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LAMPIRAN 

SATU 
Kuesioner  
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KUESIONER UNTUK PENGUSAHA 

 Kepada, Bapak/Ibu responden penelitian yang terhormat, 

 Saya selaku peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu dalam memberikan 

informasinya, sehubungan dengan pengumpulan data yang akan saya teliti,  

berdasarkan pertanyaan dalam kuesioner ini. Dalam rangka penyusunan skripsi 

yang saya lakukan pada penelitian yang berjudul “ Identifikasi Leadpreneurship 

Pengusaha CV Neotech Indonesia “. Kesediaan waktu yang Bapak/ Ibu luangkan, 

dalam memberikan informasi melalui jawaban kuesioner ini, sangat membantu 

saya dalam menyelesaikan penelitian ini. Semua informasi yang saya peroleh dan 

kumpulkan dari Bapak/ Ibu melalui jawaban kuesioner ini, hanya akan saya 

gunakan sebagai bahan pendukung penelitian saya dan tidak akan dipublikasikan. 

Atas bantuan dan kerjasamanya dalam pengisian kuesioner ini, saya ucapkan 

terima kasih. 
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IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Responden : 

Usia   : ...............................tahun 

Jenis Kelamin  :             Perempuan    Laki-laki 

Pendidikan  :   SMA/SLTA    D3          S1            S2 

      S3      Lain- lainnya 

Lama Bekerja  : ................................tahun .................bulan 

Posisi Anda saat ini :  Administrasi                          Kepala Produksi                

    Manager Accounting            Karyawan Produksi 

    Karyawan Keuangan            Sopir 

    Quality Control 
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Pertanyaan Wawancara Semiterstruktur 

1. Apa yang menjadi perwujudan visi dari pengusaha CV Neotech Indonesia 

kepada konsumen? 

Jawab : ........................................................................................................... 

2. Bagaimana kesediaan karyawan dalam mengikuti visi pemimpin? 

Jawab : ........................................................................................................... 

3. Bagaimana keberanian pengusaha dalam menghadapi tantangan usaha dan 

kesulitan dalam menjalankan bisnisnya? 

Jawab : ........................................................................................................... 

4. Bagaimana pandangan pemimpin CV Neotech Indonesia terhadap 

masalah, bukan sebagai penghalang tetapi sebuah peluang usaha? 

Jawab : ........................................................................................................... 

5. Apakah pengaruh yang dapat diberikan pengusaha kepada karyawan? 

 Jawab : ........................................................................................................... 

6. Bagaimana kedekatan pengusaha dengan karyawan dalam memberikan 

motivasi kerja? 

 Jawab : ........................................................................................................... 

7. Bagaimana ketrampilan komunikasi yang dilakukan oleh pengusaha CV 

Neotech Indonesia dengan para karyawannya? 

Jawab : ........................................................................................................... 

8. Bagaimana peran kehadiran pengusaha dalam penyelesaian tugas- tugas 

perusahaan? 

 Jawab : ........................................................................................................... 
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9. Bagaimana langkah pengusaha CV Neotech Indonesia dalam 

merencanakan kegiatan usaha? 

Jawab : ........................................................................................................... 

10. Apakah pemimpin bertindak memberdayakan kemampuan karyawannya? 

 Jawab : ........................................................................................................... 

11. Bagaimana pengarahan cara penyelesaian tugas oleh pemimpin kepada 

para karyawannya? 

 Jawab : ........................................................................................................... 

12. Apa saja mesin berteknologi tinggi yang digunakan oleh pengusaha untuk 

menunjang kemajuan usaha CV Neotech Indonesia? 

 Jawab : ........................................................................................................... 
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KUESIONER UNTUK KARYAWAN 

 Kepada, Bapak/Ibu responden penelitian yang terhormat, 

 Saya selaku peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu dalam memberikan 

informasinya, sehubungan dengan pengumpulan data yang akan saya teliti,  

berdasarkan pertanyaan dalam kuesioner ini. Dalam rangka penyusunan skripsi 

yang saya lakukan pada penelitian yang berjudul “ Identifikasi Leadpreneurship 

Pengusaha CV Neotech Indonesia “. Kesediaan waktu yang Bapak/ Ibu luangkan, 

dalam memberikan informasi melalui jawaban kuesioner ini, sangat membantu 

saya dalam menyelesaikan penelitian ini. Semua informasi yang saya peroleh dan 

kumpulkan dari Bapak/ Ibu melalui jawaban kuesioner ini, hanya akan saya 

gunakan sebagai bahan pendukung penelitian saya dan tidak akan dipublikasikan. 

Atas bantuan dan kerjasamanya dalam pengisian kuesioner ini, saya ucapkan 

terima kasih. 
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IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Responden : 

Usia   : ...............................tahun 

Jenis Kelamin  :             Perempuan    Laki-laki 

Pendidikan  :   SMA/SLTA    D3          S1            S2 

      S3      Lain- lainnya 

Lama Bekerja  : ................................tahun .................bulan 

Posisi Anda saat ini :  Administrasi                          Kepala Produksi                

    Manager Accounting            Karyawan Produksi 

    Karyawan Keuangan            Sopir 

    Quality Control 
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Pertanyaan Wawancara Semiterstruktur : 

1. Apa yang menjadi perwujudan visi dari pengusaha CV Neotech Indonesia 

kepada konsumen? 

Jawab : ........................................................................................................... 

2. Bagaimana kesediaan karyawan dalam mengikuti visi pemimpin? 

Jawab : ........................................................................................................... 

3. Bagaimana keberanian pengusaha dalam menghadapi tantangan usaha dan 

kesulitan dalam menjalankan bisnisnya? 

Jawab : ........................................................................................................... 

4. Bagaimana pandangan pemimpin CV Neotech Indonesia terhadap 

masalah, bukan sebagai penghalang tetapi sebuah peluang usaha? 

Jawab : ........................................................................................................... 

5. Apakah pengaruh yang dapat diberikan pengusaha kepada karyawan? 

 Jawab : ........................................................................................................... 

6. Bagaimana kedekatan pengusaha dengan karyawan dalam memberikan 

motivasi kerja? 

 Jawab : ........................................................................................................... 

7. Bagaimana ketrampilan komunikasi yang dilakukan oleh pengusaha CV 

Neotech Indonesia dengan para karyawannya? 

Jawab : ........................................................................................................... 

8. Bagaimana peran kehadiran pengusaha dalam penyelesaian tugas- tugas 

perusahaan? 

 Jawab : ........................................................................................................... 
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9. Bagaimana langkah pengusaha CV Neotech Indonesia dalam 

merencanakan kegiatan usaha? 

Jawab : ........................................................................................................... 

10. Apakah pemimpin bertindak memberdayakan kemampuan karyawannya? 

 Jawab : ........................................................................................................... 

11. Bagaimana pengarahan cara penyelesaian tugas oleh pemimpin kepada 

para karyawannya? 

 Jawab : ........................................................................................................... 

12. Apa saja mesin berteknologi tinggi yang digunakan oleh pengusaha untuk 

menunjang kemajuan usaha CV Neotech Indonesia? 

 Jawab : ........................................................................................................... 
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Tabel 3.1. Karakteristik Kepemimpinan Berhubungan dengan LEAD (Live the vision, Encourage, Arrange, Direction). 

 

No. Uraian Pengusaha Karyawan Kesimpulan 

Karyawan 

Kesimpulan Pengusaha 

dan Karyawan I II III 

1 Live the vision       

a Memiliki visi dalam 

menjalankan usahanya. 

      

b Bertanggung jawab atas 

kinerja perusahaan. 

      

c Dapat dipercaya oleh orang 

lain. 

      

d Tangguh menghadapi 

tantangan bisnis dan 

kesulitan dalam 

menjalankan usaha 

      

e Memiliki motivasi dalam 

menjalankan usahanya. 

     

 

 

f Selalu berusaha dengan 

kemampuan yang dimiliki 

dan bekerja keras untuk 

mengembangkan diri dan 

mewujudkan tujuan 

organisasi. 
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No. Uraian Pengusaha Karyawan Kesimpulan 

Karyawan 

Kesimpulan Pengusaha 

dan Karyawan I II III 

2 Encourage       

a Mampu memotivasi orang 

lain. 

      

b Berperan dalam 

membangkitkan 

kepercayaan diri 

karyawannya. 

      

c Lebih memprioritaskan 

waktu untuk melakukan 

kegiatan usaha 

dibandingkan untuk 

keluarga. 

      

d Teliti pada hasil kerja, dan 

memperhatikan kualitas 

barang yang di produksi. 

      

e Berkemauan mengakui 

kemampuan orang lain dan 

memberikan kesempatan 

kepada seluruh karyawan 

untuk berkesempatan 

berkembang dan berhasil 

dalam menyelesaikan 

tugasnya. 
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No. Uraian Pengusaha Karyawan Kesimpulan 

Karyawan 

Kesimpulan Pengusaha 

dan Karyawan I II III 

3 Arrange       

a Pemegang  kendali atau 

perencana langkah atau 

tindakan yang akan 

dilakukan oleh organisasi. 

      

b Mampu mengelola 

organisasi. 

  

 

    

c Menetapkan dan 

mengubahkan suatu 

rencana, untuk memperoleh 

sebuah peluang baru. 

      

d Mampu membimbing dan 

mengarahkan cara 

pencapaian tugas. 

      

4 Direction       

a Mampu memberikan 

pengarahan kepada para 

karyawan berhubungan 

dengan kinerja perusahaan. 
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No. Uraian Pengusaha Karyawan Kesimpulan 

Karyawan 

Kesimpulan Pengusaha 

dan Karyawan I II III 

b Bertindak secara tepat 

bersama dengan karyawan, 

dalam pencapaian hasil 

yang menjadi visi dan misi 

perusahaan. 

      

c Berbagi pengalaman dan 

pengetahuan kepada orang 

lain. 

      

Sumber Data Primer yang diambil pada penelitian (2015)
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Transkrip hasil wawancara dengan pengusaha sebagai data pra survey : 

1.  Apa yang menjadi perwujudan visi dari pengusaha CV Neotech Indonesia 

 kepada konsumen?        

  Pengusaha selalu melakukan perbaikan dan memenuhi permintaan 

 dan keinginan konsumen yang bergerak dibidang percetakan, khususnya 

 percetakan media plastik dengan memproduksi tinta sesuai permintaan 

 dengan kualitas yang terbaik. Pengusha dapat memberikan pelayanan 

 harga khusus untuk permintaan dari kebutuhan konsumen. Sehingga 

 permintaan konsumen yang bergerak dibidang percetakan, khususnya 

 percetakan media plastik terhadap harga dan kualitas produk tinta 

 Rotogravure dan tinta Flexo yang diminta dapat disesuaikan dengan 

 keinginan konsumen. 

2.  Bagaimana kesediaan karyawan dalam mengikuti visi pemimpin?  

  Karyawan dalam melaksanakan perintah dari pengusaha tidak 

 menolak atau mengeluh, tetapi melaksanakan tugas sesuai dengan arahan 

 pemimpin. Jika terjadi perubahan dalam sistem kerja, misalnya perubahan 

 jam kerja, para karyawan berusaha untuk beradaptasi. Pengusaha bertindak 

 terbuka terhadap masukan karyawan, melakukan kesepakatan bersama 

 dengan para karyawan jika akan menambah jam kerja. 

3.  Bagaimana keberanian pengusaha dalam menghadapi tantangan usaha dan 

 kesulitan dalam menjalankan bisnisnya?     

  Pengusaha, berani memberikan sampel tinta gratis, yang berarti 

 pengusaha mengorbankan sejumlah dana perusahaan untuk membuat 

 sampel gratis untuk konsumen baru yang kemungkinan konsumen tersebut 

 tidak mau membeli tinta.Pengusaha juga berani mengambil risiko dengan 

 melihat kecenderungan perekonomian dunia kususnya indonesia yakni, 

 ketika nilai tukar mata uang rupiah terhadap US Dollar cenderung naik, 

 pengusaha berani mengambil risiko memperbanyak persediaan bahan baku 

 seperti thinner, resin, pigment, solvent, dan additives. 
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4.  Bagaimana pandangan pemimpin CV Neotech Indonesia terhadap masalah, 

 bukan sebagai penghalang tetapi sebuah peluang usaha?   

  Ketika konsumen yang bergerak dibidang percetakan, khususnya 

 percetakan media plastik mengeluh terhadap kualitas tinta saat dipakai 

 atau dicetak, pengusaha berusaha memecahkan masalah tersebut dan 

 memberikan solusi dengan menciptakan produk tinta cetak sablon seperti 

 tinta Rotogravure dan tinta Flexo dengan kualitas yang lebih baik, 

 sehingga produk tinta  Rotogravure dan tinta Flexo yang baru juga dapat 

 dipasarkan pada konsumen yang baru. 

5.  Apakah pengaruh yang dapat diberikan pengusaha kepada karyawan? 

  Pemimpin dalam memberikan pengaruh pada para karyawannya, 

 karyawan bersedia mengikuti prosedur kerja dari pemimpin, jika 

 pemimpin meminta untuk melakukan pekerjaan diluar jam kerja, para 

 karyawan mau mengikuti perintah pengusaha. 

6. Bagaimana kedekatan pengusaha dengan karyawan dalam memberikan 

 motivasi kerja?        

  Pengusaha terbuka terhadap masukan dari karyawan, mau 

 mendengarkan masalah dan kesulitan produksi, hingga mencari solusi 

 secara bersama – sama. Pengusaha ikut turun tangan pada kinerja pabrik, 

 mau ikut lembur bersama para karyawan. Pengusaha juga mengadakan 

 piknik bersama karyawan, makan bersama karyawan, dan ikut merayakan 

 hari raya dengan mengdakan buka puasa bersama, dengan membawa 

 keluarga karyawan dan keluarga pengusaha. 

7.  Bagaimana ketrampilan komunikasi yang dilakukan oleh pengusaha CV 

 Neotech Indonesia dengan para karyawannya?    

