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LAMPIRAN HASIL WAWANCARA 

 

I. ABC TOYS ( Mainan Anak Bangsa Cerdas ) 

A. Hasil Wawancara dengan Pemilik Usaha  

1. Sudah berapa lama Anda menjalankan usaha ini ? 

Usaha ABC Toys  dimulai pada tahun 2003. Jadi sampai sekarang usia 

usaha ini adalah 12 tahun. 

2. Mengapa Anda tertarik dengan usaha mainan anak  ? 

“Ide untuk memulai usaha ini muncul ketika anak  saya berusia 3 tahun 

dan membutuhkan mainan. Pada waktu itu saya harus membeli mainan 

untuk anak saya. Pengalaman ini membuat saya berniat untuk membuka 

usaha mainan anak terutama mainan edukatif. Di samping itu, sejak awal 

ABC Toys menghimpun anak-anak panyandang disabilitas. Oleh karena 

itu, mainan anak sangat penting untuk menstimulasi perkembangan 

mereka. Inilah juga yang menjadi cikal bakal berdirinya usaha ABC 

Toys”. 

Dream (mimpi) : 

3. Apakah Anda memiliki cita-cita (impian) mengenai masa depan Anda ? 

Apa cita-cita itu ?  

“Ya, saya memiliki impian untuk masa depan probadi dan bisnis saya. 

Cita-cita ABC Toys adalah: Mencerdaskan Anak Bangsa, khususnya anak 

bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke”. 

4. Kemampuan apa saja yang Anda miliki untuk mencapai cita-cita Anda ? 

“Kami mampu untuk  membangun relasi dengan pihak eksternal  seperti 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan,  lembaga PAUD, TK, Rumah Sakit 

dan terapis-terapis. Dengan ini maka kami bisa mendapatkan pembinaan 
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dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. Sedangkan lembaga 

PAUD, TK, Rumah Sakit dan Terapis-terapis menjadi pelanggan produk 

ABC Toys. 

5. Bagaimana  upaya Anda untuk mencapai cita-cita Anda ? 

“Visi kami adalah : Mencerdasakan Anak bangsa Indonesia dari Sabang 

sampai merauke. Ini berarti produk ABC Toys harus bisa menjangkau 

seluruh wilayah di Indonesia ( dari Sabang sampai Merauke ). Maka 

usaha kami untuk mencapai visi ini adalah  mendistribusikan produk 

mainan anak ke seluruh Indoensia.  Selain itu hal yang paling penting 

adalah selalu berodoa. Saya selalu meminta karyawan agar sama-sama 

mendoakan usaha ini sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-

masing agar usaha ABC Toys bisa berkembang dan cita-cita ini bisa 

tercapai”. 

6. Menurut Anda, bagaimana hasil pencapaian atas cita-cita Anda ? 

“Menurut kami, cita-cita kami tercapai. Mengapa demikian ? Karena 

sampai sekarang produk ABC Toys sudah terjual di seluruh wilayah di 

Indonesia. Kami memiliki pelanggan dan reseller di seluruh Indonesia. 

Meningkatnya minat pelanggan akan mainan edukatif merupakan 

pertanda bagi kami bahwa mainan anak ini memang bermanfaat yakni 

meingkatkan kecerdasan anak”.  

Decisiveness (Ketegasan):  

7. Apabila ada peluang  bisnis yang menguntungkan, bagaimana sikap Anda 

terhadap peluang itu ? Apakah Anda cepat mengambil keputusan tanpa 

ragu-ragu untuk memanfaatkan peluang itu ? 

“Permintaan anak akan mainan bagi kami itu merupakan peluang bisnis 

yang baik. Oleh karena itu, maka kami ingin memanfaatkan peluang ini. 

Kami langsung memutuskan untuk membuka usaha minan anak. Jadi 
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kalau ada peluang bisnis yang menguntungkan pasti kita cepat 

memutuskan untuk memanfaatkannya”.  

8. Selama ini Anda mengambil keputusan dalam hal apa terutama yang 

berkaitan dengan usaha Anda ? 

“Yang paling banyak kami hadapi adalah permintaan pelanggan. 

Biasanya pelanggan meminta kami untuk membuat produk sesuai dengan 

keinginan mereka dan harus dikirim atau selesai pada waktu tertentu. Hal 

seperti ini juga kami lihat sebagai peluang yang baik”. 

9. Bagaimana caranya Anda mengambil keputusan ? Hal-hal apa saja yang 

menjadi pertimbangan Anda di dalam mengambil keputusan ?  

“Sebelum memutuskan untuk menerima atau menolak permintaan 

pelanggan tadi, terlebih dahulu kami meminta pertimbangan karywan 

terutama di bahagian produksi. Apakah jumlah permintaan sekian bisa 

diselesaikan  dalam waktu yang ditentukan. Berkaitan dengan hal ini, 

keadaan cuaca juga menjadi pertimbangan kami. Terutama musim hujan 

sangat berpengaruh bagi pengecetan, yakni catnya kering dalam waktu 

yang lama. Keadaan cuaca dipertimbangkan agar terhindar dari risiko 

tidak selesainya produk sesuai waktu yang diminta oleh pelanggan” Jika 

kami menilai baik dan karyawan di bahagian produksi menyatakan 

sanggup atau bisa selesai sesuai permintaan pelanggan maka permintaan 

itu akan kami terima. Tetapi apabila produk tidak bisa selesai sesuai 

permintaan pelanggan, maka kami akan melakukan negosiasi lagi dengan 

pelanggan”. 

10. Bagaimana dengan keputusan yang Anda ambil ? Apakah keputusan-

keputusan Anda tepat ?  

“Keputusan yang kami  ambil selama ini pada umumnya baik dan tepat. 

Misalnya keputusan untuk membuka usaha mainan anak ternyata tepat 

karena usaha ini ternyata berkembang. Begitupun keputusan yang 
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berkaitan dengan permintaan pelanggan pada umumnya baik dan 

pelanggan kami juga senang dengan produk dan pelayanan kami”.  

Doers (Pelaku):  

11. Sesudah mengambil keputusan, bagaimana sikap Anda terhadap 

keputusan itu ? apakah Anda cepat bertindak untuk mengimplementasikan 

keputusan itu ? 

“Kalau sudah mengambil keputusan untuk mengerjakan sesuatu maka 

kami pasti segera melaksankannya”. Misalnya berkaitan dengan 

permintaan pelanggan di atas, kalau kami sudah menerima permintaan itu 

maka kami segera bekerja agar bisa memenuhi permintaan pelanggan”.     

12. Bagaimana Anda melaksanakan keputusan Anda ? 

“Pada dasarnya kami tidak mengabaikan kesempatan untuk bekerja bagi 

bisnis.  Pagi hari sampai siang kami fokus dengan pekerjaan bisnis. 

Sesudah itu kami jemput anak di sekolah dan mengurus kepentingan 

keluarga. Bahkan malam hari pun kami bisa mengerjakan pekerjaan 

bisnis apabila memang situasi menuntut. Jadi selalu berusaha agar 

memanfaatkan waktu secara baik dan efektif”. 

13. Bagaimana keterlibatan Anda di dalam melaksanakan keputusan itu ? 

Apakah Anda sendiri menjadi pelaku (actor) atas keputusan Anda ? 

“Pekerjaan memang sudah dibagikan kepada karyawan tetapi saya sebagai 

penanggung jawab selalu ikut bekerja bersama karyawa seperti packing 

barang”.  

Determination (Determinasi): 

14. Bagaimana komitmen atau ketetapan hati  Anda terhadap usaha yang Anda 

jalankan ? 

Usaha ABC Toys bisa hidup dan berkembang hingga 12 tahun karena 

komitmen terhadap usaha ini. “Kami memiliki komitmen yang penuh 
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terhadap usaha ini. Ada dua komitmen kami yakni secara internal dan 

eksternal. Komitmen internal yakni meningkatkan produksi dan mutu 

produk demi meningkatkan minat pelanggan akan produk ABC Toys. 

Sedangkan komitmen internal adalah tanggung jawab terhadap 

kesejahteraan karyawan .  

15. Apakah Anda memiliki tanggung jawab terhadap mutu produk dan 

kebutuhan pelanggan Anda ? Bagaimana wujud dari tanggung jawab 

Anda? 

“Wujud tanggung jawab terhadap produk adalah meningkatkan minat 

konsumen terhadap produk baik menyangkut kualitas maupun harganya. 

Selain itu mainan ABC Toys harus memenuhi tuntutan Standar Nasional 

Indonesia ( SNI )”. 

16. Apakah Anda bertanggung jawab atas kesejahteraan karyawan Anda ? 

Bagaimana wujud dari tanggung jawab Anda ? 

Wujud tanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan adalah 

karyawan dibayar setiap akhir bulan, bonus bagi karyawan yang 

produktif, bonus  bagi yang tidak pernah absen bekerja dalam sebulan  

dan mengupayakan kenaikan gaji setiap tahun. 

17.  Bagaimana sikap Anda terhadap kesulitan yang Anda hadapi ? Pantang 

menyerah ? Atau cepat menyerah ? 

“Jika menghadapi kesulitan, kami selalu siap menghadapi kesulitan itu  

dan mencari pokok permasalahannya agar diatasi demi menghindari 

terulangnya kesulitan itu. Jadi tidak menyerah terhadap kesulitan yang 

dihadapi. Misalnya kalau pasar sedang lesuh kami tetap berjuang tanpa 

menyerah”. 

Dedication (Dedikasi): 
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18. Apakah Anda sungguh memberi perhatian terhadap usaha yang Anda 

jalankan ? Bagaimana bentuk perhatian Anda ?  

“Kami memberi perhatian terhadap usaha ini. Bentuk perhatian kami 

adalah mencurahkan pikiran, tenaga, dan waktu untuk kemajuan ABC 

Toys. Meskipun sebagai ibu rumah tangga harus memperhatikan 

kepentingan keluarga, tetapi saya fokus juga terhadap usaha ini”. 

19. Bagaimana sikap Anda terhadap keluarga atau teman Anda ketika Anda 

harus mengerjakan tugas yang berkaitan dengan bisnis Anda ? Apakah 

sering Anda rela meninggalkan  relasi dengan keluarga atau teman untuk 

sementara waktu demi menjalankan pekerjaan yang berkaitan dengan 

bisnis Anda ? 

“Pada dasarnya  selalu mengatur waktu agar bisa melaksanakan pekerjaan 

bisnis dan keluarga. Dan saya selalu melihat kondisi pekerjaan. Apabila 

pekerjaan bisnis tidak bisa didelegasikan maka akan diperioritaskan. 

Tetapi jika bisa didelegasikan  maka akan didelegasikan kepada karyawan 

agar  bisa melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan keluarga atau 

relasi dengan teman”. 

20.  Benarkah Anda tidak mengenal lelah dalam bekerja ?  

“Sebagai ibu rumah tangga, saya tidak bisa bekerja sampai lelah. Karena 

jika demikian maka sesudah sampai di rumah saya tidak bisa berbuat apa-

apa lagi. Pada hal masih ada banyak pekerjaan di rumah yang harus 

diselesaikan. Jadi tidak bisa menghabiskan tenaga hanya untuk pekerjaan 

bisnis saja. Saya harus membagi tenaga dan waktu, baik untuk pekerjaan 

bisnis maupun untuk urusan keluarga”. 

Devotion (Pengabdian): 

21. Bagaimana pengabdian Anda terhadap usaha Anda ? Apakah Anda 

gemar dan setia dalam mengerjakan pekerjaan yang berkaitan dengan 

usaha yang Anda jalankan ? 
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“Kami menggemari usaha mainan anak. Oleh karena itu kami selalu 

mengikuti pameran-pameran dan lomba-lomba yang diselenggarakan 

oleh dinas. Dengan mengikuti acara-acara ini maka kami bisa 

mempromosikan mainan dari ABC Toys. Selain itu, dengan mengikuti 

acara-acara ini maka kami bisa termotivasi untuk terus berkembang”. 

