinan anda membentuk tim yang sesuai di masing-masing divisi yang 

ada? 

Ya, sesuai dengan masing-masing divisi yang ada 

3. Pemberhentian Karyawan 

a. Menurut anda apakah perusahaan Karya Rejeki Motor melakukan pemberhentian 

dengan cara yang tegas? 

Tidak, karena system yang ada didalam perusahaan ini memiliki system 

kekeluargaan 

b. Adakah aturan kepegawaian didalam perusahaan ini? 

Ada aturan kepegawaian didalam perusahaan ini 

c. Menurut anda kesalahan-kesalahan seperti apa yang membuat pimpinan 

melakukan pemberhentian terhadap karyawannya? 

Kesalahan seperti kerja tidak sesuai prosedur, tidak jujur dan suka cari muka. 

d. Apakah ada alasan-alasan tertentu yang menyebabkan karyawan mengundurkan 

diri?  

Ada, karena ingin mencari pekerjaan yang lebih baik, lebih bagus, dan pendapatan 

yang lebihi besar 
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4. Berani Menetapkan Tujuan 

a. Apakah pimpinan anda berani melakukan perubahan yang mempengaruhi 

perusahaan? 

Kurang berani, karena masih banyak pertimbangan yang harus diputuskan 

b. Apakah karyawan terlibat langsung dalam perubahan yang dilakukan oleh  

pimpinan? 

Pasti terlibat, karena karyawan sebagai roda dalam perusahaan 

c. Apakah pimpinan anda berani memutuskan setiap perubahan yang akan dilakukan? 

Kurang berani, masih banyak pertimbangan 

d. Bagaimana hasil-hasil yang dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan oleh 

pimpinan anda? 

Sudah maksimal, baik, hanya saja kurang memuaskan 

5. Mengalahkan Pesaing 

a. Bagaimana cara-cara yang dilakukan oleh pimpinan anda untuk menghadapi 

pesaing yang ada? 

Membuat promosi, membuat berbagai macam program untuk konsumen, dan lain 

sebagainya 

b. Apakah karyawan dilibatkan dalam proses mengalahkan pesaing? 

Pastinya, karena karyawan yang langsung berhubungan dengan konsumen 

c. Apakah karyawan mendapatkan pelatihan tertentu untuk meningkatkan pelayanan 

terhadap konsumen? 

Iya, karena karyawan yang masuk akan dikirim ke astra untuk mendapatkan 

pelatihan pelayanan 
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6. Membangun Relasi dengan Konsumen 

a. Apakah pimpinan dapat mengatasi komplain dari konsumen secara cepat ? 

Iya, dapat mengatasi secara cepat 

 

b. Bagaimana tanggapan pimpinan atas semua komplain yang diterimanya ? 

Tanggapannya sebagai masukan untuk bergerak lebih maju 

c. Menurut anda apakah pimpinan anda dapat berkomunikasi baik dengan konsumen? 

Dapat berkomunikasi baik dengan konsumen 

7. Mampu Menghadapi Tantangan 

a. Apakah pimpinan anda mampu menghadapi tantangan yang terjadi didalam 

perusahaan ini? 

Ya, pasti 

b. Bagaimana sikap pimpinan anda dalam menghadapi berbagai tantangan yang 

terjadi dalam perusahaan ini? 

Sikapnya berusaha untuk bersaing dengan perusahaan lain dan dihadapi dengan 

keberanian dan pantang menyerah 

c. Menurut anda apakah pimpinan anda memiliki sikap seorang pemimpin dalam 

menghadapi berbagai tantangan didalam perusahaan? 

Ya memiliki 
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Wawancara untuk Karyawan 

Nama  : Bambang (10thn) 

Jabatan : Kepala Mekanik 

Divisi  : Bengkel 

Usia  : 39 tahun 

Jenis Kelamin : Pria 

1. Melakukan Rekrutmen 

a. Bagaimanakah prosedur rekrutmen yang dilakukan perusahaan Karya Rejeki 

Motor ini? 

Sangat fleksibel, ada lamaran dan wawancara 

b. Menurut anda apakah prosedur menyulitkan anda untuk masuk kedalam 

perusahaan Karya Rejeki Motor ini? 

Tidak menyulitkan 

2. Membentuk Tim 

a. Apakah anda pernah terlibat dalam sebuah tim di perusahaan ini? 

Terlibat dalam Tim yang ada saat ini 

b. Bagaimana proses pembentukan tim di perusahaan? 

Dipilih langsung oleh pimpinan sesuai dengan ketrampilan yang ada 

c. Apakah anda merasa nyaman dengan tim anda saat ini? 

Saat ini saya merasa nyaman dengan Tim yang ada saat ini 
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d. Bagaimana sikap rekan kerja dalam satu tim? 