  Pengusaha berkomunikasi dengan bahasa yang mudah dipahami, 

 membahas langsung pokok permasalahan dengan karyawan. Pengusaha 

 dalam memberikan penjelasan, sering memberikan contoh, dengan 

 melakukan kinerja sesuai prosedur maka hasil akan diperoleh baik, sesuai 
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 dengan standar kualitas tinta, tetapi jika kinerja yang dilakukan tidak 

 sesuai dengan prosedur atau tahapan pembuatan tinta, maka hasil tinta 

 dapat langsung rusak secara langsung karena terjadi reaksi kimia yang 

 tidak sesuai. 

8.  Bagaimana peran kehadiran pengusaha dalam penyelesaian tugas- tugas 

 perusahaan?         

  Pengusaha, selalu mencari informasi terbaru terutama yang 

 berhubungan dengan bidang usahanya, dengan mengikuti pekembangan 

 jaman sehingga produk tinta Rotogravure dan tinta Flexo yang diciptakan 

 terus berkembang dan melalui proses yang lebih baik untuk menghasilkan 

 produk tinta Rotogravure dan tinta Flexo yang istimewa. Pengusaha juga, 

 memberikan pelatihan secara bertahap kepada karyawannya. Saat 

 pengusaha mengetahui terdapat karyawan yang mampu melakukan suatu 

 pekerjaan tetapi kurang percaya diri, pengusaha dengan sengaja 

 memberikan tantangan kepada karyawan dengan memberikan tugas untuk 

 diselesaikan dan melihat hasil kinerjanya. 

9. Bagaimana langkah pengusaha CV Neotech Indonesia dalam 

 merencanakan kegiatan usaha? 

- Planning (Fungsi Perencanaan) : Pengusaha, berencana untuk 

memproduksi tinta khusus yang unik dan berkualitas istimewa 

yakni tinta yang memiliki daya gilap atau glossy yang tinggi, 

melebihi standar dari pesaing lain, dan tinta yang daya rekat 

terhadap media lebih tinggi daripada standar pesaing, dimasa yang 

akan datang. 

- Organizing (Fungsi Perorganisasian) : menempatkan setiap 

karyawan sesuai pada bagiannya, dengan kemampuan yang 

dimiliki oleh tiap- tiap karyawan. 

- Actuating (Fungsi Pengarahan) : Di dalam perencanaan produksi, 

sering terjadi perubahan jadwal produksi, sehingga pengusaha 
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harus memprioritaskan kebutuhan konsumen yang bergerak 

dibidang percetakan, khususnya percetakan media plastik. 

Pengusaha melakukan pengarahan perubahan rencana produksi, 

dengan memberikan perintah kepada Kelapa Produksi di pabrik 

untuk melakukan koordinasi dengan Quality Control. Seluruh 

perencanaan dalam perusahaan CV Neotech Indonesia dibuat 

secara tertulis, mulai dari melakukan pekerjaan hingga terjadi 

perubahan jadwal perencanaan produksi, 

- Controling (Fungsi Pengawasan dan Pengendalian): Pengusaha, 

terjun langsung dibidang yang dikerjakannya, mengerti kesulitan 

atau kendala yang dialami dalam perusahaan selama proses 

produksi, proses pemasaran, dan lainnya. Pengusaha selalu mencari 

informasi terbaru terutama yang berhubungan dengan bidang 

usahanya, dengan mengikuti pekembangan jaman sehingga produk 

tinta Rotogravure dan tinta Flexo yang diciptakan terus 

berkembang dan melalui proses yang lebih baik untuk 

menghasilkan produk tinta Rotogravure dan tinta Flexo yang 

istimewa. 

10. Apakah pemimpin bertindak memberdayakan kemampuan karyawannya? 

  Ya, Pengushaa memberikan pengarahan kepada karyawan, dengan 

 cara mempratekan contoh kinerja yakni mengenai pencampuran bahan 

 baku tinta, seperti thinner, resin, pigment, solvent, dan additives yang 

 boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Pencampuran tinta untuk 

 warna kuning pada plastik dengan tinta warna kuning pada karung tidak 

 dapat dicampurkan. Namun pencampuran warna kuning pada karung 

 dengan warna kuning pada karung yang lain dapat dicampurkan, karena 

 memiliki kandungan kimia yang sama. 

11. Bagaimana pengarahan cara penyelesaian tugas oleh pemimpin kepada  

 para karyawannya?        

  Pengusaha, selalu mengingatkan tentang prosedur kerja kepada 
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 karyawan, sering melakukan kontrol ke pabrik, dan pengusaha terbiasa 

 mengajukan pertanyaan kepada para karyawan produksi mengenai 

 pencampuran bahan yang telah dicampukan oleh karyawan, dan 

 mengingatkan suatu bahan sudah dicampurkan atau belum dicampurkan. 

12. Apa saja mesin berteknologi tinggi yang digunakan oleh pengusaha untuk 

 menunjang kemajuan usaha CV Neotech Indonesia? 

  Tinta cetak sablon CV Neotech Indonesia, diproduksi 

 menggunakan mesin grinding base mill, yang berguna untuk 

 menghancurkan semua bahan baku, seperti thinner, resin, pigment, 

 solvent, dan additives, sampai dengan kehalusan tertentu, dan sudah dibagi 

 per warna dan per jenis tinta berdasarkan pada kegunaannya, misalnya 

 tinta cetak untuk plastik atau  tinta cetak untuk karung. Hasil grinding, 

 yakni berupa pasta. Mesin  lain yakni mixer electromotor berfungsi 

 untuk mencampur hasil warna pasta yang sudah digrinding, 

 misalnya memproduksi tinta berwarna hijau, maka hasil grinding yang 

 diambil warna kuning dan biru dicampurkan menjadi satu dan 

 ditambahkan bahan additives. 
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LAMPIRAN 

DUA 
STRUKTUR ORGANISASI 
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STRUKTUR ORGANISASI CV NEOTECH INDONESIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREKTUR 

QUALITY 
CONTROL 

 

KARYAWAN 
PRODUKSI 

 

KEPALA  
PRODUKSI ADMINISTRASI 

SUPIR 

MANAJER 
ACCOUNTING 

KARYAWAN 
KEUANGAN 
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LAMPIRAN 

TIGA 
TABEL JUMLAH TENAGA KERJA 
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TABEL JUMLAH TENAGA KERJA 

 

Departemen Total 

Administrasi 1 

Manager Accounting 1 

Karyawan Keuangan 1 

Kepala Produksi 1 

Quality Control 1 

Sopir 1 

Karyawan Produksi 6 

Jumlah 12 
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LAMPIRAN 

EMPAT 

PERTANYAAN WAWANCARA 
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Lampiran Pertanyaan Wawancara 

Panduan Wawancara 

Ibu Lisawati (Pemilik) 

Live The Vision : 

1. Apakah visi perusahaan CV Neotech Indonesia dalam menjalankan usaha 

tinta cetak sablon di Semarang dapat dimengerti oleh para karyawan? 

Sebutkan visi perusahaan? 

2. Bagaimana keikutsertaan para karyawan dalam mengikuti visi 

perusahaan? 

3. Apa tindakan pengusaha dalam menghadapi tantangan usaha dan kesulitan 

dalam menjalankan bisnisnya? 

4. Bagaimana pandangan pemimpin CV Neotech Indonesia terhadap 

masalah, bukan sebagai penghalang tetapi sebuah peluang usaha? 

Encourage : 

1. Bagaimana pengusaha mendorong semangat para karyawan dalam 

melakukan pekerjaan? 

2. Bagaimana kedekatan pengusaha dengan karyawan dalam memberikan 

motivasi kerja? 

3. Apakah dalam mengelola usaha, Ibu Lisawati memberikan kepercayaan 

kepada para karyawannya? Contohnya? 
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Arrange : 

1. Apa yang dilakukan oleh pengusaha untuk mencapai tujuan perusahaan? 

2. Apakah terdapat penetapan target kinerja dalam perusahaan? Sebutkan? 

3. Bagaimana cara yang dilakukan oleh Ibu Lisawati dalam menyelesaikan 

persoalan yang terjadi di dalam perusahaan CV Neotech Indonesia? 

Direction : 

1. Bagaimana peran kehadiran pengusaha dalam mengatur para karyawan 

menyelesaikan tugas – tugas dalam pencapaian tujuan perusahaan? 

2. Apakah pengusaha bertindak memberdayakan kemampuan karyawannya? 

3. Apa wewenang yang diberikan oleh pemimpin pada karyawan agar dapat 

bertanggung jawab dalam pekerjaan, telah sesuai dengan job description 

masing – masing karyawan? 

4. Apakah pengusaha memahami fungsi kerja mesin produksi dalam 

perusahaan ? Apa saja mesin berteknologi yang digunakan oleh 

perusahaan CV Neotech Indonesia? 
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Panduan Wawancara 

Karyawan Perusahaan CV Neotech Indonesia 

Live The Vision : 

1. Apakah visi perusahaan CV Neotech Indonesia dalam menjalankan usaha 

tinta cetak sablon diSemarang dapat dimengerti oleh para karyawan? 

Sebutkan visi perusahaan? 

2. Bagaimana keikutsertaan para karyawan dalam mengikuti visi perusahaan? 

3. Apa tindakan pengusaha dalam menghadapi tantangan usaha dan kesulitan 

dalam menjalankan bisnisnya? 

4. Bagaimana pandangan pemimpin CV Neotech Indonesia terhadap 

masalah, bukan sebagai penghalang tetapi sebuah peluang usaha? 

Encourage : 

1. Bagaimana pengusaha mendorong semangat para karyawan dalam 

 melakukan pekerjaan? 

2. Bagaimana kedekatan pengusaha dengan karyawan dalam memberikan 

motivasi kerja? 

3. Apakah dalam mengelola usaha, Ibu Lisawati memberikan kepercayaan 

kepada para karyawannya? Contohnya? 
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Arrange : 

1. Apa yang dilakukan oleh pengusaha untuk mencapai tujuan perusahaan? 

2. Apakah terdapat penetapan target kinerja dalam perusahaan? Sebutkan? 

3. Bagaimana cara yang dilakukan oleh Ibu Lisawati dalam menyelesaikan 

persoalan yang terjadi di dalam perusahaan CV Neotech Indonesia? 

Direction : 

1. Bagaimana peran kehadiran pengusaha dalam mengatur para karyawan 

menyelesaikan tugas – tugas dalam pencapaian tujuan perusahaan? 

2. Apakah pengusaha bertindak memberdayakan kemampuan karyawannya? 

3. Apa wewenang yang diberikan oleh pengusaha pada karyawan agar dapat 

bertanggung jawab dalam pekerjaan, telah sesuai dengan job description 

masing – masing karyawan? 

4. Apakah pengusaha memahami fungsi kerja mesin produksi dalam 

perusahaan ? Apa saja mesin produksi yang digunakan oleh perusahaan 

CV Neotech Indonesia? 
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Lampiran Hasil Wawancara Kepada Pengusaha 

 Hasil Wawancara Pemimpin CV Neotech Indonesia Mengenai LEAD 

No Pertanyaan Jawaban 

Live The Vision 

1 Apakah visi perusahaan CV Neotech Indonesia dalam 

menjalankan usaha tinta cetak sablon di Semarang dapat 

dimengerti oleh para karyawan? Sebutkan visi perusahaan? 

Ya dapat, memproduksi tinta cetak sablon bermutu tinggi, 

dengan harga kompetitif di pasar lokal. Pengusaha 

mensosialisasikan visi perusahaan secara lisan dan tulisan. 

Penyampaian visi secara lisan dan tulisan yakni pada saat 

perekrutan tenaga kerja, visi disampaikan oleh pemimpin kepada 

calon karyawan, pada saat melakukan briefing yang dilakukan 1 

bulan 1x, pengusaha menyampaikan visi perusahaan sekaligus 

melakukan evaluasi kerja dan menempelkan visi dan misi 

perusahaan di dinding kantor ruang kerja pengusaha bersama 

para karyawan yang menjabat sebagai Manager Accounting, 

Karyawan Keuangan, dan Administrasi perusahaan CV Neotech 

Indonesia. 

2 Bagaimana keikutsertaan para karyawan dalam mengikuti visi 

perusahaan? 

 

Karyawan melakukan pekerjaan sesuai perintah pemimpin, 

dengan karyawan melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur 

kerja yang telah diberikan, karyawan dapat menghasilkan 

kualitas tinta yang bermutu tinggi untuk mewujudkan visi 

perusahaan. Karyawan produksi mencampurkan semua bahan 

baku seperti thinner, resin, pigment, solvent, dan additives, 

secara urut, sehingga produk yang dihasilkan memenuhi kualitas 

tinta cetak sablon yang tahan panas dan tidak mudah 

mengelupas. Dengan selalu menjaga kestabilan kualitas, tinta 

cetak sablon dapat diterima oleh konsumen, konsumen merasa 

puas dan percaya terhadap produk tinta Rotogravure dan tinta 
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Flexo yang tahan panas dan warna tidak mudah berubah, 

sehingga produk dapat diterima oleh pasar dan dapat menjadi 

produsen dengan harga jual yang kompetitif. 

3 Apa tindakan pengusaha dalam menghadapi tantangan usaha 

dan kesulitan dalam menjalankan bisnisnya? 

- Pengusaha berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan 

dari konsumen yang bergerak dibidang percetakan, khususnya 

percetakan media plastik. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan 

dari konsumen, dipenuhi oleh pengusaha dengan 

memperhatikan kualitas dari tinta cetak sablon yang 

diproduksi, sehingga jika mendapat keluhan dari konsumen 

yang bergerak dibidang percetakan, khususnya media plastik, 

pengusaha akan melakukan penelitian pada sampel tinta cetak 

sablon yang sebelumnya telah diambil dari tinta cetak sablon 

yang dikirim ke konsumen yang bergerak dibidang percetakan, 

khususnya percetakan media plastik untuk diteliti kembali. 

- Penelitian yang dilakukan pada sampel tinta, guna untuk 

menemukan pemecahan masalah dari keluhan konsumen yang 

bergerak dibidang percetakan, khususnya media plastik untuk 

diambil tindakan lanjut, seperti memperbaiki kualitas produk 

tinta Rotogravure dan tinta Flexo dan menambah kualitas 

produk tinta Rotogravure dan tinta Flexo untuk mencapai 

kepuasan dari konsumen akan kualitas tinta Rotogravure dan 

tinta Flexo yang warnanya tahan panas dan tidak mudah 

mengelupas, menjadi sesuai dengan kebutuhan konsumen yang 

bergerak dibidang percetakan, khususnya media plastik untuk 

mencapai loyalitas dari konsumen. 