22. Bagaimana sikap Anda terhadap godaan untuk meninggalkan usaha yang 

sedang Anda jalankan ? 

“Kami tidak pernah berpikir atau berencana untuk menghentikan atau 

meninggalkan usaha mainan anak. Malahan kami selalu berpikir untuk 

menambah produk dan meningkatkan mutu produk”.  

23. Mengapa Anda tetap mempertahankan usaha yang sudah Anda jalankan 

? 

“Usaha mainan anak ini tetap dipertahankan karena prospek dari bisnis 

ini sangat baik. Dunia anak pasti selalu ada dan tidak akan pernah habis. 

Selama masih ada dunia anak, maka mainan juga pasti selalu 

dibutuhkan”.  

24.  Apakah Anda sungguh mencintai produk yang Anda hasilkan ? 

Mengapa ? Bagaimana Anda mewujudkan cinta Anda terhadap produk 

Anda ?  

“Kami mencintai produk mainan anak yang kami hasilkan.  Oleh karena 

itu, kami selalu meningkatkan mutu produk dan selalu melakukan 

promosi tentang manfaat mainan edukatif bagi anak”. 

Details (Cermat): 

25. Bagaimana sikap Anda terhadap masalah-masalah kecil yang dapat 

menghambat usaha Anda ?  

“Dalam menjalankan bisnis pasti saja sering mengahadapi masalah. Bila 

menghadapi masalah kami selalu berusaha mengatasinya.  Masalah 
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sekecil apapun, bila berpotensi mengganggu kinerja  selalu diselesaikan 

dengan segera. Cara menyelesaikan masalah adalah dengan menggali 

akar masalah sampai pada hal-hal yang kecil sehingga masalah 

diselesaikan   dari  akarnya misalnya ada produk cacat akan segera dicari 

penyebabnya dan diatasi”. 

26. Bagaimana perhatian Anda  terhadap  faktor-faktor kritis yang 

menunjang keberhasilan usaha Anda ? 

“Faktor kritis yang sangat diperhatikan adalah tuntutan SNI dan pesanan 

pelanggan. Mainan anak dituntut untuk ber-SNI oleh pemerintah. Dalam 

hubungan dengan itu, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi 

yakni, mainan tidak boleh tajam agar tidak melukai anak, mainan harus 

ringan sesuai dengan keadaan anak dan cat harus aman bagi anak (tidak 

beracun). Sedangkan hal yang berkaitan dengan pesanan pelanggan 

adalah warna, ukuran dan model. Kami sangat detail atau teliti dalam 

kedua hal ini. Pokoknya mainan harus memenuhi kriteria SNI dan persis 

sama dengan pesanan pelanggan. Apabila mainan itu sudah dibuat tetapi 

ternyata belum sesuai dengan permintaan pelanggan maka kami akan 

menggantinya atau menyempurnakannya, walaupun hanya selisih 

beberapa mil. Dengan demikian maka produk ABC Toys sudah memiliki 

sertifikat SNI”. 

Destiny (Nasib): 

27. Apakah Anda bertanggung jawab atas nasib Anda atau tujuan yang 

hendak dicapai ? “Kami mandiri dalam membangun usaha dan mandiri 

dalam menentukan tujuan yang hendak dicapai tanpa bantuan dari 

lembaga manapun.  Walaupun mendapatkan pembinaan dari Dinas 

Perindustrian Propinsi melalui event pameran, lomba-lomba tetapi itu 

sifatnya independen”. 
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28. Apakah Anda bisa bekerja sendiri untuk menentukan nasib Anda tanpa 

tergantung pada orang lain ?  

“Saya membutuhkan pihak lain juga untuk mencapai tujuan. Pihak yang 

ikut berperan di dalam mencapai tujuan adalah karyawan, pelanggan dan 

mitra usaha kami. Oleh karena itu kami selalu membangun komunikasi 

dan kerja sama yang baik dengan pihak-pihak di atas. Jadi meskipun 

sendiri menentukan tujuan yang hendak dicapai tetapi untuk mencapai 

tujuan itu, dibutuhkan kerja sama dengan pihak lain”. 

Dollas (Uang): 

29. Bagaimana pandangan Anda terhadap uang atau kekayaan ? Apakah uang 

merupakan ukuran kesuksesan bisnis Anda ?  

“Bagi kami uang bukan merupakan ukuran kesuksesan bisnis. Oleh karena 

itu kami tidak mengutamakan uang atau kekayaan di dalam menjalankan 

usaha.  

30. Bagaimana Anda mengukur kesuksesan bisnis Anda ? 

“Kami mengukur kesuksesan bisnis melalui kepuasan pelanggan terhadap 

mutu produk dan pelayanan kami. Oleh karena itu, misi ABC Toys adalah 

menciptakan produk yang berkualitas untuk semua golongan dan 

memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. Jadi motivasi utama 

kami dalam menjalankan bisnis adalah memuaskan pelanggan dengan 

produk yang bermutu dan pelayanan yang baik. Uang hanya bisa diperoleh 

apabila pelanggan puas dengan produk dan pelayanan kita”. 

 Distribute (Distribusi tugas dan kekayaan): 

31. Bagaimana Anda mendistribusikan tugas atau wewenang kepada karyawan 

Anda ? Apakah Anda bisa memberikan wewenang kepada karyawan yang 

dipercaya ? Wewenang dalam hal apa ? 
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“Kami mendistribusikan tugas atau pekerjaan kepada karyawan sesuai  

dengan bidang masing-masing yakni bidang produksi dan pemasaran. 

Selain itu, seringkali karyawan dipercaya dan diberi wewenang untuk 

menghadiri acara-acara penting di dinas atau untuk berelasi dengan mitra 

dan pelanggan”. 

32. Bagaimana perhatian Anda terhadap karyawan yang telah dipercaya dan 

telah berjasa bagi bisnis Anda ? Apakah Anda berkenan mendistribusikan 

kekayaan Anda  kepada karyawan yang berjasa bagi bisnis Anda ? 

“Distribusi kekayaan atau kepemilikan kepada karyawan  masih dalam 

bentuk gaji pada setiap akhir bulan dan bonus”. 

B. Hasil Wawancara dengan Karyawan 

Dream (mimpi) : 

1. Apakah pemilik usaha memiliki cita-cita (impian) mengenai masa depan 

pribadi dan bisnisnya ? Apa cita-cita itu ? 

“Pemilik usaha ABC Toys memiliki cita-cita untuk masa depan pribadi 

dan bisnisnya. Cita-cita itu tercantum di dalam brosur ABC Toys yakni : 

Mencerdaskan Anak bangsa Indonesia. Itulah sebabnya usaha ini 

dinamakan ABC Toys yang berarti Mainan Anak bangsa cerdas” 

2. Kemampuan apa saja yang dimiliki oleh pemilik usaha untuk mencapai 

cita-cita ? 

“Pemilik ABC Toys adalah orang yang memiliki banyak relasi. Ia 

membangun relasi dengan banyak pihak yang bisa menjadi mitra dan 

pelanggan. Oleh karena itu, maka ABC Toys memiliki pelanggan dan 

reseller di seluruh Indonesia. Pemilik ABC Toys memiliki ketangguhan 

dalam bekerja. Jadi kalau ia ingin mencapai sesuatu, ia akan bekerja keras 

untuk mencapainya”. 

3. Bagaimana upaya pemilik usaha untuk mencapai cita-cita ? 
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“Upaya dari pemilik ABC Toys untuk mencapai impian adalah 

mendistribusikan produk ke seluruh Indonesia. Selain itu ia selalu selalu 

bekerja keras meskipun harus bekerja untuk bisnis dan untuk keluarga”. 

4. Menurut Anda, bagaimana hasil pencapaian atas cita-cita dari pemilik 

usaha?  

“Impian pemilik ABC Toys sampai dengan saat ini tercapai karena mainan 

dari ABC Toys telah diminati di seluruh Indonesia”. 

Decisiveness (Ketegasan):  

5. Apabila ada peluang  bisnis yang menguntungkan, bagaimana sikap 

pemilik usaha terhadap peluang itu ? Apakah ia cepat mengambil 

keputusan tanpa ragu-ragu untuk memanfaatkan peluang itu ? 

“Pemilik ABC Toys biasanya tegas dalam mengambil keputusan. Apabila 

permintaan pelanggan itu menguntungkan maka ia akan segera 

memutuskan untuk menerimanya. Dan bila tidak menguntungkan maka 

akan dikatakan tidak”. 

6. Bagaimana caranya pemilik usaha mengambil keputusan ? Hal-hal apa 

saja yang menjadi pertimbangannya di dalam mengambil keputusan ? 

“Pemilik ABC Toys penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan. 

Misalnya jika proyek itu tidak menyertakan uang muka maka ia akan 

mempertimbangkan kemampuan modal untuk mengerjakannya. Ia juga 

selalu melibatkan karyawan dalam mengambil keputusan jika keputusan 

itu tidak bisa diambil sendiri. Misalnya apabila ada proyek yang besar ia 

akan minta pertimbagan karyawan di bagian produksi. Apabila disanggupi 

oleh bagian produksi maka proyek itu akan diterima”.  

7. Bagaimana dengan keputusan yang diambil oleh pemilik usaha? Apakah 

keputusan-keputusan  itu tepat ?  
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“Keputusan-keputusan yang diambil pemilik ABC Toys baik, cepat dan 

tepat sesuai harapan. Makanya telepon seluler karyawan harus selalu aktif 

agar kapan saja ditanya bisa segera memberi jawaban dan ia mengambil 

keputusan secepatnya”. 

Doers (Pelaku):  

8. Sesudah mengambil keputusan, bagaimana sikap pemilik usaha terhadap 

keputusan itu ? apakah ia cepat bertindak untuk mengimplementasikan 

keputusan itu ? 

“Pemilik ABC Toys biasanya konsekuen dengan keputusan yang sudah 

diambil dan segera melaksanakannya”.  

9. Bagimana pemilik usaha memanfaatkan waktu untuk bekerja bagi 

bisnisnya ? 

“Pemilik ABC Toys biasanya tidak menyia-nyiakan waktu untuk bekerja 

bagi perkembagan usahanya. Ia sungguh-sungguh memanfaatkan setiap 

kesempatan untuk bekerja bagi usahanya”.  

10. Bagaimana keterlibatan  pemilik di dalam melaksanakan keputusan itu ? 

Apakah ia sendiri menjadi pelaku (actor) atas keputusan itu ? 

Pemilik ABC Toys selalu turun memantau pelaksanaan atas keputusan 

yang sudah diambil dan bahkan langsung ikut bekerja bersama karyawan. 

Determination (Determinasi): 

11.Bagaimana komitmen atau ketetapan hati  dari pemilik usaha terhadap 

usaha yang dijalankannya ? 

Pemilik ABC Toys mempunyai komitmen terhadap usaha mainan anak. 

Misalnya selalu menambah peralatan untuk meningkatkan produksi. Bagi 

pemilik usaha, ABC Toys harus semakin besar atau berkembang. 
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12. Apakah pemilik usaha memiliki tanggung jawab terhadap mutu produk 

dan kebutuhan pelanggan Anda ? Bagaimana wujud dari tanggung 

jawabnya ? 

“Pemilik usaha ABC Toys sangat memperhatikan mutu produk. Oleh 

karena itu ia selalu memastikan bahwa mainan yang sudah dibuat itu 

memang sudah layak untuk dijual. Jika produk itu belum layak untuk 

dijual maka akan segera disempurnakan”. 

13. Apakah pemilik usaha bertanggung jawab atas kesejahteraan karyawan ? 

Bagaimana wujud dari tanggung jawab itu ? 

“Pemilik ABC Toys juga bertanggung jawab atas kesejahteraan 

karyawan. Bentuk tanggung jawabnya adalah memberikan bonus selain 

gaji pokok  kepada karyawan dan juga memberi sembako setiap bulan”. 

14.  Bagaimana sikap pemilik usaha terhadap kesulitan yang hadapi ? 

Pantang menyerah ? Atau cepat menyerah ? 