Sikap rekan kerja saat ini baik, dapat bekerja sama dengan baik dan saling tolong 

menolong 

e. Apakah pimpinan anda membentuk tim yang sesuai di masing-masing divisi yang 

ada? 

Ya, sesuai dengan masing-masing divisi yang ada 

3. Pemberhentian Karyawan 

a. Menurut anda apakah perusahaan Karya Rejeki Motor melakukan pemberhentian 

dengan cara yang tegas? 

Tidak, karena masih bersifat kekeluargaan 

b. Adakah aturan kepegawaian didalam perusahaan ini? 

Aturan kepegawaian pasti ada di perusahaan ini 

c. Menurut anda kesalahan-kesalahan seperti apa yang membuat pimpinan 

melakukan pemberhentian terhadap karyawannya? 

Kesalahan seperti korupsi, pencurian, tidak jujur, dan hal hal yang merugikan 

perusahaan 

d. Apakah ada alasan-alasan tertentu yang menyebabkan karyawan mengundurkan 

diri?  

Ada alasan tertentu seperti ingin mencari pendapatan yang lebih tinggi, dan lain-

lain 
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4. Berani Menetapkan Tujuan 

a. Apakah pimpinan anda berani melakukan perubahan yang mempengaruhi 

perusahaan? 

Berani membuat perubahan-perubahan yang mempengaruhi perusahaan 

b. Apakah karyawan terlibat langsung dalam perubahan yang dilakukan oleh  

pimpinan? 

Terlibat langsung, karena karyawan yang menjalankan langsung di lapangan 

c. Apakah pimpinan anda berani memutuskan setiap perubahan yang akan dilakukan? 

Belum berani, karena masih banyak pertimbangan 

d. Bagaimana hasil-hasil yang dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan oleh 

pimpinan anda? 

Hasilnya masih belum maksimal 

5. Mengalahkan Pesaing 

a. Bagaimana cara-cara yang dilakukan oleh pimpinan anda untuk menghadapi 

pesaing yang ada? 

Melakukan promosi-promosi 

b. Apakah karyawan dilibatkan dalam proses mengalahkan pesaing? 

Dilibatkan, karena karyawan yang langsung melakukan penerapannya dengan 

mengajak karyawan untuk breafing  

c. Apakah karyawan mendapatkan pelatihan tertentu untuk meningkatkan pelayanan 

terhadap konsumen? 

Iya, karena saya mendapatkan pelatihan berupa sekolah yang dibiayai perusahaan  
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6. Membangun Relasi dengan Konsumen 

a. Apakah pimpinan dapat mengatasi komplain dari konsumen secara cepat ? 

Dapat mengatasi complain secara cepat 

b. Bagaimana tanggapan pimpinan atas semua komplain yang diterimanya ? 

Tanggapan diterima baik oleh pimpinan 

c. Menurut anda apakah pimpinan anda dapat berkomunikasi baik dengan konsumen? 

Bisa berkomunikasi baik dengan konsumen 

7. Mampu Menghadapi Tantangan 

a. Apakah pimpinan anda mampu menghadapi tantangan yang terjadi didalam 

perusahaan ini? 

Mampu menghadapi tantangan, karena dikerjakan secara tim, pasti bisa 

diselesaikan 

b. Bagaimana sikap pimpinan anda dalam menghadapi berbagai tantangan yang 

terjadi dalam perusahaan ini? 

Sikapnya tegas sesuai prosedur, hanya saja kurang maksimal 

c. Menurut anda apakah pimpinan anda memiliki sikap seorang pemimpin dalam 

menghadapi berbagai tantangan didalam perusahaan? 

Kurang memiliki, karena belum berani mengambil resiko dan masih banyak 

pertimbangan 
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Wawancara untuk Karyawan 

Nama  : Kurniawan Budiono (20thn) 

Jabatan : Manajer SDM 

Divisi  : Sumber Daya Manusia 

Usia  : 46 tahun 

Jenis Kelamin : Pria 

1. Melakukan Rekrutmen 

a. Bagaimanakah prosedur rekrutmen yang dilakukan perusahaan Karya Rejeki 

Motor ini? 

Prosedur sesuai standart dimana ada masuknya lamaran, seleksi dan wawancara 

b. Menurut anda apakah prosedur menyulitkan anda untuk masuk kedalam 

perusahaan Karya Rejeki Motor ini? 

Menurut saya prosedur tidak menyulitkan pelamar, karena didalam prosedur ini 

sudah sesuai dan tidak berbelit-belit 

2. Membentuk Tim 

a. Apakah anda pernah terlibat dalam sebuah tim di perusahaan ini? 

Saya terlibat dalam tim 

b. Bagaimana proses pembentukan tim di perusahaan? 

Proses dalam pembentukan tim ditentukan langsung oleh pimpinan yang dilihat 

dari divisi masing-masing 
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c. Apakah anda merasa nyaman dengan tim anda saat ini? 