4 Bagaimana pandangan pemimpin CV Neotech Indonesia 

terhadap masalah, bukan sebagai penghalang tetapi sebuah 

peluang usaha? 

Pengusaha berusaha memecahkan persoalan yang berkaitan 

dengan kualitas produk tinta Rotogravure dan tinta Flexo agar 

warnanya tahan dari panas dan tidak mudah mengelupas. Upaya 
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 pengusaha untuk  menciptakan produk tinta Rotogravure dan 

tinta Flexo sesuai dengan kebutuhan, dan mencapai kepuasan 

konsumen yang bergerak dibidang percetakan khususnya media 

plastik dengan memperbaiki kualitas tinta cetak, sehingga 

memenuhi kriteria tinta cetak yang tahan panas, dan tidak mudah 

mengelupas. Dengan memperhatikan kebutuhan konsumen yang 

bergerak dibidang percetakan, khususnya percetakan media 

plastik, maka pengusaha akan memperoleh peluang usaha dan 

manfaat baru, yakni perbaikan dan peningkatan kualitas tinta 

Rotogravure dan tinta Flexo yang warnanya tahan panas dan 

tidak mudah mengelupas, serta dapat menawarkan produk tinta 

Rotogravure dan tinta Flexo kepada konsumen baru dengan 

kualitas yang lebih baik yakni warnanya tahan panas, dan tidak 

mudah mengelupas. 

Encourage 

5 Bagaimana pengusaha mendorong semangat para karyawan 

dalam melakukan pekerjaan? 

 

- Pengusaha hadir di pabrik membangkitkan semangat para 

karyawan, dengan turut bekerja bersama karyawan, 

mengoperasikan mesin sendiri menggunakan mesin grinding 

base mill untuk menghasilkan warna dasar. Kehadiran 

pengusaha di pabrik, supaya karyawan terdorong untuk mampu 

melakukan proses produksi pencampuran bahan baku seperti 

thinner, resin, pigment, solvent, dan additive sesuai dengan 

urutan pembuatan tinta, sehingga hasil tinta yang diproduksi 

memenuhi kualitas yang ditentukan, yakni tahan panas dan 

tidak mudah mengelupas. 

- Pengusaha mau menghadapi kesulitan yang dihadapi oleh 

karyawan, ketika karyawan menghadapi kesulitan dalam 

menyusun laporan keuangan, Ibu Lisa membantu memecahkan 
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masalah ketidak sesuaian laporan keuangan dengan cara 

berusaha memeriksa transaksi perusahaan selama periode 

laporan keuangan. 

- Pengusaha juga mengadakan piknik bersama karyawan, 

menganggap karyawan seperti teman dan keluarga. 

6 Bagaimana kedekatan pengusaha dengan karyawan dalam 

memberikan motivasi kerja? 
- Pengusaha memberikan motivasi kerja melalui briefing yang 

berisi evaluasi kerja mengenai penciptaan tinta khusus yang 

berkualitas istimewa dimasa yang akan datang dan sekaligus 

menyampaikan visi perusahaan kepada para karyawan, supaya 

tidak hanya pengusaha saja yang terdorong untuk menciptakan 

tinta khusus dan menjaga kestabilan kualitas tinta Rotogravure 

dan tinta Flexo yang warnanya tahan lama dan tidak mudah 

mengelupas untuk mencapai loyalitas dari konsumen yang 

bergerak dibidang percetakan, khususnya media plastik. 

- Pengusaha mau mendengarkan masalah dan kesulitan produksi 

yang di hadapi oleh Karyawan Produksi. Ketika karyawan 

melakukan kesalahan pada proses produksi yang 

mengakibatkan tangki tinta cetak sablon berwarna putih 

terbalik dan seluruh isinya tumpah, pengusaha tidak langsung 

marah, namun pengusaha memanggil karyawan yang 

bertanggung jawab pada proses produksi, dan menanyakan 

kejadian awal hingga terjadi kesalahan. Pengusaha terbuka, 

mau mendengarkan penjelasan karyawan, dan setelah 

dibicarakan bersama- sama, kesalahan produksi ternyata tidak 

seluruhnya ada pada karyawan, namun juga pada mesin forklift 

perusahan yang tidak bagus, sehingga mesin dapat turun sendiri 

dan akhirnya tangki jatuh dan tumpah. Hal ini akan menjadi 
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pembelajaran sekaligus motivasi kepada karyawan untuk 

melakukan pekerjaan dengan lebih berhati- hati. 

7 Apakah dalam mengelola usaha, Ibu Lisawati memberikan 

kepercayaan kepada para karyawannya? Contohnya? 

 

- Ya pengusaha memberikan kepercayaan pada setiap karyawan 

untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan job description. 

Kepercayaan yang diberikan oleh pengusaha contohnya 

Manager Accounting membuat laporan arus kas, Quality 

Control melakukan pemeriksaan kualitas barang, Kepala 

Produksi mengawasi proses produksi dipabrik, Karyawan 

Produksi mengoperasikan mesin produksi, melakukan proses 

produksi dan Sopir mengantar barang ke konsumen. 

- Pengusaha dalam memberikan kepercayaannya pada 

karyawan, juga tetap aktif melakukan kontrol pada pekerjaan 

baik dikantor maupun dipabrik. Pengusaha bersama para 

karyawan berusaha mewujudkan visi perusahaan yakni 

menjadi produsen tinta cetak sablon yang bermutu tinggi 

dengan harga yang kompetitif dipasar lokal, dengan 

melakukan penelitian terlebih dahulu bersama karyawan, 

mencari bahan baku seperti thinner, resin, pigment, solvent, 

dan additives yang sesuai, kemudian kembali melakukan 

penelitian dalam skala kecil di laborat, untuk menemukan 

formulasi tinta yang sesuai, dan setelah penelitian berhasil, 

selanjutnya tinta cetak sablon dicoba untuk diproduksi dalam 

skala kecil, dan dicobakan kepada konsumen, jika feedback 

konsumen kurang baik, maka akan di lakukan penelitian 

kembali hingga feedback yang diperoleh baik, berarti produk 

sudah dapat dijual. 

Arrange 

8 Apa yang dilakukan oleh pengusaha untuk mencapai tujuan  
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perusahaan? 

 

1. Pengusaha membuat perencanaan kegiatan usaha, seperti : 

- Perencanaan penyediaan bahan baku, thinner, resin, pigment, 

solvent, dan additives, dilakukan oleh pengusaha untuk 

kebutuhan 2-3 minggu ke depan dengan melihat permintaan 

dari konsumen yang bergerak dibidang percetakan, khususnya 

percetakan media plastik. 

- Perencanaan proses produksi dilakukan untuk 2 minggu ke 

depan, sesuai urutan warna tinta cetak sablon dari warna 

muda ke warna tua dengan tujuan efisiensi pembersihan 

mesin produksi, dengan menggunakan mesin grinding base 

mill. Selain itu yang termasuk dalam perencanaan produksi, 

untuk membuat tinta tanpa warna (clear) dengan 

menggunakan alat produksi yang berbeda dengan pembuatan 

tinta berwarna yang menggunakan mesin mixer electromotor. 

Seluruh perencanaan proses produksi sesuai dengan jadwal 

pengiriman barang, dan permintaan konsumen yang bergerak 

dibidang percetakan, khususnya percetakan media plastik. 

- Perencanaan pengiriman barang, dilakukan setelah purchase 

order, jika purchase order diterima dalam quantity kecil 

(<150kg) biasa pengiriman antara 1-3 hari. Namun jika 

purchase order diterima dalam quantity besar (>150kg), 

biasanya dikirim dalam waktu 2 minggu, setelah purchase 

order diterima. 

- Perencanaan promosi, dilakukan oleh pengusaha yakni, 

memperkuat produk – produk yang sudah ada seperti tinta 

Rotogravure dan tinta Flexo, mengembangkan produk baru, 

memperkuat dan menambah koneksi, melakukan promosi 
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melalui media yellow page,media maya, dll. 

2. Pengusaha menyusun organisasi perusahaan dengan 

menempatkan karyawan, sesuai dengan kemampuan 

karyawan masing- masing seperti Manager Accounting 

memiliki tanggung jawab pada cash flow perusahaan; 

Karyawan Keuangan membantu pekerjaan Manager 

Accounting dalam mempersiapkan laporan keuangan; 

Administrasi bertanggung jawab menyimpan arsip data 

formula warna tinta cetak sablon, dan menerima purchase 

order dari konsumen yang bergerak dibidang percetakan, 

khususnya media plastik; Sopir bertanggung jawab pada 

pengiriman barang ke konsumen. 

3. Pengusaha melakukan pengarahan, dengan mewujudkan 

perencanaan melalui tindakan yang nyata, seperti melakukan 

perencanaan proses produksi, biasanya pemimpin 

memberikan jadwal urutan produksi secara tertulis kepada 

Kepala Produksi dan berkoordinasi dengan Quality Control. 

Arahan jadwal urutan produksi meliputi penggunaan 

pembagian mesin grinding base mill 1-2, mixer electromotor 

1-7, penentuan warna tinta yang akan diproduksi oleh masing 

– masing mesin beserta dengan jumlah produksi. 

4. Pengusaha melakukan pengendalian dengan melakukan 

pengawasan pada setiap aktifitas dalam perusahaan. Kepala 

Produksi dan Quality Control memberikan laporan production 

sheet kepada pemimpin.  

9 Apakah terdapat penetapan target kinerja dalam perusahaan? 

Sebutkan? 

 

Ya ada, di dalam perusahaan, penetapan target usaha oleh

pengusaha, yakni : 

- Target produksi tinta base mill harus mencapai 15 ton per bulan. 
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Setiap bulan, target kinerja dalam perusahaan, tidak selalu 

terpenuhi, biasanya target produksi tinta base mill selalu 

terpenuhi. Tetapi jika tidak terpenuhi, berarti terdapat kesalahan 

dalam perencanaan produksi tinta base mill. Maka tindakan 

yang dilakukan oleh pengusaha yakni melakukan pemeriksaan 

kembali dan analisa bersama karyawan. 

- Target penjualan finishied good atau barang jadi harus mencapai 

12 ton per bulan. Biasanya dalam seminggu pertama, pengusaha 

sudah memperoleh laporan total produksi tinta base mill dan 

finished good. Jika dalam seminggu kira- kira sudah tidak 

mencapai target, berarti dalam minggu kedua biasanya 

pengusaha sudah mencari order dari konsumen yang bergerak 

dibidang percetakan khususnya media plastik. Dan jika akhirnya 

tidak memperoleh order berarti perusahaan akan mengalami 

kerugian dan kemungkinan market sedang lesu atau sepi. 

- Target pengiriman pesanan. Jika permintaan tinta Rotogravure 

atau tinta Flexo oleh konsumen yang bergerak dibidang 

percetakan khususnya media plastik dalam quantity besar, 

pengiriman tidak boleh lebih dari dua minggu sejak order 

diterima. Jika  permintaan tinta Rotogravure atau tinta Flexo 

oleh konsumen yang bergerak dibidang percetakan khususnya 

media plastik dalam quantity kecil, pengiriman tidak boleh lebih 

dari 3 hari sejak order diterima. 

10 Bagaimana cara yang dilakukan oleh Ibu Lisawati dalam 

menyelesaikan persoalan yang terjadi di dalam perusahaan 

CV Neotech Indonesia? 

- Pengusaha mengadakan meeting, saat sedang menghadapi 

persoalan, Ibu Lisa berkomunikasi langsung dengan karyawan 

yang memiliki kepentingan di dalam menyelesaikan persoalan, 

dan dengan sabar menanyakan kronologinya, pengusaha mau 



135 
 

No Pertanyaan Jawaban 

mendengarkan, dan mengambil sikap yang tegas dalam 

mengatasi persoalan. Persoalan yang dihadapi pada saat cash 

flow perusahaan macet, pengusaha turun tangan langsung 

membantu menganalisa laporan keuangan, dan memanggil 

Manajer Produksi dan Manager Accounting, kemudian 

mendengarkan penjelasan dari masing- masing karyawan. Hasil 

akhirnya ditemukan, bahwa cash flow macet karena overstock 

bahan baku, sehingga dibutuhkan perputaran uang yang lebih 

besar. Kesalahan yang ada di Manajer Produksi, oleh karena 

selalu memesan bahan baku seperti thinner, resin, pigment, 

solvent, dan additives, untuk kebutuhan 2 bulan ke depan. 

Pengusaha kemudian memutuskan agar pembelian yang 

dilakukan oleh Kepala produksi tidak langsung dalam jumlah 

besar, tetapi dipisah ke dalam beberapa Purchase Order. 

- Pengusaha terbiasa mengambil keputusan dengan cepat dan 

tanggap dalam menghadapi persoalan, berasal dari pengalaman 

yang ditemuinya, melalui pemikiran yang matang, dan dari 

pertimbangan risiko yang ada. Ibu Lisa dalam menyelesaikan 

persoalan, sering memberikan penjelasan kepada para 

karyawan, dengan memberikan contoh dan konsekwensi yang 

didapat oleh karyawan, jika karyawan tidak patuh pada urutan 

proses produksi, atau  kinerja yang dilakukan tidak sesuai 

dengan prosedur produksi, maka hasil tinta dapat langsung 

rusak secara langsung karena terjadi reaksi kimia yang tidak 

sesuai. Tetapi jika Karyawan Produksi patuh pada urutan 

proses produksi, maka hasil tinta cetak sablon yang diperoleh 

akan baik, sesuai dengan standar kualitas tinta yakni warna 

tinta tahan panas dan tidak mudah mengelupas.  
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Direction 

11 Bagaimana peran kehadiran pengusaha dalam mengatur para 

karyawan menyelesaikan tugas – tugas dalam pencapaian 

tujuan perusahaan? 

- Pengusaha membimbing karyawannya dalam menyelesaikan 

tugas, dengan selalu mengingatkan karyawan untuk mengikuti 

prosedur kerja yang telah ditetapkan. Prosedur kerja yang 

diberikan kepada Karyawan Produksi berdasarkan pada ururtan 

pencampuran bahan baku seperti thinner, resin, pigment, dan 

solvent, pada proses produksi tinta cetak sablon, untuk 

mengasilkan kualitas tinta  Rotogravure dan tinta Flexo yang 

bermutu tinggi. 