“Pemilik ABC Toys adalah orang yang pantang menyerah bila 

menghadapi kesulitan. Setiap kesulitan selalu dihadapi dan diselesaikan 

dengan baik. Ia juga selalu banyak berdoa dan sharing dengan karyawan 

tentang bagaimana menghadapi kesulitan itu”. 

Dedication (Dedikasi): 

15. Apakah pemilik usaha sungguh memberi perhatian terhadap usaha yang 

dijalankan ? Bagaimana bentuk perhatian itu ?  

Pemilik ABC Toys mempunyai perhatian,  yang serius bagi usahanya. Ia 

memberi pikiran, waktu dan tenaga untuk usaha yang dijalankannya. 

Meskipun harus mengurus rumah tangga tetapi tetap memberi perhatian 

terhadap usaha. Pagi hari sampai siang ia mengerjakan pekerjaan bisnis  

dan sore ia menjemput anak dan pekerjaan yang lain”. 
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16. Bagaimana sikap pemilik terhadap keluarga atau teman ketika harus 

mengerjakan tugas yang berkaitan dengan bisnis ? Apakah sering ia rela 

meninggalkan relasi dengan keluarga atau teman untuk sementara waktu 

demi menjalankan pekerjaan yang berkaitan dengan bisnis ? 

“Pemilik ABC Toys selalu mengutamakan pekerjaan yang berkaitan 

dengan usaha apabila pekerjaan itu menuntut pengambilan keputusannya 

sebagai penanggung jawab (owner). Tetapi apabila pekerjaan itu masih 

bisa didelegasikan maka ia delegasikan kepada karyawan. Jadi 

tergantung pada kondisi pekerjaan”. 

17.  Benarkah pemilik usaha tidak mengenal lelah dalam bekerja ?  

Pemilik ABC Toys adalah orang yang ulet bekerja. Meskipun harus 

bekerja untuk bisnis dan keluarga. Terkadang ia bisa bekerja sampai 

malam hari. Misalnya ketika mempersiapkan hal-hal yang berkaitan 

dengan SNI, ia bekerja sampai malam hari. Jadi pemilik usaha adalah 

orang yang ulet bekerja. 

Devotion (Pengabdian): 

18. Bagaimana pengabdian pemilik usaha terhadap usaha yang dijalankan ? 

Apakah ia gemar dan setia dalam mengerjakan pekerjaan yang berkaitan 

dengan usaha yang jalankan ?  

“Menurut pengamatan saya, pemilik ABC Toys sungguh menggemari 

usaha mainan anak. Oleh karena itu, usaha ini bisa berkembang dari 

tahun 2003 hingga sekarang”. 

19. Bagaimana sikap pemilik usaha terhadap godaan untuk meninggalkan 

usaha yang sedang dijalankan ?  

“Tidak pernah ada rencara dari pemilik usaha untuk menghentikan usaha. 

Malahan yang selalu dipikirkan dan diusahakan adalah agar mainan 

produk ABC semakin diminati oleh pelanggan di seluruh Indonesia”. 
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20. Mengapa pemilik usaha tetap mempertahankan usaha yang sudah 

jalankannya ? 

“Pemilik ABC Toys tetap mempertahankan usaha mainan anak karena 

usaha ini cukup menjanjikan. Artinya usaha mainan anak ini memiliki 

prospek yang baik”. 

21.  Apakah pemilik usaha sungguh mencintai produk yang hasilkan ? 

Mengapa ? Bagaimana Anda mewujudkan cinta Anda terhadap produk 

Anda ?  

“Pemilik ABC Toys sungguh mencintai produk mainan anak. Wujud dari 

kecintaannya terhadap usaha ini adalah selalu berusaha untuk 

meningkatkan kualitasnya”. 

Details (Cermat): 

22. Bagaimana sikap pemilik usaha terhadap masalah-masalah kecil yang 

dapat menghambat usaha ?  

“Pemilik ABC Toys cepat menyelesaikan masalah-masalah  yang dapat 

mengganggu jalannya usaha. Meskipun masalah itu adalah masalah 

kecil”.  

23. Bagaimana perhatian pemilik usaha  terhadap  faktor-faktor kritis yang 

menunjang keberhasilan usaha ? 

“Berkaitan dengan produk, pemilik usaha selalu teliti agar mainan sesuai 

dengan Standar Nasional Indonesia. Bahkan ukuran, warna dan model 

harus benar-benar sesuai dengan permintaan pelanggan. Jika tidak sesuai 

maka akan segera diperbaiki”. 

Destiny (Nasib): 

24. Apakah pemilik usaha bertanggung jawab atas nasibnya atau tujuan yang 

hendak dicapai ?  
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“Sejak awal pemilik ABC Toys mandiri dalam membangun usahanya. 

Jadi ia sendiri menentukan tujuan yang hendak dicapai dan bertanggung 

jawab atas tujuan itu” 

25. Apakah pemilik usaha bisa bekerja sendiri untuk menentukan nasib tanpa 

tergantung pada orang lain ?  

“Pemilik ABC Toys selalu menekankan kerja sama yang baik dengan 

karyawan, pelanggan dan mitra usaha karena tujuan hanya mungkin 

tercapai kalau ada kerja sama dengan pihak lain” 

Dollas (Uang): 

26. Bagaimana pandangan pemilik usaha terhadap uang atau kekayaan ? 

“Hal yang dikejar pertama adalah  kualitas produk dan kerja sama yang 

baik dengan pelanggan. Jadi bukan uang yang diutamakan”. 

27. Bagaimana  pemilik usaha mengukur kesuksesan bisnis ?  

“Pemilik usaha mengukur kesuksesan bisnis dari kepuasan pelanggan. 

Oleh karena itu, motivasi utama pemilik ABC Toys dalam menjalankan 

usaha ini adalah  kepuasan batin pelanggan”.  

 Distribute (Distribusi tugas dan kekayaan): 

28. Bagaimana pemilik usaha mendistribusikan tugas atau wewenang kepada 

karyawan ? Apakah pemilik usaha sering memberikan wewenang kepada 

karyawan yang dipercaya ? Wewenang dalam hal apa ? 

“Pemilik ABC Toys sejak awal memberi tugas kepada karyawan, ada yang 

di bagian produksi dan ada yang di bagian pemasaran. Sering karyawan 

juga dipercaya dan diberi wewenang untuk berkoordinasi langsung dengan 

mitra, pelanggan atau dinas terkait”. 

29. Bagaimana perhatian pemilik terhadap karyawan yang telah dipercaya dan 

telah berjasa bagi bisnis Anda ? Apakah pemilik usaha berkenan 
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mendistribusikan kekayaan atau kepemilikannya kepada karyawan yang 

berjasa bagi bisnisnya ? 

“Pemilik usa memberi perhatian terhadap kebutuhan karyawan. Ia 

berkenan mendistribusikan kekayaan atau kepemilikian kepada karyawan  

berupa gaji, bonus bingkisan sembako dan sering karyawan diberi uang 

pulsa untuk bisa berkomunikasi dengan pelanggan”. 

II. Hato Edu Toys 

A. Hasil Wawancara dengan Pemilik Usaha  

1. Sudah berapa lama Anda menjalankan usaha ini ? 

Hato Edu Toys mulai berdiri pada tahun 2009. Jadi usaha ini telah berusia 

5 tahun. 

2. Mengapa Anda tertarik dengan usaha mainan anak  ? 

Usaha ini didasarkan pada kesadaran bahwa alat permainan sangat 

penting artinya untuk membantu perkembangan anak didik terutama yang 

masih berada pada tingkat Pendidikan Usaia Dini (PAUD dan Taman 

Kanak-kanak ( TK ). 

Dream (mimpi) : 

3. Apakah Anda memiliki cita-cita (impian) mengenai masa depan Anda ? 

Apa cita-cita itu ?  

Cita Hato Edu Toys adalah : Hidup Mandiri secara ekonomis dan berguna 

bagi orang lain. 

4. Kemampuan apa saja yang Anda miliki untuk mencapai cita-cita Anda ? 

“Kami terutama istri yang adalah seorang psikolog mempunyai 

kemampuan memberi nilai edukatif  bagi setiap mainan  sehingga mainan 

itu memiliki nilai jual dan berguna bagi pelanggan”. 

5. Bagaimana  upaya Anda untuk mencapai cita-cita Anda ? 
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“Upaya yang kami lakukan untuk mencapai impian adalah selalu 

memberikan edukasi bagi pelanggan dan masyarakat tentang manfaat dari 

mainan edukatif  bagi anak. Selain itu, kami juga selalu melakukan 

inovasi produk dan promosi”. 

6. Menurut Anda, bagaimana hasil pencapaian atas cita-cita Anda ? 

“Kami menilai dari segi kemandirian hidup,  impian ini sudah tercapai 

karena sudah bisa menunjang kehidupan ekonomi kami. Sedangkan 

impian untuk berguna bagi orang sudah mengarah kepada pencapaian”. 

Decisiveness (Ketegasan):  

7. Apabila ada peluang  bisnis yang menguntungkan, bagaimana sikap Anda 

terhadap peluang itu ? Apakah Anda cepat mengambil keputusan tanpa 

ragu-ragu untuk memanfaatkan peluang itu ? 

“Cepat atau tidaknya mengambil keputusan tergantung pada situasi dan 

tujuan yang hendak dicapai. Jika situasi internal dan eksternal baik dan 

peluang itu menguntungkan maka akan segera dimanfaatkan. Misalnya 

ada pesanan pelanggan atau proyek yang menguntungkan akan segera 

diterima.”. 

8. Selama ini Anda mengambil keputusan dalam hal apa terutama yang 

berkaitan dengan usaha Anda ? 

“Keputusan yang paling sering itu berkaitan dengan kebutuhan atau 

pesanan pelanggan. Sering pelanggan memesan mainan secara cepat 

maka kami harus selalu mengantisipasi pesanan pelanggan dengan 

menyediakan produk. 

9. Bagaimana caranya Anda mengambil keputusan ? Hal-hal apa saja yang 

menjadi pertimbangan Anda di dalam mengambil keputusan ?  

“Pada dasarnya kami mengambil keputusan setelah melakukan penilaian 

atas manfaat dan risiko dari peluang yang dihadapi. Jadi selalu penuh 
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pertimbangan dalam mengambil keputusan. Bahkan karyawan juga 

dilibatkan dalam membuat pertimbangan. Misalnya ada proyek yang 

besar selalu mempertimbangkan kemampuan produksi.”.  

10. Bagaimana dengan keputusan yang Anda ambil ? Apakah keputusan-

keputusan Anda tepat ?  

“Keputusan dikatakan  tepat atau tidak juga tergantung pada situasi baik 

internal maupun eksternal dan hasil yang dicapai.  Tapi pada umumnya 

keputusan yang diambil itu baik”. 

Doers (Pelaku):  

11. Sesudah mengambil keputusan, bagaimana sikap Anda terhadap 

keputusan itu ? apakah Anda cepat bertindak untuk mengimplementasikan 

keputusan itu ? 

“Jika sudah mengambil keputusan untuk mengerjakan sesuatu maka 

keputusan itu akan segera dilaksanakan. Pelaksanaan atas keputusan itu 

juga selalu melibatkan orang-orang yang memiliki peran penting seperti 

karyawan di bagian produksi atau pemasaran. Apabila sudah menerima 

proyek maka akan segera dikerjakan agar memenuhi harapan pemesan 

produk.”. 

12. Bagaimana Anda melaksanakan keputusan Anda ? 

“Keputusan selalu dilaksanakan dengan memanfaatkan waktu sebaik-

baiknya. Jika waktunya untuk bekerja bagi bisnis maka kami 

melaksanakan pekerjaan bisnis. Pada prinsipnya setiap kesempatan 

dimanfaatkan untuk pekerjaan bisnis”.  

13. Bagaimana keterlibatan Anda di dalam melaksanakan keputusan itu ?  

“Keputusan yang sudah diambil dilaksanakan dengan bekerja keras”. 

Determination (Determinasi): 
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14. Bagaimana komitmen atau ketetapan hati  Anda terhadap usaha yang Anda 

jalankan ? 