Saya merasa nyaman dengan tim yang ada saat ini, walaupun terkadang ada 

sedikit kesalah pahaman yang terjadi 

d. Bagaimana sikap rekan kerja dalam satu tim? 

Sikap rekan kerja dalam tim baik, saling menghargai, saling membantu dan dapat 

bekerja sama dengan baik 

e. Apakah pimpinan anda membentuk tim yang sesuai di masing-masing divisi yang 

ada? 

Pimpinan saya membentuk tim di setiap divisi yang ada di perusahaan 

3. Pemberhentian Karyawan 

a. Menurut anda apakah perusahaan Karya Rejeki Motor melakukan pemberhentian 

dengan cara yang tegas? 

Menurut saya kurang begitu tegas, karena masih bersifat kekeluargaan, kecuali 

pelanggaran-pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi seperti mencuri, 

mencemarkan nama baik, dan lain sebagainya yang dapat merugikan perusahaan 

b. Adakah aturan kepegawaian didalam perusahaan ini? 

Ada aturan kepegawaian didalam perusahaan ini 

c. Menurut anda kesalahan-kesalahan seperti apa yang membuat pimpinan 

melakukan pemberhentian terhadap karyawannya? 

Seperti tidak bisa bekerja dengan baik, melakukan tindakan yang merugikan 

perusahaan, tidak dapat bekerja sama dengan rekan kerja yang lainnya 
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d. Apakah ada alasan-alasan tertentu yang menyebabkan karyawan mengundurkan 

diri?  

Ada, seperti ingin mencari pekerjaan yang lain, ingin mendapatkan penghasilan 

yang lebih besar, tidak nyaman didalam perusahaan ini, dan lain sebagainya 

4. Berani Menetapkan Tujuan 

a. Apakah pimpinan anda berani melakukan perubahan yang mempengaruhi 

perusahaan? 

Kurang begitu berani, sebab terkadang masih mempertimbangkan banyak hal 

b. Apakah karyawan terlibat langsung dalam perubahan yang dilakukan oleh  

pimpinan? 

Pastinya terlibat, karena kita adalah tim pelaksana 

c. Apakah pimpinan anda berani memutuskan setiap perubahan yang akan dilakukan? 

Kurang begitu berani, karena terkadang banyak pertimbangannya 

d. Bagaimana hasil-hasil yang dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan oleh 

pimpinan anda? 

Hasilnya baik, tetapi kurang memuaskan 

5. Mengalahkan Pesaing 

a. Bagaimana cara-cara yang dilakukan oleh pimpinan anda untuk menghadapi 

pesaing yang ada? 

Mengubah strategi penjualan, strategi marketing, dan lain sebagainya. Melakukan 

pelatihan kepada karyawan agar dapat meyakinkan hati konsumen, dan lain 

sebagainya 

 



87 
 

b. Apakah karyawan dilibatkan dalam proses mengalahkan pesaing? 

Pastinya terlibat, karena kita sendiri yang langsung melaksanakan program 

tersebut dengan bersama-sama dilakukan breafing 

c. Apakah karyawan mendapatkan pelatihan tertentu untuk meningkatkan pelayanan 

terhadap konsumen? 

Iya karena saat masuk saya selalu mengikuti seminar di astra 

6. Membangun Relasi dengan Konsumen 

a. Apakah pimpinan dapat mengatasi komplain dari konsumen secara cepat ? 

Dapat, biasanya begitu ada permasalahan yang muncul pimpinan dapat langsung 

mengambil sebuah keputusan dengan cepat 

b. Bagaimana tanggapan pimpinan atas semua komplain yang diterimanya ? 

Menerimanya untuk kemudian dijadikan sebuah pelajaran agar kesalahan tersebut 

tidak akan terulang kembali 

c. Menurut anda apakah pimpinan anda dapat berkomunikasi baik dengan konsumen? 

Dapat, tetapi pimpinan jarang berkomunikasi langsung, karena biasanya karyawan 

terlebih dahulu yang maju 

7. Mampu Menghadapi Tantangan 

a. Apakah pimpinan anda mampu menghadapi tantangan yang terjadi didalam 

perusahaan ini? 

Mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada di perusahaan ini 

b. Bagaimana sikap pimpinan anda dalam menghadapi berbagai tantangan yang 

terjadi dalam perusahaan ini? 
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Sikap tegas, bijaksana, dan selalu mencari solusi untuk menyelesaikan setiap 

permasalahan yang ada dalam perusahaan maupun diluar peruahaan 

c. Menurut anda apakah pimpinan anda memiliki sikap seorang pemimpin dalam 

menghadapi berbagai tantangan didalam perusahaan? 

Ya memiliki sikap pemimpin yang baik dalam sebuah perusahaan 
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