- Pengusaha memberikan petunjuk kepada para karyawan, 

melalui pengaturan jadwal produksi dan prioritas produksi 

yang dilakukan sesuai urutan purchase order yang di terima, 

dan mendahulukan kebutuhan konsumen yang bersifat 

mendesak. Jadwal produksi, berisi urutan produksi warna tinta 

cetak sablon yang mulai dikerjakan dari warna tinta yang 

terang ke warna tinta yang gelap, guna membuat proses 

produksi berjalan secara efisien, supaya tangki tinta dapat 

langsung digunakan kembali untuk memproses tinta cetak 

sablon dengan warna yang berbeda.  

- Pengusaha selalu mengontrol hasil akhir dari proses produksi 

tinta Rotogravure dan tinta Flexo yang dihasilkan melalui 

proses produksi yang dilakukan oleh karyawan produksi. 

Sistem menilai hasil akhir tinta ini dilakukan, supaya kinerja 

yang dilakukan para karyawan sesuai dengan perintah dari 

pemimpin dan menghasilkan tinta Rotogravure dan tinta Flexo 

memenuhi standar warnanya tahan panas dan tidak mudah 

mengelupas. 
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12 Apakah pengusaha bertindak memberdayakan kemampuan 

karyawannya? 
- Ya, pengusaha memberdayakan kemampuan karyawannya, 

dengan pengembangan kemampuan karyawan melalui 

pelatihan proses produksi yang dilakukan seperti 

mencampurkan bahan – bahan secara urut mulai dari 

pencampuran bahan baku seperti thinner, resin, pigment, 

solvent, dan additives, di proses menjadi barang setengah jadi 

berupa pasta hingga menjadi barang jadi yang siap dijual. 

- Pengusaha menempatkan karyawan pada setiap bagian, sesuai 

dengan keahlian masing- masing karyawan, sehingga 

diharapkan karyawan mampu melakukan pekerjaan secara 

optimal untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengusaha melihat 

beberapa karyawannya memiliki potensi yang lebih dibanding 

dengan karyawannya yang lain, pengusaha bertindak 

mengarahkan karyawan menempati posisi yang sesuai dengan 

potensi yang dimiliki oleh karyawan. 

- Pengusaha mau mengorbankan sejumlah dana perusahaan 

untuk meningkatkan wawasan karyawan. Pengusaha mengirim 

Manajer Produksi ke Jakarta untuk mengikuti seminar atau 

melihat pameran chemical, supaya mengetahui produk 

berteknologi yang baru , dan memperoleh pengetahuan dari 

keunggulan produk berteknologi baru. 

13 Apa wewenang yang diberikan oleh pengusaha pada 

karyawan agar dapat bertanggung jawab dalam pekerjaan, 

telah sesuai dengan job description masing – masing 

karyawan? 

Ya telah sesuai, karyawan diberikan wewenang oleh pengusaha 

untuk melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, 

sesuai dengan job description karyawan, supaya kegiatan usaha 

dapat terlaksana secara terarah dan teratur. 

Job description yang diberikan oleh pengusaha, yakni : 

- Pengusaha CV Neotech Indonesia sebagai pemimpin yang 



138 
 

No Pertanyaan Jawaban 

memegang kendali semua aktifitas perusahan dalam 

mengambil keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan 

perencanaan, hingga mengubah perencanaan. Pemimpin 

mengatur semua aktivitas produksi, mulai dari perencanaan 

hingga operasional dipabrik, jika terjadi permasalahan dipabrik 

atau permasalahan pada konsumen yang bergerak dibidang 

percetakan, khususnya percetakan media plastik, pemimpin 

harus mengetahui semua bahan dan formula tinta. 

- Pada bagian Administrasi, karyawan melakukan pencatatan 

pemasukan dan pengeluaran perusahaan. 

- Manager Accounting memberikan laporan keuangan setiap 

bulan menjadi laporan yang lengkap supaya dapat mengetahui 

laba rugi perusahaan setiap bulan, dan bertanggung jawab pada 

cash flow perusahaan. 

- Karyawan Keuangan, membantu pekerjaan Manager 

Accounting, mempersiapkan semua data yang dibutuhkan oleh 

Manager Accounting untuk diolah sebagai laporan keuangan 

kepada Pemilik usaha CV Neotech Indonesia. 

- Kepala Produksi, bertindak membawahi Karyawan Produksi 

secara langsung yang berada dilingkungan pabrik, tidak ada 

hubungan diluar pabrik. Kepala Produksi secara operasional, 

memastikan semua produksi berjalan dengan baik dipabrik, dan 

mampu mengatur karyawan lain pada bagian produksi. 

- Quality Control melakukan pemeriksaan kualitas hasil tinta 

cetak yang telah selesai diproses menjadi barang jadi. Kepala 

Produksi dan Quality Control memberikan laporan production 

sheet kepada Pemimpin. Laporan production sheet berisi 
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tentang, berbagai bahan baku seperti thinner, resin, pigment, 

solvent, dan additives yang telah dicampurkan dalam 

pembuatan tinta, waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 

tinta, serta jumlah yang dapat dihasilkan dalam sekali produksi, 

berisi pula nama karyawan yang mengerjakan proses produksi 

tinta dan alat grinding atau mixer electromotor yang digunakan 

dalam pembuatan tinta cetak. Quality Control akan melaporkan 

hasil laporan production sheet setiap hari yang diserahkan 

kepada Pemimpin. 

- Karyawan Produksi bekerja melakukan perintah dari atasan, 

melaksanakan proses produksi mulai dari mencampurkan 

bahan baku seperti thinner, resin, pigment, solvent, dan 

additives sesuai urutan proses secara urut, menjadi barang 

setengah jadi yang telah diproses dan diberi warna, hingga 

menjadi barang jadi yang ditambah dengan bahan additives. 

- Sopir bertanggung jawab untuk mengirimkan barang yang 

dipesan oleh konsumen, mengirim sampel baru dari CV 

Neotech Indonesia kepada konsumen, mengambil barang yang 

dikembalikan oleh konsumen yang bergerak dibidang 

percetakan, khususnya percetakan media plastik. 

14 Apakah pengusaha memahami fungsi kerja mesin produksi 

dalam perusahaan ? Apa saja mesin produksi yang digunakan 

oleh perusahaan CV Neotech Indonesia? 

 

- Ya, Pengusaha memahami fungsi kerja mesin produksi yang 

digunakan oleh perusahaan, yakni mesin produksi yang 

digunakan untuk memproduksi tinta Rotogravure dan tinta 

Flexo, menggunakan mesin grinding base mill, yang berguna 

untuk menghancurkan semua bahan baku, seperti thinner, resin, 

pigment, dan solvent, sampai dengan kehalusan tertentu, dan 

sudah dibagi setiap warna dan setiap jenis tinta berdasarkan 
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pada kegunaannya misal tinta untuk plastik atau tinta untuk 

karung. Hasil grinding base mill yang diperoleh, yakni berupa 

pasta. 

- Mesin lain yang digunakan yakni mixer electromotor berfungsi 

untuk mencampur hasil warna pasta yang telah di proses 

menggunakan mesin produksi grinding base mill, misal akan 

memproduksi tinta cetak sablon untuk di aplikasikan pada 

media plastik karung, dibutuhkan tinta cetak sablon berwarna 

hijau , maka diambil hasil grinding base mill yang berwarna 

kuning dan tinta base mill berwarna biru, kemudian 

dicampurkan menjadi satu dengan menggunakan mesin mixer 

electromotor dan ditambahkan bahan additives untuk 

menghasilkan tinta cetak sablon berwarna hijau . 
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LAMPIRAN 

LIMA 

HASIL WAWANCARA KARYAWAN 
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Hasil Wawancara Karyawan CV Neotech Indonesia Mengenai LEAD 

NO Pertanyaan Kesimpulan Kesimpulan 

Keseluruhan Administrasi Manager 

Accounting 

Karyawan 

Keuangan 

Quality 

Control 

Kepala 

Produksi 

Sopir Karyawan 

Produksi 

Live The Vision 

1 Apakah visi 

perusahaan 

CV Neotech 

Indonesia 

dalam 

menjalankan 

usaha tinta 

cetak sablon 

diSemarang 

dapat 

dimengerti 

oleh para 

karyawan? 

Sebutkan visi 

perusahaan? 

Dapat, 

memberikan 

harga jual 

produk yang 

terjangkau 

dan produk 

yang 

berkualitas 

kepada 

konsumen. 

Dapat, 

memperoleh 

laba yang 

tinggi, dan 

omset 

penjualan 

yang terus 

meningkat. 

 

Ya, menjual 

barang yang 

bermutu 

tinggi, serta 

harga jual 

barang yang 

kompetitif. 

Ya, 

menciptaka

n tinta yang 

berkualitas 

dan 

bermutu 

tinggi 

dengan 

harga yang 

kompetitif 

dipasar 

lokal. 

 

Ya, 

memproduk

si tinta 

sesuai 

prosedur 

produksi, 

untuk 

menghasilk

an tinta 

yang 

bermutu 

tinggi. 

- Ya, dapat 

memproduk

si tinta 

cetak sablon 

yang 

bermutu 

tinggi, 

dengan 

harga 

barang yang 

kompetitif. 

 

Ya dapat, memproduksi 

tinta cetak sablon 

bermutu tinggi, dengan 

harga barang yang 

kompetitif dipasar 

lokal. 

 

2 Bagaimana 

keikutsertaan 

para karyawan 

dalam 

mengikuti visi 

perusahaan? 

 

Melakukan 

pencatatan 

arus kas 

dengan 

benar, tidak 

membuat 

kesalahan 

pada laporan 

arus kas. 

Memberika

n laporan 

tepat waktu, 

agar Bu 

Lisa dalam 

menghitung 

harga jual 

dapat tepat 

waktu. 

Memberika

n data- data 

dengan 

lengkap. 
 

 

Melakukan 

pemeriksaa

n kualitas 

hasil tinta 

cetak yang 

telah selesai 

diproses 

menjadi 

barang jadi, 

Kepala 

Produksi 

melakukan 

pengawasan 

pada proses 

produksi 

yang 

dikerjakan 

oleh 

- Karyawan 

mengikuti 

visi 

perusahaan, 

karyawan 

tidak 

menolak 

atau 

mengeluh 

Karyawan melakukan 

tugas pekerjaan sesuai 

dengan job description, 

melaksanakan perintah 

sesuai dengan prosedur 

kerja. Kepala Produksi 

melakukan pengawasan 

pada saat proses 

produksi sedang di 
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NO Pertanyaan Kesimpulan Kesimpulan 

Keseluruhan Administrasi Manager 

Accounting 

Karyawan 

Keuangan 

Quality 

Control 

Kepala 

Produksi 

Sopir Karyawan 

Produksi 

  kemudian 

memberikan 

laporan 

production 

sheet 

kepada 

Pemimpin. 

 

karyawan 

produksi 

lain, supaya 

hasil tinta 

yang 

diperoleh 

sesuai 

harapan. 

dalam 

melaksanak

an 

pekerjaan, 

karyawan 

melakukan 

pekerjaan 

dengan 

benar, 

sesuai 

dengan 

prosedur 

kerja yang 

telah 

diberikan, 

sesuai 

dengan job 

description. 

lakukan oleh karyawan 

produksi lain, supaya 

hasil tinta yang 

diperoleh sesuai dengan 

standar kualitas tinta 

yang warnanya tahan 

panas dan tidak mudah 

mengelupas. Kepala 

Produksi juga 

memberikan laporan 

production sheet kepada 

pemimpin setiap hari 

yang berisi tentang, 

berbagai bahan yang 

telah dicampurkan 

dalam pembuatan tinta, 

waktu yang dibutuhkan 

untuk menghasilkan 

tinta, serta jumlah yang 

dapat dihasilkan dalam 

sekali produksi, berisi 

pula nama karyawan 

yang mengerjakan dan 

alat yang digunakan 

dalam pembuatan tinta 

cetak. 
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NO Pertanyaan Kesimpulan Kesimpulan 

Keseluruhan Administrasi Manager 

Accounting 

Karyawan 

Keuangan 

Quality 

Control 

Kepala 

Produksi 

Sopir Karyawan 

Produksi 

3 Apa tindakan 

pengusaha 

dalam 

menghadapi 

tantangan 

usaha dan 

kesulitan 

dalam 

menjalankan 

bisnisnya? 
 

 

Bertindak 

teliti, mau 

memeriksa 

kembali 

laporan yang 

terdapat 

selisih sedikit 

pada 

pencatatan. 

 

Melakukan 

penelitian 

dan 

melakukan 

kunjungan 

ke 

costumer, 

jika ada 

masalah di 

tinta. 

 

 

Mencari 

solusi dari 

setiap 

hambatan. 

Pada 

saat 

karyawan 

keuangan 

yang 

bertugas 

menagih 

hutang 

kepada 

konsumen, 

namun 

karyawan 

tidak 

memperole

h tanggapan 

dari 

konsumen, 

pengusaha 

mau turun 

tangan 

langsung 

dengan 

Menerapkan 

kedisiplinan 

dengan 

rutin 

melaporkan 

hasil 

production 

sheet. 

 

Pantang 

menyerah 

dan 

berusaha 

menemukan 

jalan 

keluar. 

 

- Pemimpin 

selalu 

bertindak 

tegas, cepat 

dan tanggap 

dalam 

mengambil 

keputusan 

dalam 

memenuhi 

permintaan 

dari 

konsumen. 

- Pengusaha mencari 

solusi dari setiap 

hambatan yang di 

hadapi oleh 

karyawan. yakni saat 

karyawan keuangan 

yang bertugas 

menagih hutang 

kepada konsumen, 

namun karyawan 

tidak memperoleh 

tanggapan dari 

konsumen, pengusaha 

mau turun tangan 

langsung dengan 

menghubungi 

konsumen yang 

bergerak dibidang 

percetakan, 

khususnya media 

plastik untuk menagih 

hutang, dan biasanya 

pembayaran bisa 

segera cair. 