“Kami memiliki komitmen penuh terhadap usaha yang dijalankan 

sehingga usaha ini bisa berkembang sampai sekarang. Tidak mungkin 

sebuah usaha bisa berkembang tanpa komitmen untuk 

mengembangkannya. Kami terus berupaya untuk meningkatkan produksi”. 

15. Apakah Anda memiliki tanggung jawab terhadap mutu produk dan 

kebutuhan pelanggan Anda ? Bagaimana wujud dari tanggung jawab 

Anda? 

“Jelas kami memiliki tanggung jawab terhadap kualits produk kami. 

Bentuk tanggung jawab kami adalah meningkatkan mutu produk sesuai 

kriteria  SNI dan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pelanggan” 

16. Apakah Anda bertanggung jawab atas kesejahteraan karyawan Anda ? 

Bagaimana wujud dari tanggung jawab Anda ? 

“Kami juga bertanggung jawab terhadap karyawan kami. Sejak awal 

sudah ada perjanjian tentang gaji yang harus dibayar kepada karyawan, 

maka kami  membayar karyawan sesuai dengan perjanjian bersama. 

Bahkan memberi bonus kepada karyawan jika bekerja melebihi target”.   

17. Bagaimana sikap Anda terhadap kesulitan yang Anda hadapi ? Pantang 

menyerah ? Atau cepat menyerah ? 

“Setiap usaha pasti ada kesulitannya. Itulah konsekuensi yang harus 

dihadapi. Oleh karena itu setiap kesulitan pasti dijalani dan diatasi. Kita 

tidak bisa menyerah bila menghadapi kesulitan meski selama ini belum 

menemui kesulitan yang sangat berat”. 

Dedication (Dedikasi): 

18. Apakah Anda sungguh memberi perhatian terhadap usaha yang Anda 

jalankan ? Bagaimana bentuk perhatian Anda ?  
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“Dedikasi kami terhadap usaha mainan anak ini adalah mencurahkan 

waktu, pikiran dan tenaga untuk perkembangan usaha. Hal ini dilakukan 

karena usaha ini menjadi tumpuan hidup”. 

19. Bagaimana sikap Anda terhadap keluarga atau teman Anda ketika Anda 

harus mengerjakan tugas yang berkaitan dengan bisnis Anda ? Apakah 

sering Anda rela meninggalkan  relasi dengan keluarga atau teman untuk 

sementara waktu demi menjalankan pekerjaan yang berkaitan dengan 

bisnis Anda ? 

“Kami selalu memiliki skala perioritas sesuai dengan situasi dan kondisi 

pekerjaan. Bila kondisi pekerjaan bisnis mendesak dan tidak bisa 

diwakilkan kepada karyawan maka akan diperioritaskan. Tetapi apabila 

pekerjaan itu bisa dilaksanakan oleh karyawan maka kami bisa 

melaksanakan urusan keluarga atau relasi dengan teman”.  

20. Benarkah Anda tidak mengenal lelah dalam bekerja ?  

“Ya lelah ! Sebagai manusia pasti lelah. Tetapi yang paling penting adalah 

tidak putus asa dan tetap konsisten dengan usaha yang dijalankan”. 

Devotion (Pengabdian): 

21. Bagaimana pengabdian Anda terhadap usaha Anda ? Apakah Anda 

gemar dan setia dalam mengerjakan pekerjaan yang berkaitan dengan 

usaha yang Anda jalankan ? 

“Pada awalnya kami melaksanakan usaha ini karena tuntutan jasmaniah 

namun lama kelamaan kami survive dengan usaha mainan edukatif ini”. 

22. Bagaimana sikap Anda terhadap godaan untuk meninggalkan usaha yang 

sedang Anda jalankan ? 

“Sering ada godaan untuk meninggalkan atau menghentikan usaha ini. 

Tetapi kami tetap memilih untuk bertahan dengan usaha mainan anak 

ini”.  
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23. Mengapa Anda tetap mempertahankan usaha yang sudah Anda jalankan ? 

“Kami tetap bertahan dengan usaha mainan anak ini karena usaha mainan 

edukatif ini memiliki prospek yang baik. Selain itu, dengan menjalankan 

usaha ini kami kami tetap berdomisili di Jogya dan tidak perlu pergi 

mencari hidup di tempat lain”. 

24. Apakah Anda sungguh mencintai produk yang Anda hasilkan ? Mengapa 

? Bagaimana Anda mewujudkan cinta Anda terhadap produk Anda ?  

“Sampai dengan saat ini kami sungguh mencintai produk yang dihasilkan 

kami selalu berusaha untuk mengembangkannya sehingga usaha ini 

sudah bisa  berlangsung 6 tahun”. 

Details (Cermat): 

25. Bagaimana sikap Anda terhadap masalah-masalah kecil yang dapat 

menghambat usaha Anda ?  

“Kami cermat dalam menjalankan usaha ini. Apabila ada masalah yang 

dinilai  berpotensi untuk mengganggu stabilitas usaha maka segera 

diselesaikan meski masalah itu  kecil sekalipun. Contohnya ada 

karyawan yang tidak disiplin kita segera atasi dengan memberi motivasi 

kepada karyawan.”. 

26. Bagaimana perhatian Anda  terhadap  faktor-faktor kritis yang 

menunjang keberhasilan usaha Anda ? 

“Kami juga Cermat dalam menciptakan produk  mainan sesuai dengan 

kriteria SNI yakni tidak boleh tajam dan cat yang digunakan harus aman 

bagi anak. Oleh karena itu meski secara legal produk Hato Edu Toys 

belum mempunyai sertifikat SNI tetapi secara faktual produk kami 

memenuhi kriteria SNI”. 
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Destiny (Nasib): 

27. Apakah Anda bertanggung jawab atas nasib Anda atau tujuan yang 

hendak dicapai ?  

“Pada dasarnya kami mandiri dalam menjalankan usaha    (atas prakarsa 

sendiri)  dan sendiri menentukan tujuan yang hendak dicapai serta  

bertanggung jawab atas  tujuan itu”. 

28. Apakah Anda bisa bekerja sendiri untuk menentukan nasib Anda tanpa 

tergantung pada orang lain ?  

“Kami juga bergantung kepada orang lain seperti karyawan dan 

pelanggan. Kami tidak mungkin berhasil tanpa karyawan kami. Kami 

juga bergantung pada pelanggan kami. Sukses tidaknya suatu bisnis atau 

usaha  sangat bergantung kepada banyak pihak seperti karyawan dan 

pelanggan”. 

Dollas (Uang): 

29. Bagaimana pandangan Anda terhadap uang atau kekayaan ? Apakah uang 

merupakan ukuran kesuksesan bisnis Anda ?  

“Uang penting untuk kelangsungan hidup tetapi bukan menjadi motivasi  

utama di dalam menjalankan usaha”. 

30. Bagaimana Anda mengukur kesuksesan bisnis Anda ? 

“Uang atau profit bisa menjadi salah satu indikator kesuksesan bisnis 

tetapi bukan menjadi penentu satu-satunya. Uang hanya akan diperoleh 

kalau produk memiliki kualita yang baik dan pelanggan puas dengan 

pelayanan kita. Maka Motivasi utama kami dalam menjalankan usaha 

adalah kepuasan pelanggan. Kesuksesan usaha terletak pada sejauhmana 

kita memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggan dan memberi 

manfaat bagi orang lain”.   
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Distribute (Distribusi tugas dan kekayaan): 

31. Bagaimana Anda mendistribusikan tugas atau wewenang kepada karyawan 

Anda ? Apakah Anda bisa memberikan wewenang kepada karyawan yang 

dipercaya ? Wewenang dalam hal apa ? 

“Distribusi tugas kepada karyawan berdasarkan job masing-masing (ada 

yang bertugas di bagian produksi dan ada yang di bagian pemasaran). 

Kami juga sering  memberikan wewenang kepada karyawan yang sudah 

dipercaya dan untuk berkoordinasi dengan pelanggan atau mitra”. 

32. Bagaimana perhatian Anda terhadap karyawan yang telah dipercaya dan 

telah berjasa bagi bisnis Anda ? Apakah Anda berkenan mendistribusikan 

kekayaan Anda  kepada karyawan yang berjasa bagi bisnis Anda ? 

“Distribusi kekayaan kepada karyawan masih berupa gaji setiap bulan, 

tunjangan hari raya dan bonus bagi yang berkinerja baik”. 

B. Hasil Wawancara dengan Karyawan 

Dream (mimpi) : 

1. Apakah pemilik usaha memiliki cita-cita (impian) mengenai masa depan 

pribadi dan bisnisnya ? Apa cita-cita itu ? 

“Pemilik Hato Edu Toys memiliki cita-cita yakni memberikan manfaat 

bagi orang lain dengan  menyediakan fasilitas pendidikan untuk anak usia 

dini”. 

2. Kemampuan apa saja yang dimiliki oleh pemilik usaha untuk mencapai 

cita-cita ? 

“Pemilik Hato Edu Toys memiliki kreatifitas untuk mendesain produk 

mainan dan juga relasi yang luas dengan banyak orang termasuk dengan 

pelanggan”. 

3. Bagaimana upaya pemilik usaha untuk mencapai cita-cita ? 
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“Pemilik Hatu Edu Toys selalu melakukan inovasi produk sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan dan melakukan promosi tentang 

mainan anak”. 

4. Menurut Anda, bagaimana hasil pencapaian atas cita-cita dari pemilik 

usaha?  

“Impian pemilik Hatu Edu Toys di atas sudah mengarah pada 

pencapaian”. 

Decisiveness (Ketegasan):  

5. Apabila ada peluang  bisnis yang menguntungkan, bagaimana sikap 

pemilik usaha terhadap peluang itu ? Apakah ia cepat mengambil 

keputusan tanpa ragu-ragu untuk memanfaatkan peluang itu ? 

“Pemilik Hato Edu Toys pada dasarnya cepat mengambil keputusan untuk 

memanfaatkan peluang kalau peluang itu dinilai menguntungkan. 

Misalnya kalau ada pesanan produk dari pelanggan akan segera 

ditanggapi”. 

6. Bagaimana caranya pemilik usaha mengambil keputusan ? Hal-hal apa 

saja yang menjadi pertimbangannya di dalam mengambil keputusan ? 

“Pemilik Hatu Edu Toys biasanya mengambil keputusan dengan penuh 

pertimbangkan atas keuntungan dan risiko dari keputusan itu. Pada 

umumnya hal yang dipertimbangkan adalah berapa kapasitas produksi. Ia 

juga sering membuat pertimbangan bersama-sama dengan karyawan 

sebelum mengambil keputusan. Sebelum menerima pesanan pelanggan 

terlebih dahulu mempertimbangkan bersama karyawan”.  

7. Bagaimana dengan keputusan yang diambil oleh pemilik usaha? Apakah 

keputusan-keputusan  itu tepat ?  

“Sejauh ini keputusan-keputusan yang diambil pemilik Hato Edu Toys 

tepat karena keputusan untuk menerima pesanan dipenuhi dengan baik”. 
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Doers (Pelaku):  

8. Sesudah mengambil keputusan, bagaimana sikap pemilik usaha terhadap 

keputusan itu ? apakah ia cepat bertindak untuk mengimplementasikan 

keputusan itu ? 

“Pemilik Hato Edu Toys kalau sudah menerima pesanan pelanggan akan 

segera melaksanakannya”. 

9. Bagimana pemilik usaha memanfaatkan waktu untuk bekerja bagi 

bisnisnya ? 

“Pemilik Hato Edu Toys tidak mengabaikan waktu untuk mengerjakan 

pekerjaan yang berkaitan dengan bisnis. Ia adalah orang yang tekun dalam 

bekerja”. 

10. Bagaimana keterlibatan  pemilik di dalam melaksanakan keputusan itu ? 

Apakah ia sendiri menjadi pelaku (actor) atas keputusan itu ? 