- Pengusaha teliti dan 

disiplin dalam 
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NO Pertanyaan Kesimpulan Kesimpulan 

Keseluruhan Administrasi Manager 

Accounting 

Karyawan 

Keuangan 

Quality 

Control 

Kepala 

Produksi 

Sopir Karyawan 

Produksi 

menghubun

gi 

konsumen 

yang 

bergerak 

dibidang 

percetakan, 

khususnya 

media 

plastik 

untuk 

menagih 

hutang, dan 

biasanya 

pembayaran 

bisa segera 

cair. 

melakukan pekerjaan, 

pantang menyerah, 

cepat dan tanggap 

dalam mengambil 

sebuah keputusan. 

Jika ada 

ketidakcocokan dalam 

pencatatan, maka 

pengusaha akan 

memeriksa kembali 

transaksi perusahaan, 

baik dalam 

pengeluaran maupun 

pendapatan 

perusahaan. 

 

4 Bagaimana 

pandangan 

pemimpin CV 

Neotech 

Indonesia 

terhadap 

masalah, 

bukan sebagai 

penghalang 

- Pemimpin 

beranggapa

n bahwa 

dengan 

masalah 

yang ada, 

maka baik 

karyawan 

maupun 

- Pemimpin  

akan 

melakukan 

penelitian 

untuk 

menemukan 

kesalahan 

dan 

memperbaik

- - - Pemimpin 

berpandangan masalah 

yang dihadapi, jika 

diberi perhatian, akan 

menghasilkan 

perbaikan dan 

peningkatan kualitas. 

Tindakan pengusaha 

jika mendapat komplain 
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NO Pertanyaan Kesimpulan Kesimpulan 

Keseluruhan Administrasi Manager 

Accounting 

Karyawan 

Keuangan 

Quality 

Control 

Kepala 

Produksi 

Sopir Karyawan 

Produksi 

tetapi sebuah 

peluang 

usaha? 

 

 

pimpinan 

akan belajar 

menemuka

n 

kesalahaan 

untuk dapat 

berkemban

g maju. 

i produk 

dengan 

selalu 

menguji 

kekentalan 

tinta yang 

akan 

dikirim 

dengan 

menggunak

an alat 

bernama 

zahn cup 

sebelum 

tinta cetak 

sablon 

dikirim ke 

konsumen. 

dari konsumen, akan 

melakukan penelitian 

pada sampel tinta yang 

telah diambil, sebelum 

tinta dikirim ke 

konsumen untuk 

menemukan kesalahan 

dan memperbaiki 

produk, dengan selalu 

menguji kekentalan 

tinta yang akan dikirim 

dengan menggunakan 

alat bernama zahn cup 

sebelum tinta cetak 

sablon dikirim ke 

konsumen. 

Encourage 
5 Bagaimana 

pengusaha 

mendorong 

semangat para 

karyawan 

dalam 

melakukan 

Bu Lisa 

memberikan 

pujian 

kepada 

karyawan 

saat 

melakukan 

Pada saat 

menghadapi 

kesulitan 

dalam 

menyusun 

laporan 

keuangan, 

Ibu Lisa 

selalu 

terlihat 

bersemanga

t, sehingga 

membuat 

karyawan 

Pengusaha 

selalu 

terbuka 

terhadap 

masukan, 

mau ikut 

menghadapi 

Pengusaha 

hadir untuk 

mengawasi 

aktifitas di 

pabrik, 

berkomunik

asi dengan 

Menginga

tkan 

karyawan 

supaya 

mengirim

kan 

barang 

- Ibu Lisa 

selalu 

terlihat 

bersemanga

t dalam 

melakukan 

pekerjaan 

- Pengusaha selalu 

terbuka terhadap 

masukan, mau ikut 

menghadapi kesulitan 

yang dihadapi oleh 

karyawan. Ibu Lisa 

mampu menyalurkan 
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NO Pertanyaan Kesimpulan Kesimpulan 

Keseluruhan Administrasi Manager 

Accounting 

Karyawan 

Keuangan 

Quality 

Control 

Kepala 

Produksi 

Sopir Karyawan 

Produksi 

pekerjaan? 

 

pekerjaan 

dengan 

benar, dan 

memberi 

teguran saat 

melakukan 

kesalahan, 

supaya 

karyawan 

dapat lebih 

teliti dalam 

melakukan 

pekerjaan. 

maka ibu 

lisa 

membantu 

memeriksa 

kembali, 

membantu 

manager 

accounting 

dalam 

memecahka

n masalah 

ketidak 

sesuaian 

laporan 

keuangan 

dengan cara 

berusaha 

memeriksa 

transaksi- 

transaksi 

yang telah 

terjadi 

selama 

periode 

laporan 

keuangan. 

jadi 

bersemanga

t. Ibu Lisa 

mengangga

p masalah 

karyawan 

juga 

masalahnya 

dan 

membantu 

karyawan 

untuk 

menyelesaik

an masalah 

yang sedang 

dihadapi 

saat 

melakukan 

pekerjaan di 

kantor. 

kesulitan 

yang 

dihadapi 

oleh 

karyawan, 

sehingga 

kesulitan 

yang di 

hadapi 

dapat 

terselesaika

n. 

 

para 

karyawan 

produksi, 

menanyaka

n kondisi 

yang ada 

dipabrik, 

membuat 

karyawan 

memiliki 

tanggung 

jawab 

untuk 

melakukan 

pekerjaan 

dengan baik 

dan benar.  

tepat 

waktu 

sampai 

kepada 

konsumen 

 

di pabrik 

bersama 

para 

karyawan, 

sehingga 

mampu 

menjadi 

sumber 

energi bagi 

para 

karyawan. 

- Pengusaha 

mengawasi 

kerja 

karyawan 

dalam 

melakukan 

proses 

produksi, 

selalu 

mengingatk

an para 

karyawan 

untuk 

mencampur

kan bahan 

semangatnya  menjadi 

sumber energi bagi 

para karyawan. 

- Pengusaha 

mengingatkan para 

karyawan untuk 

mencampurkan bahan 

baku seperti resin, 

thinner, solvent, 

pigment, dan additives 

sesuai dengan urutan 

pencampuran bahan 

baku pembuatan tinta, 

supaya hasil tinta yang 

diproduksi memenuhi 

kualitas yang 

ditentukan, yakni tahan 

panas dan tidak mudah 

mengelupas. 

- Pada saat terjadi 

ketidaksesuaian pada 

laporan keuangan, Ibu 

Lisa membantu 

memeriksa kembali 

laporan keuangan. 
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NO Pertanyaan Kesimpulan Kesimpulan 

Keseluruhan Administrasi Manager 

Accounting 

Karyawan 

Keuangan 

Quality 

Control 

Kepala 

Produksi 

Sopir Karyawan 

Produksi 

baku seperti 

resin, 

thinner, 

solvent, 

pigment, 

dan 

addictive 

sesuai 

dengan 

urutan 

pencampur

an bahan 

baku 

pembuatan 

tinta, 

supaya 

hasil tinta 

yang 

diproduksi 

memenuhi 

kualitas 

yang 

ditentukan, 

yakni tahan 

panas dan 

tidak 

- Ibu Lisa juga 

memberikan upah 

kepada para karyawan 

produksi saat 

melakukan lembur 

kerja. 
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NO Pertanyaan Kesimpulan Kesimpulan 

Keseluruhan Administrasi Manager 

Accounting 

Karyawan 

Keuangan 

Quality 

Control 

Kepala 

Produksi 

Sopir Karyawan 

Produksi 

mudah 

mengelupas

. 

- Ibu Lisa 

juga 

memberika

n bonus 

kepada para 

karyawan 

produksi 

saat 

melakukan 

lembur 

kerja. 

- Pengusaha 

mendorong 

semangat 

karyawan 

dengan 

mengadaka

n liburan 

bersama 

karyawan 

pada akhir 

tahun. 
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NO Pertanyaan Kesimpulan Kesimpulan 

Keseluruhan Administrasi Manager 

Accounting 

Karyawan 

Keuangan 

Quality 

Control 

Kepala 

Produksi 

Sopir Karyawan 

Produksi 

6 Bagaimana 

kedekatan 

pengusaha 

dengan 

karyawan 

dalam 

memberikan 

motivasi kerja? 

 

Bu Lisa mau 

bergaul 

dengan 

karyawan, 

seperti 

mengadakan 

acara keluar 

bersama pada 

waktu 

tertentu. 

 

Kedekatan 

karyawan 

dengan 

pengusaha 

yakni sering 

bertukar 

pikiran, 

mau 

memahami 

kesulitan 

yang 

dihadapi 

karyawan, 

mencari 

solusi 

secara 

bersama – 
sama, bu 

Lisa mau 

mendengark

an, terbuka 

terhadap 

masukan 

dari 

karyawan.  

 

Ibu Lisa 

biasanya 

bertemu 

langsung 

dengan 

karyawan 

untuk 

memberikan 

motivasi, 

dengan 

mengajak 

ngobrol saat 

akhir bulan 

atau pada 

saat gajian, 

mendorong 

karyawan 

untuk 

bekerja 

dengan 

optimal. 

 

Pengusaha 

memberikan 

motivasi 

kerja 

dengan 

mengadaka

n briefing 

yang berisi 

evaluasi 

kerja. 

Memberika

n 

pengarahan 

proses 

produksi 

supaya 

sesuai 

dengan 

prosedur 

yang 

diperintahka

n, sehingga 

menghasilk

an produk 

yang 

berkualitas 

 

Ibu Lisa 

mengadak

an makan 

bersama 

dengan 

karyawan, 

ikut 

merayakan 

hari raya 

bersama 

keluarga. 

Pengusaha 

peduli 

dengan ikut 

melakukan 

pekerjaan 

yang 

dilakukan 

oleh 

karyawan 

produksi, 

mau ikut 

lembur 

bersama 

para 

karyawan, 

terbuka 

terhadap 

masukan 

dari 

karyawan, 

mau 

mendengar

kan 

masalah 

dan 

kesulitan 

- Pengusaha 

memberikan motivasi 

kerja dengan 

mengadakan briefing 

yang berisi evaluasi 

kerja. 

- Pengusaha mau 

bergaul dengan semua 

para karyawanya. 

biasanya bertemu 

langsung dengan 

karyawan untuk 

memberikan motivasi, 

dengan mengajak 

ngobrol saat akhir 

bulan atau pada saat 

gajian, mendorong 

karyawan untuk 

bekerja lebih optimal. 

- Pengusaha mau 

memahami kesulitan 

yang dihadapi oleh 

karyawan dalam 

melaksanakan 

pekerjaan. 
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NO Pertanyaan Kesimpulan Kesimpulan 

Keseluruhan Administrasi Manager 

Accounting 

Karyawan 

Keuangan 

Quality 

Control 

Kepala 

Produksi 

Sopir Karyawan 

Produksi 

 produksi, 

sampai 

mencari 

solusinya. 

Ibu Lisa 

juga 

mengadaka

n piknik 

bersama 

karyawan. 

- menganggap 

karyawan seperti 

teman dan keluarga 

dengan mengadakan 

piknik atau makan 

bersama karyawan. 

7 Apakah dalam 

mengelola 

usaha, Ibu 

Lisawati 

memberikan 

kepercayaan 

kepada para 

karyawannya? 

Contohnya? 

 

Ya, 

kepercayaan 

dalam 

membuat 

laporan arus 

kas, 

pengeluaran 

dan 

pemasukan. 

Walaupun 

diberikan 

kepercayaan 

penuh, Bu 

Lisa tetap 

mengecek 

kembali 

Ya, 

memberi 

kebebasan, 

mengerti 

harga 

pembelian, 

harga jual 

ke 

customer, 

dan diberi 

kepercayaa

m 

menghitung 

harga pokok 

penjualan. 

 

Ya, 

diberikan 

kepercayaan 

untuk 

mengerjaka

n laporan 

terlebih 

dahulu. 

Ya, 

karyawan 

diberi 

kepercayaan 

melakukan 

pemeriksaa

n kualitas 

hasil 

produksi 

tinta yang 

telah jadi 

sebelum 

dikirim ke 

konsumen. 

 

Ya. 

karyawan 

dipercaya 

untuk 

mengawasi 

proses 

produksi 

yang 

dilakukan, 

supaya 

pencapuran 

bahan- 

bahan 

dilakukan 

sesuai 

urutan yang 

Ya, 

karyawan 

diberi 

kepercaya

an untuk 

mengantar

kan kaleng 

berisi tinta 

sampai ke 

tempat 

tujuan. 

 

Ya, 

karyawan 

dipercaya 

untuk 

menggunak

an mesin 

produksi 

dalam 

proses 

pembuatan 

tinta cetak 

sablon, 

untuk 

melaksakan 

setiap 

perintah 

Ya, karyawan diberikan 

kepercayaan untuk 

melakukan pekerjaan 

sesuai dengan job 

description. karyawan 

dengan penuh tanggung 

jawab melakukan 

pekerjaan, contohnya 

membuat laporan arus 

kas, melakukan 

pemeriksaan kualitas 

barang, mengawasi 

proses produksi, 

mengoperasikan mesin 

produksi, melakukan 

proses produksi dan 
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NO Pertanyaan Kesimpulan Kesimpulan 

Keseluruhan Administrasi Manager 

Accounting 

Karyawan 

Keuangan 

Quality 

Control 

Kepala 

Produksi 

Sopir Karyawan 

Produksi 

laporan. 

 

benar. yang 

diberikan, 

dan 

mengambil 

keputusan 

secara tepat 

untuk 

menyelesaik

an 

persoalan. 

 

mengantar barang 

sampai kepada 

konsumen. 

Arrange 

8 Apa yang 

dilakukan oleh 

pengusaha 

untuk 

mencapai 

tujuan 

perusahaan? 

Pengusaha 

memeriksa 

checklist 

produksi 

sebelum tinta 

cetak sablon 

dikemas. 

 

Ibu Lisawati 

selalu 

mengecek 

setiap laporan 

keuangan. 

Ibu Lisa 

mengecek 

nota atau 

faktur 

penjualan 

yang akan 

ditagihkan 

kepada 

konsumen. 

Menemuk

an titik 

kesalahan 

yang 

dibuat 

pada saat 

proses 

produksi, 

dan 

memperba

iki 

kesalahan 

dengan 

menciptak

Pengusaha 

ikut terjun 

langsung 

dalam  

proses 

produksi 

tinta cetak 

sablon 

mulai dari 

pencampura

n bahan 

baku 

seperti, 

seperti 

- Pengusaha 

memberikan 

kepercayaan 

pada 

karyawan 

untuk 

bertanggung 

jawab pada 

produksi 

yang 

dilakukan 

oleh 

karyawan, 

selalu 

- Pengusaha ikut terjun 

langsung dalam  proses 

produksi. tinta cetak 

sablon mulai dari 

pencampuran bahan 

baku seperti, seperti 

thinner, resin, pigment, 

dan solvent, menjadi 

barang setengah jadi 

yang dicampur dengan 

bahan additives 

sehingga menjadi 

barang jadi. 

- Pengusaha membuat 
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NO Pertanyaan Kesimpulan Kesimpulan 

Keseluruhan Administrasi Manager 

Accounting 

Karyawan 

Keuangan 

Quality 

Control 

Kepala 

Produksi 

Sopir Karyawan 

Produksi 

an formula 

tinta baru, 

melakukan 

penelitian 

mengguna

kan  bahan 

baku yang 

baru 

seperti 

resin baru, 

pigment 

baru, dan 

additives 

baru. 

thinner, 

resin, 

pigment, 

dan solvent, 

menjadi 

barang 

setengah 

jadi yang 

dicampur 

dengan 

bahan 

additives 

sehingga 

menjadi 

barang jadi. 

memperhati

kan 

pekerjaan 

yang 

dilakukan 

dipabrik, 

dan 

mengecek 

kualitas 

tinta. 

formula tinta baru. 

dengan melakukan 

penelitian 

menggunakan bahan 

baku yang baru seperti 

resin baru, pigment 

baru, dan additives 

baru. 

- Ibu Lisawati selalu 

memeriksa setiap 

laporan keuangan. 

mengecek faktur 

penjualan yang akan 

ditagihkan kepada 

konsumen, dan selalu 

memeriksa checklist 

produksi sebelum tinta 

cetak sablon dikemas. 

Dengan pengusaha 

mengetahui semua hal 

yang terjadi di 

perusahaan, pengusaha 

mampu mengkalkulasi 

harga jual, sehingga 

dapat menjual barang 

dengan harga yang 
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NO Pertanyaan Kesimpulan Kesimpulan 

Keseluruhan Administrasi Manager 

Accounting 

Karyawan 

Keuangan 

Quality 

Control 

Kepala 

Produksi 

Sopir Karyawan 

Produksi 

kompetitif.  

9 Apakah 

terdapat 

penetapan 

target kinerja 

dalam 

perusahaan? 

Sebutkan? 

Tidak 

terdapat pada 

bagian 

administrasi 

target 

tersebut. 

Karyawan 

administrasi 

walaupun 

tidak diberi 

target , 

karyawan 

melakukan 

pekerjaan 

sebaik 

mungkin. 

Ya, laporan 

keuangan 

harus up to 

date, dan tepat 

waktu 

Ya, 

memberik

an data- 

data yang 

sesuai 

dengan 

transaksi 

yang akan 

dijadikan 

laporan 

keuangan, 

sehingga 

laporan 

keuangan 

sesuai 

dengan 

transaksi 

yang di 

ada. 

Ya, 

karyawan 

ditarget 

untuk 

memberik

an hasil 

laporan 

production 

sheet 

setiap hari 

untuk 

diserahkan 

kepada Bu 

Lisa. 

 

Ya, Kepala 

Produksi 

ditarget 

untuk 

memberikan 

laporan 

hasil 

production 

sheet setiap 

hari. Dan 

melakukan 

pemenuhan 

permintaan 

dari 

konsumen 

harus 

didahulukan

. 

- Ya, proses 

produksi 

yang 

dilakukan 

oleh 

karyawan 

untuk 

jangka 

waktu 2 

minggu ke 

depan, 

meliputi 

perencanaa

n produksi 

tinta sesuai 

urutan 

warna dari 

warna 

muda ke 

warna tua. 

Ya ada, penetapan 

target kinerja dalam 

perusahaan yang 

dilakukan oleh 

karyawan, sesuai 

dengan job description 

masing – masing 

karyawan. Target 

kinerja dalam 

perusahaan, yakni 

melaksanakan dan 

menyelesaikan tugas 

pekerjaan dengan 

disiplin dan tepat 

waktu, sesuai dengan 

prosedur pekerjaan, 

seperti : 

- Manager Accounting 

selalu memberikan 

laporan keuangan 

harus setiap bulan 

menjadi laporan yang 

lengkap supaya dapat 

mengetahui laba rugi 

perusahaan setiap 
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NO Pertanyaan Kesimpulan Kesimpulan 

Keseluruhan Administrasi Manager 

Accounting 

Karyawan 

Keuangan 

Quality 

Control 

Kepala 

Produksi 

Sopir Karyawan 

Produksi 

bulan. 

- Karyawan keuangan 

memberikan data- 

data yang sesuai 

dengan transaksi yang 

akan dijadikan 

laporan keuangan, 

sehingga laporan 

keuangan sesuai 

dengan transaksi yang 

di ada. 

- Kepala Produksi dan 

Quality Control 

memberikan hasil 

laporan production 

sheet setiap hari untuk 

diserahkan kepada Ibu 

Lisawati. 

- Karyawan Produksi, 

melakukan proses 

produksi untuk jangka 

waktu 2 minggu ke 

depan, meliputi 

perencanaan produksi 

tinta sesuai urutan 
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NO Pertanyaan Kesimpulan Kesimpulan 

Keseluruhan Administrasi Manager 

Accounting 

Karyawan 

Keuangan 

Quality 

Control 

Kepala 

Produksi 

Sopir Karyawan 

Produksi 

warna dari warna 

terang ke warna 

gelap. 

10 Bagaimana 

cara yang 

dilakukan oleh 

Ibu Lisawati 

dalam 

menyelesaikan 

persoalan yang 

terjadi didalam 

perusahaan CV 

Neotech 

Indonesia? 

Bu Lisa 

menyelesaika

n masalah 

dengan cara 

menengahi 

kedua pihak 

yang 

memiliki 

masalah, 

dengan mau 

mengecek 

ulang, jika 

terjadi 

perbedaan 

dalam 

memasukan 

angka pada 

bagian 

administrasi 

dengan 

accounting. 

Jika bagian 

gudang 

mengajukan 

permintaan 

suatu barang 

seperti solvent 

dan pada saat 

pembelian 

solvent  harga 

mengalami 

kenaikan 

sebesar 30 

persen dari 

harga 

sebelumnya 

maka 

pembeliaannya 

akan dikelolah 

oleh Ibu Lisa. 

 

Jika cash 

flow 

perusahaa

n 

mengalam

i 

kemacetan

, Ibu Lisa 

akan 

menagihk

an pada 

konsumen

, dan 

mengatur 

pembayar

an ke 

supplier. 

 

Ibu Lisa 

tidak 

terburu- 

buru 

dalam 

mengambi

l 

keputusan, 

jika 

permintaa

n 

konsumen 

akan tinta 

cetak 

sablon 

harus 

foodgrade, 

maka Ibu 

Lisa akan 

melakukan 

penelitian 

dengan 

mengganti 

Berdiskusi 

bersama- 

sama 

karyawan 

untuk 

mencari 

pokok 

persoalan 

yang terjadi, 

menarik 

sebuah 

kesimpulan, 

dan 

melakukan 

tindakan. 

 

Menyelesa

ikan 

persoalan 

dengan 

cepat. 

 

Ibu Lisa 

selalu 

melakukan 

kontrol 

pada kinerja 

yang 

dilakukan 

oleh 

karyawan, 

mengadaka

n diskusi 

bersama 

untuk 

mendapatka

n 

penyelesaia

n, mau 

meneliti 

kembali 

pokok 

kesalahan 

yang 

dilakukan 

- Pengusaha melakukan 

penelitian kembali 

untuk memecahkan 

persoalan. yakni dalam 

hal produksi jika 

permintaan konsumen 

akan tinta cetak sablon 

harus foodgrade, yang 

berarti tinta aman untuk 

mengemas makanan, 

maka Ibu Lisa akan 

melakukan penelitian 

dengan mengganti 

formula yang lama 

menjadi formula yang  

foodgrade. 

- Pengusaha mau turun 

tangan langsung. dalam 

menangani persoalan 

keuangan jika cash 

flow perusahaan 

mengalami kemacetan, 

maka Ibu Lisa akan 
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NO Pertanyaan Kesimpulan Kesimpulan 

Keseluruhan Administrasi Manager 

Accounting 

Karyawan 

Keuangan 

Quality 

Control 

Kepala 

Produksi 

Sopir Karyawan 

Produksi 

formula 

yang lama 

menjadi 

formula 

yang  

foodgrade. 

oleh 

karyawan. 

menagih sendiri ke 

konsumen, serta 

mengatur kembali 

pembayaran ke 

supplier. 

- Pengusaha melakukan 

diskusi bersama - sama 

karyawan. jika bagian 

gudang mengajukan 

permintaan suatu 

barang seperti solvent 

dan pada saat 

pembelian solvent  

harga mengalami 

kenaikan sebesar 30 

persen dari harga 

sebelumnya maka 

pembeliaannya akan 

dikelolah oleh Ibu Lisa. 

Pengusaha akan 

melihat kembali 

kebutuhan produksi, 

jika permintaan terlalu 

banyak, maka Ibu Lisa 

akan mengurangi 

jumlah pembeliaannya. 
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NO Pertanyaan Kesimpulan Kesimpulan 

Keseluruhan Administrasi Manager 

Accounting 

Karyawan 

Keuangan 

Quality 

Control 

Kepala 

Produksi 

Sopir Karyawan 

Produksi 

Direction 

11 Bagaimana 

peran 

kehadiran 

pengusaha 

dalam 

mengatur para 

karyawan 

menyelesaikan 

tugas – tugas 

dalam 

pencapaian 

tujuan 

perusahaan? 

Bu Lisa 

memiliki 

peran yang 

sangat 

penting. 

Menetapkan 

pengeluaran 

dan 

pemasukan 

dalam 

perusahaan. 

Pengusaha 

selalu 

menerapkan 

kedisiplinan 

dalam 

melakukan 

pekerjaanny

a, dan 

menerapkan 

kedisiplinan 

kepada para 

karyawan. 

Menanyaka

n tugas – 
tugas yang 

dikerjakan 

ada masalah 

atau tidak. 

Ibu Lisa 

antusias 

dengan 

kesulitas 

yang 

dihadapi 

oleh 

karyawan, 

mambantu 

menemukan 

kekeliruan 

yang 

mungkin 

dilakukan. 

Pengusaha 

memberikan 

perhatian 

pada 

pekerjaan 

yang 

dilakukan 

oleh 

karyawan, 

terutama 

ketika 

terjadi 

kesulitan. 

memberik

an 

masukan 

untuk 

mengatasi 

persoalan, 

yang 

dihadapi 

oleh 

karyawan, 

ketika 

terjadi 

kesalahan 

pada 

proses 

produksi. 

Ibu Lisa 

selalu 

mempertika

n kinerja 

para 

karyawan di 

pabrik 

untuk selalu 

disiplin 

pada 

prosedur 

kerja, dan 

ikut 

menyelesaik

an 

permasalaha

n yang 

dihadapi 

oleh 

karyawan 

dengan 

tegas, 

supaya 

pekerjaan 

yang 

- Pengusaha 

memberikan masukan 

untuk mengatasi 

persoalan, yang 

dihadapi oleh 

karyawan. 

- Pengusaha membantu 

menganalisa 

pekerjaan yang 

dilakukan oleh 

karyawan. contohnya 

karyawan  keuangan, 

ketika terjadi 

ketidaksesuaian pada 

pencatatan keuangan 

perusahaan, supaya 

kinerja yang 

dilakukan oleh 

karyawan tidak 

terhenti karena 

kesulitan yang 

dihadapi karyawan. 

- Pengusaha selalu 

menerapkan 
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NO Pertanyaan Kesimpulan Kesimpulan 

Keseluruhan Administrasi Manager 

Accounting 

Karyawan 

Keuangan 

Quality 

Control 

Kepala 

Produksi 

Sopir Karyawan 

Produksi 

dilakukan  

dapat 

optimal. 

kedisiplinan dalam 

melakukan 

pekerjaannya dan 

menerapkan 

kedisiplinan pada 

pekerjaan para 

karyawan agar dalam 

menyelesaikan tugas 

sesuai dengan 

prosedur kerja. 

12 Apakah 

pengusaha 

bertindak 

memberdayak

an 

kemampuan 

karyawannya? 

Ya, Bu Lisa 

memberdaka

n 

karyawannya 

pada posisi 

pekerjaan 

yang tepat, 

sehingga 

karyawan 

dapat bekerja 

dengan baik. 

Ya, 

diberikan 

job 

description 

sesuai 

kemampuan 

karyawan. 

Ya, 

memberikan 

job 

description 

sesuai 

kemampuan

. 

Ya, 

biasanya 

pemimpin 

memberikan 

masukan 

kepada 

karyawan 

untuk lebih 

meningkatk

an 

kemampuan 

yang 

dimiliki dan 

mau 

mengorbank

an sejumlah 

Ya, 

karyawan 

diberikan 

motivasi 

kerja dalam 

menyelesaik

an 

pekerjaan 

dipabrik, 

bertujuan 

agar 

produksi 

yang 

karyawan 

lakukan 

dapat 

- Ya, Ibu Lisa 

menempatk

an para 

karyawan 

sesuai 

dengan 

kemampuan 

karyawan, 

memberikan 

pengarahan 

cara 

menggunak

an mesin 

produksi, 

dan 

menanamka

Ya, pengusaha 

memberdayakan 

kemampuan karyawan 

dengan menempatkan 

posisi karyawan sesuai 

dengan kemampuan 

karyawan. Pengusaha 

mau mengorbankan 

sejumlah dana untuk 

meningkatkan 

kemampuan karyawan, 

mengembangkan 

kemampuan karyawan 

melalui pelatihan 

proses produksi 

pencampuran bahan 
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NO Pertanyaan Kesimpulan Kesimpulan 

Keseluruhan Administrasi Manager 

Accounting 

Karyawan 

Keuangan 

Quality 

Control 

Kepala 

Produksi 

Sopir Karyawan 

Produksi 

dana supaya 

karyawan 

lebih baik 

lagi dalam 

melakukan 

pekerjaan. 

berjalan 

lancar 

sesuai 

prosedur. 

n pada 

karyawan 

untuk 

melakukan 

pekerjaan 

dengan 

disiplin. 

baku secara urut, dan 

menerapkan 

kedisiplinan pada para 

karyawan dalam 

melakukan pekerjaan, 

sehingga kinerja yang 

dilakukan oleh 

karyawan dapat 

optimal. 