“Pemilik Hato Edu Toys biasa bekerja keras untuk melaksanakan 

keputusannya, ia selalu menjadi penggerak utama di dalam bekerja. Ia 

selalu bersama karyawan di tempat kerja”. 

Determination (Determinasi): 

11.Bagaimana komitmen atau ketetapan hati  dari pemilik usaha terhadap 

usaha yang dijalankannya ?  

“Pemilik Hatu Edu Toys memiliki komitmen terhadap usahanya. Ia terus 

berusaha untuk  terus dengan meingkatkan produksi”. 

12.  Apakah pemilik usaha memiliki tanggung jawab terhadap mutu produk 

dan  kebutuhan pelanggan Anda ? Bagaimana wujud dari tanggung 

jawabnya ? 

“Peningkatan kualitas produk menjadi perhatian utama Pemilik Hatu Edu 

Toys agar produk anak benar-benar disukai oleh pelanggan”.  
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13. Apakah pemilik usaha bertanggung jawab atas kesejahteraan karyawan ? 

Bagaimana wujud dari tanggung jawab itu ? 

“Pemilik Hatu Edu Toys sungguh bertanggung jawab terhadap 

kesejahteraan karyawan. Bentuk tanggung jawabnya adalah memberikan 

gaji yang layak sesuai kesepakan bersama dan bonus bagi karyawan”. 

14. Bagaimana sikap pemilik usaha terhadap kesulitan yang hadapi ? 

Pantang menyerah ? Atau cepat menyerah ? 

“Pemilik Hatu Edu Toys sangat ulet dalam memperjuangkan kemajuan 

usaha. Jadi tidak menyerah bila menghadapi kesulitan”. 

Dedication (Dedikasi): 

15. Apakah pemilik usaha sungguh memberi perhatian terhadap usaha yang 

dijalankan ? Bagaimana bentuk perhatian itu ?  

“Pemilik Hato Edu Toys memiliki dedikasi dengan mencurahkan pikiran, 

tenaga dan waktu bagi usaha yang dijalankan. Biasanya pagi sampai 

siang ia ada di tempat produksi. Maka usaha ini sudah bisa berjalan 5 

tahun”. 

16. Bagaimana sikap pemilik terhadap keluarga atau teman ketika harus 

mengerjakan tugas yang berkaitan dengan bisnis ? Apakah sering ia rela 

meninggalkan relasi dengan keluarga atau teman untuk sementara waktu 

demi menjalankan pekerjaan yang berkaitan dengan bisnis ? 

“Pemilik Hato Edu Toys selalu memiliki alokasi waktu yang jelas bagi 

perkerjaan usaha dan urusan keluarga. Jada ada waktu untuk 

mengerjakan pekerjaan bisnis, dan ada waktu untuk mengurus keluarga 

atau berelasi dengan teman” 

17.  Benarkah pemilik usaha tidak mengenal lelah dalam bekerja ?  

“Menurut pengamatan kami dan pengalaman bekerja di Hato Edu Toys, 

pemilik Hato Edu Toys selalu bersemangat dalam bekerja untuk bisnis. 
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Mungkin sering merasa lelah sebagai manusia tetapi itu tidak 

ditampakkan bagi karyawan”. 

Devotion (Pengabdian): 

18. Bagaimana pengabdian pemilik usaha terhadap usaha yang dijalankan ? 

Apakah ia gemar dan setia dalam mengerjakan pekerjaan yang berkaitan 

dengan usaha yang jalankan ? 

“Menurut kami, Pemilik Hato Edu Toys sungguh menikmati usaha 

mainan edukatif dan gemar terhadap usaha ini karena selalu semangat 

mempromosikannya”. 

19. Bagaimana sikap pemilik usaha terhadap godaan untuk meninggalkan 

usaha yang sedang dijalankan ?  

“Sejak awal berdirinya usaha ini, pemilik Hato Edu Toys tidak pernah 

menghentikan usaha”. 

20. Mengapa pemilik usaha tetap mempertahankan usaha yang sudah 

jalankannya ? 

“Pemilik Hato Edu Toys tetap menekuni usaha mainan edukatif karena 

usaha ini memiliki prospek yang baik”. 

21. Apakah pemilik usaha sungguh mencintai produk yang hasilkan ? 

Mengapa ? Bagaimana Anda mewujudkan cinta Anda terhadap produk 

Anda ?  

“Jika dilihat dari cara mempromosikan mainan anak kepada pelanggan 

kelihatan bahwa pemilik usaha ini sangat mencintai produk mainan anak. 

Ia biasanya melakukan promosi dengan semangat dan meyakinkan 

pelanggan akan pentingnya mainan anak bagi perkembangan anak”. 

Details (Cermat): 
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22. Bagaimana sikap pemilik usaha terhadap masalah-masalah kecil yang 

dapat menghambat usaha ?  

“Pemilik Hato Edu Toys sangat cermat terhadap masalah-masalah  kecil 

yang berpotensi untuk mengganggu stabilitas usaha. Jika ada masalah, 

yang dinilai bisa merusak jalannya usaha maka akan segera diselesaikan. 

Kalau ada perlatan yang rusak segera diperbaiki”. 

23. Bagaimana perhatianpemilik usaha  terhadap  faktor-faktor kritis yang 

menunjang keberhasilan usaha ? 

“Pemilik Hatu Edu Toys sangat cermat dalam mendesain produk agar 

produk itu bisa memenuhi kriteria SNI dan keinginan pelanggan” 

Destiny (Nasib): 

24. Apakah pemilik usaha bertanggung jawab atas nasibnya atau tujuan yang 

hendak dicapai ?  

“Pemilik Hato Edu Toys mandiri dalam menentukan arah dan tujuan 

yang akan dicapai dan bertanggung jawab atas tujuan itu. Ia juga berani 

mengambil risiko dari tujuan yang hendak dicapai”. 

25. Apakah pemilik usaha bisa bekerja sendiri untuk menentukan nasib tanpa 

tergantung pada orang lain ?  

“Pemilik Hato Edu Toys  dalam menjalankan bisnis selalu menekankan 

pentingnya kerja sama dengan banyak pihak seperti pelanggan”. 

Dollas (Uang): 

26. Bagaimana pandangan pemilik usaha terhadap uang atau kekayaan ? 

“Menurut pemilik Hato Edu Toys, uang atau kekayaan dalam usaha adalah 

nomor dua. Jadi tidak mengutamakan uang di dalam berbisnis”. 

27. Bagaimana  pemilik usaha mengukur kesuksesan bisnis ? 
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“Menurut pemilik Hato Edu Toys, hal yang paling menentukan kesuksesan 

usaha adalah kepuasan pelanggan atas kualitas produk. Maka ootivasi 

utama pemilik Hato Edu Toys dalam menjalankan usaha adalah 

menciptakan produk yang berkualitas guna memuaskan pelanggan”. 

 Distribute (Distribusi tugas dan kekayaan): 

28. Bagaimana pemilik usaha mendistribusikan tugas atau wewenang kepada 

karyawan ? Apakah pemilik usaha sering memberikan wewenang kepada 

karyawan yang dipercaya ? Wewenang dalam hal apa ? 

“Pemilik Hato Edu Toys memberikan pekerjaan kepada karyawan sesuai 

dengan bidang masing-masing yakni di bagian produksi dan pemasaran. 

Hal ini tergantung pada keterampilan karyawan. Ia juga memberikan 

wewenang kepada karyawan menghadiri acara di dinas dan berkoordinasi  

dengan pelanggan”. 

29. Bagaimana perhatian pemilik terhadap karyawan yang telah dipercaya dan 

telah berjasa bagi bisnis Anda ? Apakah pemilik usaha berkenan 

mendistribusikan kekayaan atau kepemilikannya kepada karyawan yang 

berjasa bagi bisnisnya ? 

“Pemilik Hato Edu Toys memberikan gaji, tunjangan hari raya dan bonus 

jika hasil kerja karyawan melebihi target”. 

III. CV. ABATA EDU TOYS 

A. Hasil Wawancara dengan Pemilik Usaha 

1. Sudah berapa lama Anda menjalankan usaha ini ? 

“Usaha ini dimulai sejak tahun 2008. Jadi sekarang telah berusia 7 tahun”. 

2. Mengapa Anda tertarik dengan usaha mainan anak  ? 

“Usaha mainan anak ini dijalankan pertama-tama karena hobi, kebutuhan 

anak akan mainan dan karena prospek dari bisnis ini sangat baik”. 

Dream (mimpi) : 
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3. Apakah Anda memiliki cita-cita (impian) mengenai masa depan Anda ? 

Apa cita-cita itu ?  

“Cita-cita kami berkaitan dengan bisnis ini adalah agar perusahaan mainan 

anak menjadi perusahaan yang besar”. 

4. Kemampuan apa saja yang Anda miliki untuk mencapai cita-cita Anda ? 

“Kekuatan kami untuk menjalankan usaha ini adalah keyakinan bahwa 

usaha mainan edukatif memiliki prospek yang baik. Selain itu kami 

dikaruniai kesehatan yang baik untuk bisa bekerja”. 

5. Bagaimana  upaya Anda untuk mencapai cita-cita Anda ? 

“Untuk mencapai sesuatu yang baik perlu kerja keras. Selain itu harus 

berdoa. Oleh karena itu, yang kami lakukan untuk mencapai impian adalah  

adalah bekerja keras dan berdoa”. 

6. Menurut Anda, bagaimana hasil pencapaian atas cita-cita Anda ? 

“Kami menilai bahwa impian di atas sudah tercapai. Usaha ini kami mulai 

dari kecil dan sekarang perusahaan kami sudah cukup besar dan produk-

produk Abata Edu Toys telah dijual hampir di seluruh Indonesia”. 

Decisiveness (Ketegasan):  

7. Apabila ada peluang  bisnis yang menguntungkan, bagaimana sikap Anda 

terhadap peluang itu ? Apakah Anda cepat mengambil keputusan tanpa 

ragu-ragu untuk memanfaatkan peluang itu ? 

“Sesudah kami membaca peluang bahwa usaha mainan anak memiliki 

prospek yang baik lalu kami memutuskan untuk membuka usaha mainan 

anak. Kami melihat bahwa peluang ini harus segera dimanfaatkan. 

Selanjutnya bila ada proyek yang menguntungkan dan risikonya kecil akan 

segera kami manfaatkan”. 
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8. Selama ini Anda mengambil keputusan dalam hal apa terutama yang 

berkaitan dengan usaha Anda ? 

“Selama ini kami lebih banyak berhadapan dengan permintaan pelanggan. 

Tidak semua permintaan pelanggan kami penuhi. Tergantung pada 

kemampuan kami dan risiko yang mungkin dihadapi. Jika kami menilai 

bahwa kami mampu memenuhi permintaan pelanggan dalam waktu 

tertentu dan risikonya kecil maka akan kami penuhi”. 

9. Bagaimana caranya Anda mengambil keputusan ? Hal-hal apa saja yang 

menjadi pertimbangan Anda di dalam mengambil keputusan ?  

“Kami selalu mengambil keputusan dengan prinsip kehati-hatian yakni 

selalu mempertimbangkan keuntungan dan risiko yang akan dihadapi dan 

dan selalu memilih risiko yang paling kecil. Ketika akan membuka bisnis 

kami mempertimbangkan ketersediaan modak dan tenaga kerja”. 

10. Bagaimana dengan keputusan yang Anda ambil ? Apakah keputusan-

keputusan Anda tepat ? 

“Pada umumnya keputusan yang diambil selama ini baik atau tepat. 

Keputusan untuk menjalankan bisnis mainan anak ternyata 

menguntungkan dan bisa berkembang dalam waktu 5 tahun”.  

  

Doers (Pelaku):  

11. Sesudah mengambil keputusan, bagaimana sikap Anda terhadap keputusan 

itu ? apakah Anda cepat bertindak untuk mengimplementasikan keputusan 

itu ? 

“Pada dasaranya keputusan yang sudah kami ambil segera kami 

laksanakan sesuai bidang masing-masing  yakni produksi dan pemasaran. 

Jika keputusan itu berkaitan dengan bidang produksi maka akan segera 

dilaksanakan oleh bidang produksi. Begitupun dengan bidang pemasan”.   
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12. Bagaimana Anda melaksanakan keputusan Anda ? 

“Kami selalu berusaha untuk menggunakan waktu secara efektif dan 

efisien dalam bekerja sehingga apa yang sudah direncanakan dapat 

tercapai”. 

13. Bagaimana keterlibatan Anda di dalam melaksanakan keputusan itu ?  

“Sebagai pemilik sekaligus pengelola kami selalu terlibat langsung dan 

bekerja bersama karyawan. Pada prinsipnya kami selalu berusaha menjadi 

motor penggerak bagi karyawan kami”. 

Determination (Determinasi): 

14. Bagaimana komitmen atau ketetapan hati  Anda terhadap usaha yang Anda 

jalankan ? 

“Determinasi kami terhadap usaha yang dijalankan adalah terus belajar 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan bisnis seperti mesin dan tata kelola 

yang baik. Selain itu kami terus bekerja keras dan berdoa”. 

15. Apakah Anda memiliki tanggung jawab terhadap mutu produk dan 

kebutuhan pelanggan Anda ? Bagaimana wujud dari tanggung jawab 

Anda? 

“Kami selalu berusaha untuk meningkatkan mutu produk. Oleh karena itu 

kami selalu melakukan evaluasi dan inovasi produk sesuai permintaan dan 

kebutuhan pelanggan”. 

16. Apakah Anda bertanggung jawab atas kesejahteraan karyawan Anda ? 

Bagaimana wujud dari tanggung jawab Anda ? 

“Kami juga memperhatikan kesejahteraan karyawan kami. Di mana kami 

membayar karyawan sesuai dengan UMR, dan apabila ada karyawan 

yang melakukan pekerjaan berat akan kami beri bonus. Hal ini sudah 

menjadi kesepakatan dan komitmen kami”. 
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17. Bagaimana sikap Anda terhadap kesulitan yang Anda hadapi ? Pantang 

menyerah ? Atau cepat menyerah ? 

“Bagi kami, kesulitan dalam hidup atau dalam bisnis merupakan ujian 

untuk berkembang. Oleh karena itu, kesulitan apa pun yang dihadapi 

selalu kami jalani. Kami pernah menghadapi kesulitan modal tetapi tidak 

menyerah”.  

Dedication (Dedikasi): 

18. Apakah Anda sungguh memberi perhatian terhadap usaha yang Anda 

jalankan ? Bagaimana bentuk perhatian Anda ?  

“Kami tidak memiliki usaha lain selain usaha mainan anak. Oleh karena 

itu, tenaga, pikiran dan waktu didedikasikan untuk usaha ini yang selalu 

ada di pikiran kami adalah Abata Edu Toys harus semakin berkembang”  

19. Bagaimana sikap Anda terhadap keluarga atau teman Anda ketika Anda 

harus mengerjakan tugas yang berkaitan dengan bisnis Anda ? Apakah 

sering Anda rela meninggalkan  relasi dengan keluarga atau teman untuk 

sementara waktu demi menjalankan pekerjaan yang berkaitan dengan 

bisnis Anda ? 

“Apabila berada dalam situasi insidentil, maka kami akan mengutamakan 

pekerjaan yang berkaitan dengan bisnis. Tetapi jika berada dalam situasi 

normal maka pekerjaan akan didelegasikan kepada karyawan. Jadi kami 

selalu situasi dan kondisi pekerjaan” 

20. Benarkah Anda tidak mengenal lelah dalam bekerja ?  

“Sebagai manusia kadang-kadang kita merasa lelah tetapi kami tetap 

konsisten dengan keputusan kami. Maka meskipun lelah, selalu berusaha 

untuk bangkit dan tidak putus asanting adalah tekad. Kalau bekerja dengan 

tekad yang kuat maka akan berhasil”. 

Devotion (Pengabdian): 
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21. Bagaimana pengabdian Anda terhadap usaha Anda ? Apakah Anda 

gemar dan setia dalam mengerjakan pekerjaan yang berkaitan dengan 

usaha yang Anda jalankan ? 

“Usaha mainan anak ini merupakan hobi kami. Oleh karena itu sungguh 

gemar dan setia mengelolanya”. 

22. Bagaimana sikap Anda terhadap godaan untuk meninggalkan usaha yang 

sedang Anda jalankan ? 

“Sejak awal kami tidak pernah menghentikan usaha ini dan sampai saat 

ini pun kami tidak berpikir untuk menghentikan usaha mainan edukatif”.  

23. Mengapa Anda tetap mempertahankan usaha yang sudah Anda jalankan ? 

“Kami tetap mempertahankan usaha mainan anak ini karena sejak awal 

kami mempunyai keyakinan bahwa prospek usaha ini bagus, dan memang 

bisnis ini cukup menjanjikan” 

24. Apakah Anda sungguh mencintai produk yang Anda hasilkan ? Mengapa 

? Bagaimana Anda mewujudkan cinta Anda terhadap produk Anda ?  

“Kami melihat bahwa mainan anak dari Abata Edu Toys bisa diminati 

pelanggan dan terjual di seluruh Indonesia karena kecintaan dan 

kesetiaan mengelolanya. Kami mencintai usaha ini maka kami 

mengembangkannya”. 

Details (Cermat): 

25. Bagaimana sikap Anda terhadap masalah-masalah kecil yang dapat 

menghambat usaha Anda ?  

“Setiap masalah yang kami hadapi selalu harus diselesaikan, meskipun 

itu masalah kecil. Karena masalah kesil bisa menjadi “gunung es” yang 

suatu saat akan mencair dan merusak jalannya usaha”. 
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26. Bagaimana perhatian Anda  terhadap  faktor-faktor kritis yang 

menunjang keberhasilan usaha Anda ? 

“Hal yang paling menentukan bagi produk mainan anak adalah sisi 

keamanannya bagi anak. Hal ini menjadi syarat SNI yang harus dipenuhi. 

Oleh karena itu kami sangat memperhatikan tuntutan itu. Dengan 

demikian meskipun produk kami belum memiliki sertifikat SNI tetapi 

prinsip-prinsip SNI kami penuhi”. 

Destiny (Nasib): 

27. Apakah Anda bertanggung jawab atas nasib Anda atau tujuan yang 

hendak dicapai ?  

“Kami sungguh bertanggung jawab atas nasib kami. Kami sendiri 

menentukan arah dan tujuan hidup dan usaha kami  dan bertanggung 

jawab atas tujuan yang hendak dicapai. Usaha yang dijalankan ini juga 

sangat menentukan nasib hidup karyawan kami”. 

28. Apakah Anda bisa bekerja sendiri untuk menentukan nasib Anda tanpa 

tergantung pada orang lain ?  

“Untuk mencapai tujuan perlu dukungan dari pihak lain seperti karyawan 

dan pelanggan. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendirian tanpa 

campur tangan orang lain”. 

Dollas (Uang): 

29. Bagaimana pandangan Anda terhadap uang atau kekayaan ? Apakah uang 

merupakan ukuran kesuksesan bisnis Anda ?  

“Uang bukan tujuan utama dalam menjalankan usaha. Uang adalah  nomor 

dua”.    

30. Bagaimana Anda mengukur kesuksesan bisnis Anda ? 
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“Uang hanyalah  merupakan bahagian kecil dari kesuksesan bisnis. Yang 

paling utama adalah memberi manfaat bagi orang lain dengan memberi 

sedekah. Maka motivasi utama dalam usaha kami adalah untuk 

meningkatkan sedekah dan bisa berguna bagi orang lain (pelanggan, 

karyawan dan masyarakat)”.  

Distribute (Distribusi tugas dan kekayaan): 

31. Bagaimana Anda mendistribusikan tugas atau wewenang kepada karyawan 

Anda ? Apakah Anda bisa memberikan wewenang kepada karyawan yang 

dipercaya ? Wewenang dalam hal apa ? 

“Pada saat rekrutmen karyawan kami mengidentifikasi kemampuan 

keterampilannya. Sesudah itu kami mendistribusikan pekerjaan kepada 

karyawan sesuai bidang atau kemampuannya masing-masing. Kami juga 

Sering memberi wewenang kepada karyawan untuk mengerjakan tugas-

tugas tertentu seperti menemui pelanggan”. 

32. Bagaimana perhatian Anda terhadap karyawan yang telah dipercaya dan 

telah berjasa bagi bisnis Anda ? Apakah Anda berkenan mendistribusikan 

kekayaan Anda  kepada karyawan yang berjasa bagi bisnis Anda ? 

“Distribusi kekayaan kepada karyawan baru berupa gaji setiap hari sabtu, 

THR dan bonus bagi karyawan yang mengerjakan pekerjaan yang berat”. 

B. Hasil Wawancara dengan Karyawan 

Dream (mimpi) : 

1. Apakah pemilik usaha memiliki cita-cita (impian) mengenai masa depan 

pribadi dan bisnisnya ? Apa cita-cita itu ? 

“Cita-cita pemilik Abata Edu Toys adalah agar perusahaan mainan anak 

yang dimilikinya menjadi perusahaan yang besar”. 



187 

 

2. Kemampuan apa saja yang dimiliki oleh pemilik usaha untuk mencapai 

cita-cita ? 

“Pemilik Abata Edu Toys adalah orang yang mampu membaca peluang 

bisnis. Selain itu ia adalah seorang pendoa sehingga ia memiliki keyakinan 

religius bahwa usaha mainan anak memiliki prospek yang sangat 

menjanjikan”. 

3. Bagaimana upaya pemilik usaha untuk mencapai cita-cita ? 

“Upaya dari pemilik Abata Edu Toys untuk mengejar  impian adalah 

selalu bekerja keras dan berdoa”.  

4. Menurut Anda, bagaimana hasil pencapaian atas cita-cita dari pemilik 

usaha? 

“Impian pemilik Abata Edu Toys sungguh  tercapai karena dalam waktu 5 

tahun, usaha ini menjadi besar dan karyawan bertambah hingga 12 orang”.  

Decisiveness (Ketegasan):  

5. Apabila ada peluang  bisnis yang menguntungkan, bagaimana sikap 

pemilik usaha terhadap peluang itu ? Apakah ia cepat mengambil 

keputusan tanpa ragu-ragu untuk memanfaatkan peluang itu ? 

“Menurut kami, pemilik Abata Edu Toys adalah orang yang cepat 

mengambil keputusan untuk menanggapi peluang, meskipun dia tidak 

berlatar belakang pendidikan wirausaha”. 

6. Bagaimana caranya pemilik usaha mengambil keputusan ? Hal-hal apa 

saja yang menjadi pertimbangannya di dalam mengambil keputusan ? 

“Pemilik Abata Edu Toys meski cepat mengambil keputusan tetapi penuh 

pertimbangan. Sering kami sebagai karyawan juga diikutsertakan dalam 

pengambilan keputusan. Ketika akan menerima proyek selalu 

mempertimbangkan kemampuan karyawan”. 
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7. Bagaimana dengan keputusan yang diambil oleh pemilik usaha? Apakah 

keputusan-keputusan  itu tepat ?  

“Keputusan-keputusan yang diambil pemilik Abata  Edu Toys pada 

umumnya baik dan tepat karena ia selalu penuh pertimbangan di dalam 

menganbil keputusan”. 

Doers (Pelaku):  

8. Sesudah mengambil keputusan, bagaimana sikap pemilik usaha terhadap 

keputusan itu ? apakah ia cepat bertindak untuk mengimplementasikan 

keputusan itu ? 

9. Bagimana pemilik usaha memanfaatkan waktu untuk bekerja bagi 

bisnisnya ? 

“Pemilik Abata Edu Toys biasa tidak menunda untuk melaksanakan apa 

yang sudah diputuskan. Ia boleh dibilang orang yang bergerak cepat untuk 

melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Kalau ingin untuk membuat 

jenis alat permainan yang baru maka akan segera dikerjakan Ia juga tidak 

mengabaikan kesempatan untuk bekerja bagi bisnisnya. Ia selalu 

memanfaatkan waktu untuk bekerja demi memajukan usaha”. 