13 Apa 

wewenang 

yang diberikan 

oleh 

pengusaha 

pada karyawan 

agar dapat 

bertanggung 

jawab dalam 

pekerjaan, 

telah sesuai 

dengan job 

description 

masing – 
masing 

karyawan? 

Ya sesuai, 

untuk 

menyerahkan 

semua yang 

berhubungan 

dengan 

pemasukan 

dan 

pengeluaran 

kepada 

bagian 

administrasi. 

Ya sesuai, 

berwewena

ng 

membuka 

harga jual 

ke 

konsumen, 

ketika Bu 

Lisa sedang 

tidak berada 

dikantor. 

Ya sesuai, 

diberikan 

tanggung 

jawab untuk 

menerima 

semua nota- 

nota yang 

dikirimkan 

oleh 

Supplier. 

Ya sesuai, 

karyawan 

diberi 

wewenang 

untuk 

melakukan 

pemeriksaa

n kualitas 

hasil tinta 

cetak yang 

telah 

diproses 

dari awal 

sampai pada 

proses akhir 

hingga 

menjadi 

Ya sesuai, 

wewenang 

untuk 

mengatur 

para 

karyawan 

produksi 

lain , 

menyampai

kan perintah 

dari Bu Lisa 

kepada 

karyawan 

produksi, 

memastikan 

semua 

produksi 

Ya sesuai, 

wewenang 

membawa 

barang 

untuk 

dikirim ke 

konsumen. 

Ya sesuai, 

karyawan 

diberi 

wewenang 

untuk 

menjalanka

n mesin 

produksi 

dalam 

proses 

pembuatan 

tinta cetak 

sablon, 

mencampur

kan semua 

bahan- 

bahan 

Ya sesuai, Karyawan 

diberikan wewenang 

untuk melakukan 

pekerjaan dengan penuh 

tanggung jawab, sesuai 

dengan job description 

karyawan. seperti 

Karyawan Administrasi 

menyerahkan semua 

yang berhubungan 

dengan pemasukan dan 

pengeluaran kepada 

bagian administrasi; 

Manajer Accounting 

berwewenang 

membuka harga jual ke 

konsumen, saat Ibu Lisa 
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NO Pertanyaan Kesimpulan Kesimpulan 

Keseluruhan Administrasi Manager 

Accounting 

Karyawan 

Keuangan 

Quality 

Control 

Kepala 

Produksi 

Sopir Karyawan 

Produksi 

barang jadi. berjalan 

dengan baik 

dipabrik. 

 

pembuatan 

tinta untuk 

menghasilk

an tinta 

yang 

bermutu 

tinggi 

sesuai 

dengan 

permintaan 

konsumen. 

sedang tidak berada 

dikantor; Karyawan 

Keuangan diberikan 

tanggung jawab untuk 

menerima semua nota- 

nota yang dikirimkan 

oleh Supplier; Quality 

Control diberi 

wewenang untuk 

melakukan pemeriksaan 

kualitas hasil tinta cetak 

yang telah diproses dari 

awal sampai pada 

proses akhir menjadi 

barang jadi; Kepala 

Produksi berwewenang 

untuk mengatur para 

karyawan produksi, 

menyampaikan perintah 

dari Ibu Lisa kepada 

karyawan produksi, 

memastikan semua 

kegiatan produksi 

berjalan dengan baik 

dipabrik; Karyawan 

Produksi berwewenang 
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NO Pertanyaan Kesimpulan Kesimpulan 

Keseluruhan Administrasi Manager 

Accounting 

Karyawan 

Keuangan 

Quality 

Control 

Kepala 

Produksi 

Sopir Karyawan 

Produksi 

untuk menjalankan 

mesin produksi dalam 

proses pembuatan tinta 

cetak sablon, 

mencampurkan semua 

bahan baku pembuatan 

tinta cetak sablon untuk 

menghasilkan tinta 

yang bermutu tinggi; 

Sopir berwewenang 

membawa barang untuk 

dikirim ke konsumen. 

14 Apakah 

pengusaha 

memahami 

fungsi kerja 

mesin produksi 

dalam 

perusahaan ? 

Apa saja mesin 

produksi yang 

digunakan oleh 

perusahaan CV 

Neotech 

Indonesia? 

- Ya, 

pengusaha 

mengetahui 

kegunaan 

mesin 

produksi, 

dapat 

melakukan 

proses 

produksi 

menggunak

an mesin 

produksi 

perusahaan. 

- Ya, 

Pengusaha 

mengetahui 

mesin 

berteknolog

i yang 

digunakan 

perusahaan, 

yakni mesin 

grinding 

dan  mixer, 

serta 

mengetahui 

fungsi dan 

Ya, 

pengusaha 

memahami 

fungsi dan 

cara kerja 

mesin 

grinding 

dan mixer 

dalam 

proses 

produksi 

tinta. Mesin 

grinding, 

berguna 

- Ya, 

pengusaha 

mengetahui 

fungsi dan 

cara kerja 

mesin 

produksi 

grinding 

dan mesin 

mixer yang 

digunakan 

oleh 

perusahaan 

untuk 

Ya, pengusaha 

memahami fungsi dan 

cara kerja mesin 

grinding dan mixer 

yang digunakan oleh 

perusahaan untuk 

memproduksi tinta 

cetak sablon. Mesin 

grinding, berguna untuk 

menghaluskan semua 

bahan-bahan, 

sedangkan mesin mixer 

berfungsi untuk 

mencampur hasil 
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NO Pertanyaan Kesimpulan Kesimpulan 

Keseluruhan Administrasi Manager 

Accounting 

Karyawan 

Keuangan 

Quality 

Control 

Kepala 

Produksi 

Sopir Karyawan 

Produksi 

 

 

cara 

menggunak

an mesin 

produksi. 

untuk 

menghalusk

an semua 

bahan-

bahan. 

Sedangkan 

mixer 

berfungsi 

untuk 

mencampur 

hasil 

grinding 

yang berupa 

pasta 

bewarna. 

memproduk

si tinta. 

grinding yang berupa 

pasta bewarna. 
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LAMPIRAN 

ENAM 

HASIL CROSSCHECK JAWABAN KARYAWAN 
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Hasil Crosscheck Jawaban Pertanyaan Pada Bagian Karyawan Produksi 

No Pertanyaan Budi 

(38th) 

Setia  

(35th) 

Nugroho 

(30th) 

Harry 

(32th) 

Dedi 

(25th) 

Latip 

(23th) 

Kesimpulan 

1 Apakah visi 

perusahaan CV 

Neotech Indonesia 

dalam menjalankan 

usaha tinta cetak 

sablon diSemarang 

dapat dimengerti 

oleh para 

karyawan? 

Sebutkan visi 

perusahaan? 

Dapat, 

menghasilkan 

tinta yang 

bagus dengan 

mutu yang 

terbaik dan 

harga yang 

murah. 

 

Dapat, 

menciptaka

n produk 

tinta cetak 

sablon yang 

bermutu 

tinggi dan 

harga jual 

barang 

yang 

kompetitif. 

Dapat, 

menghasilk

an kualitas 

tinta 

terbaik, 

dengan 

kualitas 

yang 

diharapkan. 

Dapat, 

memproduk

si tinta 

cetak yang 

berkualita, 

sesuai 

permintaan 

dari 

konsumen. 

Ya , dapat 

memproduk

si tinta yang 

bermutu 

tinggi 

dengan 

harga 

barang yang 

kompetitif. 

Ya, 

mengerjaka

n proses 

produksi 

dengan 

tepat, untuk 

menghasilk

an tinta 

yang bagus. 

Ya, dapat 

memproduksi tinta 

cetak sablon yang 

bermutu tinggi, 

dengan harga barang 

yang kompetitif. 

2 Bagaimana 

keikutsertaan para 

karyawan dalam 

mengikuti visi 

perusahaan? 

 

Menjaga agar 

proses 

produksi 

dapat 

terlaksana 

dengan baik 

dan sesuai 

dengan 

prosedur 

produksi. 

 

Melakukan 

perkerjaan 

dengan 

sungguh-

sungguh, 

sesuai 

dengan 

prosedur 

proses 

kinerja 

perusahaan. 

Bekerja 

dengan 

semangat, 

disiplin dan 

tidak pernah 

membolos 

kerja. 

 

Mematuhi 

perintah dan 

arahan 

untuk 

melakukan 

pencampura

n bahan 

sesuai 

prosedur 

kerja. 

 

Melakukan 

pekerjaan 

dengan 

benar sesuai 

perintah. 

 

Mengerjaka

n perintah 

sesuai 

petunjuk 

yang 

diberikan. 

 

Karyawan mengikuti 

visi perusahaan, 

karyawan tidak 

menolak atau 

mengeluh dalam 

melaksanakan 

pekerjaan, karyawan 

melakukan pekerjaan 

dengan benar, sesuai 

dengan prosedur 

kerja yang telah 

diberikan, sesuai 

dengan job 

description. 



 

 

166 

 

No Pertanyaan Budi 

(38th) 

Setia  

(35th) 

Nugroho 

(30th) 

Harry 

(32th) 

Dedi 

(25th) 

Latip 

(23th) 

Kesimpulan 

3 Apa tindakan 

pengusaha dalam 

menghadapi 

tantangan usaha 

dan kesulitan 

dalam menjalankan 

bisnisnya? 

 

Pengusaha 

mau langsung 

turun tangan 

menyelesaika

n masalah, 

jika terjadi 

kesalahan 

dalam 

melakukan 

proses 

produksi. 

Pengusaha 

bersikap 

tegas dalam 

memimpin 

perusahaan. 

 

Pengusaha 

selalu 

bertindak 

cepat dalam 

mengambil 

keputusan 

secara 

cerdas, 

sehingga 

persoalan 

yang terjadi 

sering 

mudah 

diselesaikan 

Pemimpin 

bertindak 

selektif 

dalam 

mengambil 

tindakan 

dengan 

mendahulu

kan 

permintaan 

dari 

konsumen. 

 

Bu Lisa 

bersikap 

tegas dalam 

memberikan 

perintah 

pada 

karyawan. 

Bu Lisa 

bertindak 

cepat dalam 

memenuhi 

permintaan 

dari 

pembeli. 

 

Bu Lisa 

mau ikut 

lembur 

bersama 

karyawan, 

untuk 

memenuhi 

permintaan 

konsumen. 

 

Selalu 

memberikan 

perhatian 

pada 

pekerjaan 

karyawan, 

memberikan 

saran pada 

karyawan. 

 

Pemimpin selalu 

bertindak tegas, 

cepat dan tanggap 

dalam mengambil 

keputusan dalam 

memenuhi 

permintaan dari 

konsumen. 

 

4 Bagaimana 

pandangan 

pemimpin CV 

Neotech Indonesia 

terhadap masalah, 

bukan sebagai 

penghalang tetapi 

sebuah peluang 

usaha? 

-  - 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - 

5 Bagaimana Ibu Lisa mau Ibu Lisa Pengusaha Pengusaha Bu Lisa Ibu Lisa - Ibu Lisa selalu 
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No Pertanyaan Budi 

(38th) 

Setia  

(35th) 

Nugroho 

(30th) 

Harry 

(32th) 

Dedi 

(25th) 

Latip 

(23th) 

Kesimpulan 

pengusaha 

mendorong 

semangat para 

karyawan dalam 

melakukan 

pekerjaan? 

ikut 

melakukan 

pekerjaan 

produksi, 

mendorong 

semangat 

karyawan, 

supaya proses 

produksi jadi 

berjalan 

dengan baik, 

dan jarang 

terjadi 

kesalahan. 

selalu 

memberikan 

dorongan 

semangat 

untuk 

melakukan 

pekerjaan 

dengan 

benar, 

supaya 

kinerja 

karyawan 

menjadi 

lebih 

terarah dan 

teratur. 

memberikan 

bonus pada 

karyawan, 

ketika 

karyawan 

melakukan 

lembur 

kerja. 

 

memberikan 

bertanggung 

jawab 

kepada 

karyawan 

melakukan 

proses 

produksi. 

Ibu Lisa 

memberikan 

contoh 

kepada pada 

karyawan 

dalam 

melakukan 

proses 

produksi 

pencampura

n bahan 

baku seperti 

resin, 

thinner, 

solvent, 

pigment, 

dan 

addictive 

sesuai 

bersikap 

tegas pada 

karyawan, 

turun 

tangan 

langsung 

mengatasi 

permasalaha

n yang 

terjadi  di 

pabrik 

sehingga 

karyawan 

terdorong 

melakukan 

pekerjaan 

dengan 

benar. 

 

selalu 

mengingatk

an dan 

mengawasi 

karyawan 

agar 

karyawan 

disiplin 

melakukan 

prosedur 

kerja secara 

tepat. 

 

terlihat 

bersemangat dalam 

melakukan 

pekerjaan di pabrik 

bersama para 

karyawan, 

sehingga mampu 

menjadi sumber 

energi bagi para 

karyawan. 

- Pengusaha 

mengawasi kerja 

karyawan dalam 

melakukan proses 

produksi, selalu 

mengingatkan para 

karyawan untuk 

mencampurkan 

bahan baku seperti 

resin, thinner, 

solvent, pigment, 

dan addictive 

sesuai dengan 

urutan 

pencampuran 

bahan baku 

pembuatan tinta, 
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No Pertanyaan Budi 

(38th) 

Setia  

(35th) 

Nugroho 

(30th) 

Harry 

(32th) 

Dedi 

(25th) 

Latip 

(23th) 

Kesimpulan 

dengan 

urutan 

pencampura

n bahan 

baku 

pembuatan 

tinta . 

supaya hasil tinta 

yang diproduksi 

memenuhi kualitas 

yang ditentukan, 

yakni tahan panas 

dan tidak mudah 

mengelupas. 