10. Bagaimana keterlibatan  pemilik di dalam melaksanakan keputusan itu ? 

Apakah ia sendiri menjadi pelaku (actor) atas keputusan itu ? 

Pemilik Abata Edu Toys biasanya langsung bekerja bersama karyawan  

seperti mengelas dan bahkan ikut memperbaiki mesin yang rusak. Padahal 

ia bukan tamatan STM. Tetapi karena ia belajar tentang mesin”. 

Determination (Determinasi): 

11.Bagaimana komitmen atau ketetapan hati  dari pemilik usaha terhadap 

usaha yang dijalankannya ?  
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“Pemilik Abata  Edu Toys sangat serius dalam mengelola usahanya. Hal 

ini dilihat dari keseriusannya untuk belajar tentang mesin meski dia 

bukan tamatan STM”. 

14. Apakah pemilik usaha memiliki tanggung jawab terhadap mutu produk 

dan kebutuhan pelanggan Anda ? Bagaimana wujud dari tanggung 

jawabnya ? 

Pemilik Abata Edu Toys sungguh memperhatikan kualitas produk di 

mana ia selalu melakukan evaluasi terhadap produk yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas produk”. 

15. Apakah pemilik usaha bertanggung jawab atas kesejahteraan karyawan ? 

Bagaimana wujud dari tanggung jawab itu ? 

“Pemilik Abata Edu Toys juga memperhatikan kesejahteraan karyawan. 

Ia selalu membayar gaji karyawan tepat waktu dan bahkan memberi 

bonus kepada karyawan”. 

16. Bagaimana sikap pemilik usaha terhadap kesulitan yang hadapi ? 

Pantang menyerah ? Atau cepat menyerah ? 

“Pemilik Abata Edu Toys adalah orang yang sabar dalam menghadapi  

kesulitan karena giat berdoa”. 

Dedication (Dedikasi): 

17. Apakah pemilik usaha sungguh memberi perhatian terhadap usaha yang 

dijalankan ? Bagaimana bentuk perhatian itu ?  

“Pemilik Abata Edu Toys selalu mencurahkan pikiran, waktu dan tenaga 

untuk usaha mainan anak. Ia sangat konsen terhadap usaha yang 

dijalankannya. Oleh karena itu usaha ini bisa berkembang cepat”. 

18. Bagaimana sikap pemilik terhadap keluarga atau teman ketika harus 

mengerjakan tugas yang berkaitan dengan bisnis ? Apakah sering ia rela 

meninggalkan relasi dengan keluarga atau teman untuk sementara waktu 

demi menjalankan pekerjaan yang berkaitan dengan bisnis ? 
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“Pemilik Abata Edu Toys biasa memberi perioritas bagi pekerjaan yang 

berkaitan dengan usaha apabila berada dalam situasi insidentil dan relasi 

dengan keluarga atau teman tidak terlalu mendesak”.  

19. Benarkah pemilik usaha tidak mengenal lelah dalam bekerja ?  

“Pemilik Abata Edu Toys biasa konsisten mengelola bisnis mainan anak. 

Ia selalu berusaha agar usaha ini tetap berkembang”. 

Devotion (Pengabdian): 

20. Bagaimana pengabdian pemilik usaha terhadap usaha yang dijalankan ? 

Apakah ia gemar dan setia dalam mengerjakan pekerjaan yang berkaitan 

dengan usaha yang jalankan ? 

“Pemilik Abata Edu Toys sangat menggemari usaha mainan anak. 

Bahkan sangat gemar memperbaiki mesin-mesin yang rusak. Ia juga ikut 

mengelas”. 

21. Bagaimana sikap pemilik usaha terhadap godaan untuk meninggalkan 

usaha yang sedang dijalankan ?  

“Pemilik Abata Edu Toys tidak pernah berpikir untuk menghentikan 

usaha bahkan berpikir untuk membuat usaha mainan ini lebih 

berkembang”.  

22. Mengapa pemilik usaha tetap mempertahankan usaha yang sudah 

jalankannya ? 

“Pemilik Abata Edu Toys tetap mempertahankan usaha mainan anak 

karena usaha ini cukup menjaniikan”. 

23. Apakah pemilik usaha sungguh mencintai produk yang hasilkan ? 

Mengapa ? Bagaimana Anda mewujudkan cinta Anda terhadap produk 

Anda ?  
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“Pemilik Abata Edu Toys mencintai produk mainan edukatif dan terus 

berupaya untuk menciptakan model-model mainan yang baru”. 

Details (Cermat): 

24. Bagaimana sikap pemilik usaha terhadap masalah-masalah kecil yang 

dapat menghambat usaha ?  

“Pemilik Abata Edu Toys selalu memperhatikan masalah-masalah kecil 

dan segera menyelesaikannya terutama masalah yang urgen”. 

25. Bagaimana perhatian pemilik usaha  terhadap  faktor-faktor kritis yang 

menunjang keberhasilan usaha ? 

“Pemilik Abata Edu Toys sangat teliti atau cermat terhadap produk agar 

mainan benar-benar sesuai dengan kriteria SNI”. 

Destiny (Nasib): 

26. Apakah pemilik usaha bertanggung jawab atas nasibnya atau tujuan yang 

hendak dicapai ?  

“Pemilik Abata Edu Toys bebas menentukan tujuan hidup atau nasibnya. 

Bahkan usahanya turut menentukan nasib hidup karyawan” 

27. Apakah pemilik usaha bisa bekerja sendiri untuk menentukan nasib tanpa 

tergantung pada orang lain ?  

“Pemilik Abata Edu Toys adalah orang yang mandiri dalam menjalankan 

usaha mainan anak”. 

Dollas (Uang): 

28. Bagaimana pandangan pemilik usaha terhadap uang atau kekayaan ? 

“Pemilik Abata Edu Toys tidak mengejar uang tetapi memberi manfaat 

bagi orang lain”. 

29. Bagaimana  pemilik usaha mengukur kesuksesan bisnis ? 
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“Motivasi pemilik Abata Edu Toys adalah memelihara loyalitas 

pelanggan”. 

Distribute (Distribusi tugas dan kekayaan): 

30. Bagaimana pemilik usaha mendistribusikan tugas atau wewenang kepada 

karyawan ? Apakah pemilik usaha sering memberikan wewenang kepada 

karyawan yang dipercaya ? Wewenang dalam hal apa ? 

“Distribusi pekerjaan kepada karyawan berdasarkan keahliannya masing-

masing. Ia juga sering memberi wewenang kepada karyawan untuk 

melakukan negosiasi dengan pelanggan”. 

31. Bagaimana perhatian pemilik terhadap karyawan yang telah dipercaya dan 

telah berjasa bagi bisnis Anda ? Apakah pemilik usaha berkenan 

mendistribusikan kekayaan atau kepemilikannya kepada karyawan yang 

berjasa bagi bisnisnya ? 

“Distribusi kekayaan  kepada karyawan berupa  gaji, tambahan sedekah, 

dan bonus bila karyawan mengerjakan pekerjaan yang berat”. 

IV. NAYLA CRAFT 

A. Wawancara dengan Pemilik Usaha 

1. Sudah berapa lama Anda menjalankan usaha ini ? 

“Usaha mainan anak ini berdiri sejak tahun 2007 dan kini telah berusia 8 

“tahun. 

2. Mengapa Anda tertarik dengan usaha mainan anak  ? 

“Kami tertarik dengan usaha ini karena suami saya adalah seorang yang 

seni ( seni lukis ) dan desain grafis. Lalu kami mengamati bisnis mainan 

anak cukup menjanjikan. Sementara itu, mainan-mainan anak yang sudah 

ada di masyarakat tidak banyak inovasinya. Oleh karena itu kami ingin 

membangun usaha mainan anak”. 
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Dream (mimpi) : 

3. Apakah Anda memiliki cita-cita (impian) mengenai masa depan Anda ? 

Apa cita-cita itu ? 

“Yang menjadi impian kami adalah bisa mencerdaskan anak bangsa sejak 

usia dini ( PAUD dan TK )”.  

4. Kemampuan apa saja yang Anda miliki untuk mencapai cita-cita Anda ? 

“Kemampuan kami adalah talenta yang dimiliki suami. Di mana ia  

memiliki talenta dalam hal seni lukis dan desain grafis. Talenta ini 

dimanfaatkan untuk membuat mainan anak”. 

5. Bagaimana  upaya Anda untuk mencapai cita-cita Anda ? 

“Upaya kami adalah selalu menggali ide dari teman-teman perajin mainan 

dan guru yang menguasai metode pembelajaran di PAUD untuk 

mendesaian mainan sesuai kebutuhan anak dan  melakukan inovasi  serta 

deferensiasi product”. 

6. Menurut Anda, bagaimana hasil pencapaian atas cita-cita Anda ? 

“Kami masih terus berproses dan belum puas dengan apa yang kami capai. 

Tetapi sejauh ini kami sudah mengarah kepada pencapaian impian”. 

Decisiveness (Ketegasan):  

7. Apabila ada peluang  bisnis yang menguntungkan, bagaimana sikap Anda 

terhadap peluang itu ? Apakah Anda cepat mengambil keputusan tanpa 

ragu-ragu untuk memanfaatkan peluang itu ? 

“Kami menilai bahwa masih kurangnya inovasi dan variasi pada mainan 

anak. Sementara bisnis mainan anak memiliki prospek yang baik. Oleh 

karena itu dengan cepat mengambil keputusan untuk memanfaatkan 

peluang yang ada. Selama menjalankan usaha mainan, jika ada peluang 
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yang baik, misalnya ada proyek yang menguntungkan segera kami 

manfaatkan”. 

8. Selama ini Anda mengambil keputusan dalam hal apa terutama yang 

berkaitan dengan usaha Anda ? 

“Banyak kali kami berhadapan dengan pesanan pelanggan, di mana kami 

diminta untuk mendesain mainan sesuai dengan yang diinginkan oleh 

pelanggan. Maka di sini kami harus mempertimbangkan kemampuan kami 

sebelum menerimanya”. 

9. Bagaimana caranya Anda mengambil keputusan ? Hal-hal apa saja yang 

menjadi pertimbangan Anda di dalam mengambil keputusan ? 

“Kami selalu bijaksana dalam mengambil keputusan dengan 

mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki, keuntungan dan risiko 

yang bakal dihadapi. Jika ada pesanan khusus dari pelanggan maka akan 

mempertimbangkan kemampuan karyawan sebelum menyetujui”.  

10. Bagaimana dengan keputusan yang Anda ambil ? Apakah keputusan-

keputusan Anda tepat ? 

“Selama ini kami belum menghadapi  persoalan yang berat (luar biasa). 

Jadi keputusan yang diambil selama ini  semuanya masih baik-baik saja”.   

Doers (Pelaku):  

11. Sesudah mengambil keputusan, bagaimana sikap Anda terhadap keputusan 

itu ? apakah Anda cepat bertindak untuk mengimplementasikan keputusan 

itu ? 

“Kami selalu berusaha untuk bertindak cepat dan melaksanakan apa yang 

sudah direncanakan atau diputuskan. Contohnya kalu sudah menerima 

proyek harus cepat melaksanakannya.”. 

12. Bagaimana Anda melaksanakan keputusan Anda ? 
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“Kami sudah memiliki alokasi waktu untuk bekerja bagi bisnis dan itu 

selalu kami manfaatkan dengan baik tanpa mengabaikan kesempatan itu”. 

13. Bagaimana keterlibatan Anda di dalam melaksanakan keputusan itu ?  

“Kami tetap menjadi  pelaku atas keputusan yang sudah diambil dan 

dibantu oleh karyawan sesuai bidang masing-masing. Pada prinsipnya 

selalu bekerja keras untuk mewujudkan apa yang telah diputuskan”. 

Determination (Determinasi):  

14. Bagaimana komitmen atau ketetapan hati  Anda terhadap usaha yang Anda 

jalankan ? 