- Ibu Lisa juga 

memberikan bonus 

kepada para 

karyawan produksi 

saat melakukan 

lembur kerja. 

6 Bagaimana 

kedekatan 

pengusaha dengan 

karyawan dalam 

memberikan 

motivasi kerja? 

 

Memecahkan 

permasalahan 

yang terjadi 

dipabrik 

secara 

bersama - 

sama. 

Pengusaha 

ikut turun 

tangan pada 

kinerja di 

pabrik, mau 

ikut lembur 

bersama 

para 

karyawan. 

Ibu Lisa 

terbuka 

terhadap 

masukan 

dari 

karyawan. 

Ibu Lisa 

pernah 

mengadaka

n piknik 

bersama 

karyawan. 
 

 

Karyawan 

mendapat 

pujian saat 

melakukan 

pekerjaan 

dengan giat. 

Bu Lisa 

mau 

mendengark

an kesulitan 

produksi, 

hingga 

mencari 

solusi 

secara 

bersama -

sama. 

Pengusaha peduli 

dengan ikut 

melakukan pekerjaan 

yang dilakukan oleh 

karyawan produksi, 

mau ikut lembur 

bersama para 

karyawan, terbuka 

terhadap masukan 

dari karyawan, mau 

mendengarkan 

masalah dan 

kesulitan produksi, 

sampai mencari 
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No Pertanyaan Budi 

(38th) 

Setia  

(35th) 

Nugroho 

(30th) 

Harry 

(32th) 

Dedi 

(25th) 

Latip 

(23th) 

Kesimpulan 

solusinya. Ibu Lisa 

juga mengadakan 

piknik bersama 

karyawan. 

7 Apakah dalam 

mengelola usaha, 

Ibu Lisawati 

memberikan 

kepercayaan 

kepada para 

karyawannya? 

Contohnya? 

 

Ya. 

Kepercayaan 

yang 

diberikan 

dalam 

melaksanaka

n setiap 

perintah, 

untuk 

dilakukan 

oleh 

karyawan 

dengan baik 

dan benar. 

Ya. 

karyawan 

dipercaya 

untuk 

mengambil 

keputusan 

secara tepat, 

sehingga 

pekerjaan 

yang 

dilakukan 

tidak 

terhambat. 

Ya. 

karyawan 

dipercaya 

untuk 

menggunak

an mesin 

produksi 

untuk 

melakukan 

pekerjaan. 

Ya. 

karyawan 

dipercaya 

untuk 

melakukan 

proses 

produksi 

sesuai 

dengan 

prosedur 

kerja. 

Ya, 

karyawan 

dipercaya 

memproduk

si tinta 

menggunak

an mesin 

produksi 

yang 

dikerjakan 

sesuai 

perintah. 

Ya, 

karyawan 

diberi 

kepercayaan 

untuk 

menggunak

an mesin, 

dalam 

melakukan 

pekerjaan. 

Ya, karyawan 

dipercaya untuk 

menggunakan mesin 

produksi dalam 

proses pembuatan 

tinta cetak sablon, 

untuk melaksakan 

setiap perintah yang 

diberikan, dan 

mengambil 

keputusan secara 

tepat untuk 

menyelesaikan 

persoalan. 

8 Apa yang 

dilakukan oleh 

pengusaha untuk 

mencapai tujuan 

perusahaan? 

Ibu Lisa 

memberikan 

pengetahuan 

kepada 

karyawan 

berkaitan 

dengan 

tujuan dan 

manfaat 

Melakukan 

promosi 

produk tinta 

cetak, 

dengan 

memberikan 

sample 

produk tinta 

kepada 

Selalu teliti 

terhadap 

pekerjaan 

yang 

dilakukan 

oleh 

karyawan. 

Mendorong 

semangat 

kebersamaa

n karyawan 

untuk ikut 

bertanggung 

jawab atas 

pekerjaan 

yang berada 

Meningkatk

an kualitas 

tinta secara 

terus- 

menerus. 

Pengusaha 

selalu 

memperhati

kan 

pekerjaan 

karyawan 

dan kualitas 

tinta. 

Pengusaha 

memberikan 

kepercayaan pada 

karyawan untuk 

bertanggung jawab 

pada produksi yang 

dilakukan oleh 

karyawan, selalu 

memperhatikan 
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No Pertanyaan Budi 

(38th) 

Setia  

(35th) 

Nugroho 

(30th) 

Harry 

(32th) 

Dedi 

(25th) 

Latip 

(23th) 

Kesimpulan 

penyelesaian 

tugas. 

konsumen. dipabrik. pekerjaan yang 

dilakukan dipabrik, 

dan mengecek 

kualitas tinta. 

9 Apakah terdapat 

penetapan target 

kinerja dalam 

perusahaan? 

Sebutkan? 

Ya, karyawan 

diberikan 

target 

produksi 

setiap 

minggu, 

untuk 

menyelesaika

n satu jenis 

tinta sesuai 

dengan 

permintaan. 

Ya, target 

produksi 

tinta selama 

2 minngu ke 

depan.  

Ya, 

karyawan 

mendapat 

target, pada 

minggu 

pertama 

karyawan 

produksi 

harus 

menyelesaik

an tinta dari 

warna muda 

ke warna 

tua. 

Ya, 

karyawan 

produksi 

diberikan 

target untuk 

menghasilk

an satu jenis 

warna tinta 

setiap 

harinya 

yang telah 

ditetapkan. 

Ya, 

karyawan 

harus 

menyelesaik

an produksi 

tinta sesuai 

dengan 

permintaan. 

Ya, setiap 

minggu 

telah diberi 

target untuk 

menyelesaik

an satu 

warna tinta. 

Ya, proses produksi 

yang dilakukan oleh 

karyawan untuk 

jangka waktu 2 

minggu ke depan, 

meliputi 

perencanaan 

produksi tinta sesuai 

urutan warna dari 

warna muda ke 

warna tua. 

 

10 Bagaimana cara 

yang dilakukan 

oleh Ibu Lisawati 

dalam 

menyelesaikan 

persoalan yang 

terjadi didalam 

perusahaan CV 

Neotech Indonesia? 

Ibu Lisa 

selalu 

melakukan 

kontrol pada 

proses 

produksi, 

sehingga 

produksi 

berjalan 

Biasanya 

jika terjadi 

suatu 

persoalan, 

Ibu lisa 

melakukan 

diskusi 

bersama. 

Ketika 

terjadi 

permasalaha

n antar 

karyawan, 

Ibu Lisa 

memanggil 

karyawan 

yang 

Dengan 

menegur 

karyawan, 

dan 

memberitah

ukan 

kesalahan, 

supaya yang 

dilakukan 

Bu Lisa ikut 

menengahi, 

ketika 

karyawan 

mendapat 

kesulitan 

produksi. 

 

Meneliti 

kesalahan 

yang terjadi, 

sehingga 

karyawan 

dapat 

melakukan 

perbaikan. 

 

Ibu Lisa selalu 

melakukan kontrol 

pada kinerja yang 

dilakukan oleh 

karyawan, 

mengadakan diskusi 

bersama untuk 

mendapatkan 

penyelesaian, mau 
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No Pertanyaan Budi 

(38th) 

Setia  

(35th) 

Nugroho 

(30th) 

Harry 

(32th) 

Dedi 

(25th) 

Latip 

(23th) 

Kesimpulan 

dengan 

lancar. 

bermasalah 

ke dalam 

untuk 

diselesaikan 

bersama. 

tidak 

terulang. 

meneliti kembali 

pokok kesalahan 

yang dilakukan oleh 

karyawan. 

11 Bagaimana peran 

kehadiran 

pengusaha dalam 

mengatur para 

karyawan 

menyelesaikan 

tugas – tugas dalam 

pencapaian tujuan 

perusahaan? 

 

Sangat 

berperan 

penting 

dalam 

menyelesaika

n tugas,dan 

permasalahan

, jika 

permasalahan 

yang terjadi 

tidak dapat 

diselesaikan 

oleh Kepala 

Produksi. 

Ibu Lisa 

selalu 

memperhati

kan kinerja 

karyawan 

dalam 

mematuhi 

prosedur 

kerja sesuai 

urutan yang 

telah 

ditentukan. 

Ibu Lisa 

ikut campur 

tangan 

dalam 

menyelesaik

an 

persoalan 

pada kinerja 

karyawan.  

Bu Lisa ikut 

serta dalam 

proses 

kinerja 

karyawan 

dengan 

melakukan 

pengawasan 

pada 

pekerjaan 

yang 

dilakukan 

karyawan. 

Bu Lisa 

turun 

tangan 

langsung 

mengatasi 

persoalan 

yang 

karyawan 

hadapi. 

Peran Bu 

Lisa sebagai 

pimpinan, 

tegas dan 

disiplin 

kepada 

karyawan. 

Ibu Lisa selalu 

mempertikan kinerja 

para karyawan di 

pabrik untuk selalu 

disiplin pada 

prosedur kerja, dan 

ikut menyelesaikan 

permasalahan yang 

dihadapi oleh 

karyawan dengan 

tegas, supaya 

pekerjaan yang 

dilakukan  dapat 

optimal. 

12 Apakah pengusaha 

bertindak 

memberdayakan 

kemampuan 

karyawannya? 

Ya, para 

karyawan 

sudah 

ditempatkan 

sesuai dengan 

kemampuan. 

Ya, Ibu Lisa 

memberikan 

pelatihan 

kepada para 

karyawan 

produksi, 

supaya 

dapat 

Ya, dengan 

menempatk

an 

karyawan 

pada 

pekerjaan 

sesuai 

dengan 

Ya, para 

karyawan 

diberikan 

arahan cara 

menjalanka

n mesin 

produksi, 

agar 

Ya, 

karyawan 

diajari cara 

menjalanka

n mesin 

produksi, 

dalam 

melakukan 

Ya, 

mengajarka

n pada 

karyawan 

untuk 

disiplin 

dalam 

melakukan 

Ya, Ibu Lisa 

menempatkan para 

karyawan sesuai 

dengan kemampuan 

karyawan, 

memberikan 

pengarahan cara 

menggunakan mesin 
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No Pertanyaan Budi 

(38th) 

Setia  

(35th) 

Nugroho 

(30th) 

Harry 

(32th) 

Dedi 

(25th) 

Latip 

(23th) 

Kesimpulan 

trampil 

dalam 

proses 

produksi. 

kemampuan 

karyawan. 

produksi 

tidak 

mengalami 

kendala. 

pekerjaan. pekerjaan. produksi, dan 

menanamkan pada 

karyawan untuk 

melakukan pekerjaan 

dengan disiplin. 

13 Apa wewenang 

yang diberikan oleh 

pengusaha pada 

karyawan agar 

dapat bertanggung 

jawab dalam 

pekerjaan, telah 

sesuai dengan job 

description masing 

– masing 

karyawan? 

Ya sesuai, 

wewenang 

mencampurk

an bahan 

untuk 

membuat 

tinta sesuai 

perintah dari 

Kepala 

Produksi. 

Ya sesuai, 

memberikan 

kepercayaan 

kepada 

setiap 

karyawanny

a untuk 

bertanggung 

jawab pada 

pembagian 

kerja 

masing- 

masing. 

Ya sesuai, 

dengan 

wewenang 

untuk 

menjalanka

n mesin  

sesuai 

dengan 

arahan dari 

Ibu Lisa. 

Ya sesuai, 

wewenang 

menambah 

bahan- 

bahan lain 

sesuai 

dengan 

ketentuan 

dari 

perintah 

yang 

diberikan. 

Ya sesuai, 

karyawan 

dipercaya 

untuk 

mencampur

kan bahan-

bahan tinta 

sesuai yang 

diminta. 

Ya sesuai, 

Karyawan 

produksi 

diperbolehk

an 

mengoperas

ikan mesin, 

dan 

mencampur

kan bahan- 

bahan untuk 

memperodu

ksi tinta. 

Ya sesuai, karyawan 

diberi wewenang 

untuk menjalankan 

mesin produksi 

dalam proses 

pembuatan tinta 

cetak sablon, 

mencampurkan 

semua bahan- bahan 

pembuatan tinta 

untuk menghasilkan 

tinta yang bermutu 

tinggi sesuai dengan 

permintaan 

konsumen. 

14 Apakah pengusaha 

memahami fungsi 

kerja mesin 

produksi dalam 

perusahaan ? Apa 

saja mesin produksi 

yang digunakan 

Ya, 

pengusaha 

mengetahui 

fungsi mesin 

produksi. 

Mesin yang 

digunakan, 

Ya, 

pengusaha 

memahami 

fungsi dari 

mesin 

grinding 

dan mesin 

Ya, Bu Lisa 

mengerti 

cara 

mengoperas

ikan mesin 

grinding 

yang 

Ya, 

pengusaha 

mengetahui 

cara kerja 

mesin 

produksi 

mixer dan 

Ya 

pengusaha 

memahami 

cara 

menggunak

an mesin 

produksi. 

- Ya, pengusaha 

mengetahui fungsi 

dan cara kerja mesin 

produksi grinding 

dan mesin mixer 

electromotor yang 

digunakan oleh 
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No Pertanyaan Budi 

(38th) 

Setia  

(35th) 

Nugroho 

(30th) 

Harry 

(32th) 

Dedi 

(25th) 

Latip 

(23th) 

Kesimpulan 

oleh perusahaan 

CV Neotech 

Indonesia? 

 

seperti mesin 

grinding dan 

mesin mixer 

electromotor.   

mixer. digunakan 

oleh 

karyawan 

produksi. 

grinding 

yang 

digunakan 

oleh 

karyawan 

dipabrik. 

perusahaan untuk 

memproduksi tinta 

cetak sablon. 
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        Mesin Produksi Grinding          Mesin Produksi Mixer 

 

 

 

 

 

 

 

             Kemasan Tinta Cetak Sablon    Contoh Tinta Cetak Sablon 

  

 

 

 

 

 

 

            Hasil Cetak Tinta Rotogravure   Hasil Tinta Cetak Flexo  

                   Pada Media Plastik                 Pada Media Karung 