“Kami terus berupaya untuk meningkatkan produksi, pemasaran dan 

jumlah karyawan. Terutama hal yang sedang diusahakan adalah mencari 

karyawan di bidang pemasaran.” 

15. Apakah Anda memiliki tanggung jawab terhadap mutu produk dan 

kebutuhan pelanggan Anda ? Bagaimana wujud dari tanggung jawab 

Anda? 

“Selalu meningkatkan kualitas  mainan agar disenangi oleh anak-anak.  

Mainan harus harus aman bagi anak”. 

16. Apakah Anda bertanggung jawab atas kesejahteraan karyawan Anda ? 

Bagaimana wujud dari tanggung jawab Anda ? 

“Tanggung jawab bagi karyawan dengan membayar gaji sesuai 

kesepakatan yakni gaji harian dan dibayar setiap akhir pekan”. 

17. Bagaimana sikap Anda terhadap kesulitan yang Anda hadapi ? Pantang 

menyerah ? Atau cepat menyerah ? 

“Usaha ini merupakan tumpuan hidup. Maka apapun kesulitannya tetap 

dihadapi. Misalnya kesulitan tenaga kerja di bidang pemasaran dan 

wafatnya sang suami tidak menyurutkan semangat untuk bisnis ini”. 

Dedication (Dedikasi): 
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18. Apakah Anda sungguh memberi perhatian terhadap usaha yang Anda 

jalankan ? Bagaimana bentuk perhatian Anda ?  

“Usaha ini adalah tumpuan hidup maka sangat fokus  dan total 

memperhatikan jalannya usaha ini. Upaya yang masih harus mendapat 

perhatian adalah membenahi manajemen dan mencari tenga kerja di 

bidang pemasaran”.   

19. Bagaimana sikap Anda terhadap keluarga atau teman Anda ketika Anda 

harus mengerjakan tugas yang berkaitan dengan bisnis Anda ? Apakah 

sering Anda rela meninggalkan  relasi dengan keluarga atau teman untuk 

sementara waktu demi menjalankan pekerjaan yang berkaitan dengan 

bisnis Anda ? 

“Kami selalu mengatur waktu untuk pekerjaan yang berkaitan dengan 

usaha dan yang berkaitan dengan keluarga. Bisa mengurus keluarga atau 

relasi dengan teman apabila pekerjaan yang berkaitan dengan  usaha bisa 

dilaksanakan oleh karyawan”. 

20. Benarkah Anda tidak mengenal lelah dalam bekerja ?  

“Setiap manusia pasti sering lelah tetapi mau atau tidak mau harus tetap 

fokus pada pekerjaan. Jadi  tetap konsisten dengan usaha yang ada” 

Devotion (Pengabdian): 

21. Bagaimana pengabdian Anda terhadap usaha Anda ? Apakah Anda 

gemar dan setia dalam mengerjakan pekerjaan yang berkaitan dengan 

usaha yang Anda jalankan ? 

“Sampai dengan saat ini sungguh menggemari usaha mainan anak karena 

usaha ini merupakan tumpuan hidup”. 

22. Bagaimana sikap Anda terhadap godaan untuk meninggalkan usaha yang 

sedang Anda jalankan ? 
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“Sejak berdirinya usaha mainan edukatif ini sampai sekarang tidak 

pernah berpikir untuk menghentikan  usaha mainan anak”.  

23. Mengapa Anda tetap mempertahankan usaha yang sudah Anda jalankan ? 

“Kami bertahan dengan usaha ini karena sudah memiliki pelanggan loyal, 

ada koperasi dan sekolah unggulan yang menjadi pelanggan kami”.  

24. Apakah Anda sungguh mencintai produk yang Anda hasilkan ? Mengapa 

? Bagaimana Anda mewujudkan cinta Anda terhadap produk Anda ?  

“Kami mencintai produk yang dihasilkan dan selalu berupaya untuk 

melakukan inovasi”. 

Details (Cermat): 

25. Bagaimana sikap Anda terhadap masalah-masalah kecil yang dapat 

menghambat usaha Anda ?  

“Kalau ada masalah, baik itu masalah kecil maupun besar yang 

mempengaruhi stabilitas usaha pasti diselesaikan secepatnya. Kalau ada 

mesin yang rusak segera diperbaiki atau diganti”. 

26. Bagaimana perhatian Anda  terhadap  faktor-faktor kritis yang 

menunjang keberhasilan usaha Anda ? 

“Faktor-faktor penting  yang berkaitan dengan produk mainan anak 

adalah kriteria SNI (mainan tidak boleh tajam, catnya aman (non toxic). 

Hal ini selalu menjadi perhatian kami. Oleh karena itu meskipun secara 

legal belum memiliki SNI tetapi secara riil produk Nayla Craft 

memenuhi kriteria itu”. 

Destiny (Nasib): 

27. Apakah Anda bertanggung jawab atas nasib Anda atau tujuan yang 

hendak dicapai ?  
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“Maju mundurnya usaha ini tergantung pada diri saya”. Jadi sendiri 

bertanggung jawab atas nasib. Apalagi sesudah wafatnya suami, 

semuanya ada di dalam tangan saya” 

28. Apakah Anda bisa bekerja sendiri untuk menentukan nasib Anda tanpa 

tergantung pada orang lain ?  

“Menentukan arah dan tujuan sendiri tetapi untuk mencapainya perlu 

kerja sama dengan orang lain seperti karyawan dan mitra”.   

Dollas (Uang): 

29. Bagaimana pandangan Anda terhadap uang atau kekayaan ? Apakah uang 

merupakan ukuran kesuksesan bisnis Anda ?  

“Kami tidak mengutamakan uang atau kekayaan dalam menjalankan 

usaha”. 

30. Bagaimana Anda mengukur kesuksesan bisnis Anda ? 

“Motivasi utama sejak awal berdirinya usaha adalah memberi manfaat 

bagi banyak orang. Jadi yang diharapkan adalah mainan anak ini 

bermanfaat bagi kecerdasan banyak orang sejak usia dini. Lalu yang kedua 

adalah mencari nafkah”. 

Distribute (Distribusi tugas dan kekayaan): 

31. Bagaimana Anda mendistribusikan tugas atau wewenang kepada karyawan 

Anda ? Apakah Anda bisa memberikan wewenang kepada karyawan yang 

dipercaya ? Wewenang dalam hal apa ? 

“Distribusi pekerjaan atau tugas kepada karyawan sesuai kemampuan 

mereka masing-masing dan memberikan wewenang kepada karyawan 

yang dipercaya untuk menghadiri acara di dinas”. 

32. Bagaimana perhatian Anda terhadap karyawan yang telah dipercaya dan 

telah berjasa bagi bisnis Anda ? Apakah Anda berkenan mendistribusikan 

kekayaan Anda  kepada karyawan yang berjasa bagi bisnis Anda ? 
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“Distribusi kekayaan kepada karyawan masih sebatas gaji, bonus dan 

bingkisan pada waktu hari raya keagamaan karena sebagai usaha kecil 

belum memiliki keuntungan yang lebih besar”. 

B. Hasil Wawancara dengan Karyawan 

Dream (mimpi) : 

1. Apakah pemilik usaha memiliki cita-cita (impian) mengenai masa depan 

pribadi dan bisnisnya ? Apa cita-cita itu ? 

“Impian Pemilik Nayla Craft: Menyediakan mainan dan alat peraga 

pendidikan bagi anak-anak usia dini untuk meningkatkan kecerdasan 

anak”. 

2. Kemampuan apa saja yang dimiliki oleh pemilik usaha untuk mencapai 

cita-cita ? 

“Pemilik Nayla Craft memiliki kemampuan dalam menciptakan produk 

baru”. 

3. Bagaimana upaya pemilik usaha untuk mencapai cita-cita ? 

“Upaya pemilik Nayla Craft untuk mengejar cita-cita adalah mendesain 

produk-produk baru dan selalu menjalin relasi dengan mitra usaha seperti 

sekolah-sekolah”. 

4. Menurut Anda, bagaimana hasil pencapaian atas cita-cita dari pemilik 

usaha? 

“Pencapaian impian masih dalam proses”.  

Decisiveness (Ketegasan):  

5. Apabila ada peluang  bisnis yang menguntungkan, bagaimana sikap 

pemilik usaha terhadap peluang itu ? Apakah ia cepat mengambil 

keputusan tanpa ragu-ragu untuk memanfaatkan peluang itu ? 
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“Apabila ada permintaan dari pelanggan selalu direspon dengan cepat oleh 

pemilik usaha”. 

6. Bagaimana caranya pemilik usaha mengambil keputusan ? Hal-hal apa 

saja yang menjadi pertimbangannya di dalam mengambil keputusan ? 

“Jika ada permintaan barang dalam jumlah banyak dalam kurun waktu 

tertentu dari pelanggan, pemilik usaha akan meminta pertimbangan 

karyawan di bagian produksi sebelum mengambil keputusan”. 

7. Bagaimana dengan keputusan yang diambil oleh pemilik usaha? Apakah 

keputusan-keputusan  itu tepat ?  

“Selama ini keputuan-keputusan yang diambil pemilik Nayla Craft baik-

baik saja”. 

Doers (Pelaku):  

8. Sesudah mengambil keputusan, bagaimana sikap pemilik usaha terhadap 

keputusan itu ? apakah ia cepat bertindak untuk mengimplementasikan 

keputusan itu ? 

“Pemilik Nayla Craft kalau sudah memutuskan sesuatu, akan segera 

dilaksanakan”. 

9. Bagimana pemilik usaha memanfaatkan waktu untuk bekerja bagi 

bisnisnya ? 

“Pemilik Nayla Craft biasa memanfaatkan setiap kesempatan untuk 

melaksanakan pekerjaan, baik di bagian produksi maupun pemasaran”. 

10. Bagaimana keterlibatan  pemilik di dalam melaksanakan keputusan itu ? 

Apakah ia sendiri menjadi pelaku (actor) atas keputusan itu ? 

“Pemilik Nayla Craft  biasa ikut bekerja secara langsung bersama 

karyawan  seperti packing barang”. 

Determination (Determinasi): 
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11.Bagaimana komitmen atau ketetapan hati  dari pemilik usaha terhadap 

usaha yang dijalankannya ?  

“Pemilik Nayla Craft berkomitmen terhadap usaha yang dijalankan dengan 

terus mengupayakan desain produk-produk baru”. 

12.Apakah pemilik usaha memiliki tanggung jawab terhadap mutu produk dan 

kebutuhan pelanggan Anda ? Bagaimana wujud dari tanggung jawabnya ? 

“Pemilik Nayla Craft terus belajar dari mitra atau orang yang 

berpengalaman untuk meningkatkan kualitas produk”. 

13. Apakah pemilik usaha bertanggung jawab atas kesejahteraan karyawan ? 

Bagaimana wujud dari tanggung jawab itu ? 

“Pemilik Nayla Craft bertanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan 

dengan memberi gaji dan bonus”. 

14. Bagaimana sikap pemilik usaha terhadap kesulitan yang hadapi ? 

Pantang menyerah ? Atau cepat menyerah ? 

“Pemilik Nayla Craft adalah orang yang tidak menyerah bila 

mengahadapi kesulitan. Meskipun suami telah meninggal tetapi tidak 

menyerah dengan usaha ini”. 

Dedication (Dedikasi): 

15. Apakah pemilik usaha sungguh memberi perhatian terhadap usaha yang 

jalankan ? Bagaimana bentuk perhatian itu ?  

“Pemilik usaha sangat serius dalam mengelola usaha  mainan edukatif. 

Bahkan usaha ini menjadi perhatian utama”. 

16. Bagaimana sikap pemilik terhadap keluarga atau teman ketika harus 

mengerjakan tugas yang berkaitan dengan bisnis ? Apakah sering ia rela 

meninggalkan relasi dengan keluarga atau teman untuk sementara waktu 

demi menjalankan pekerjaan yang berkaitan dengan bisnis ? 
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“Pemilik Nayla Craft selalu konsentrasi terhadap pekerjaan yang 

berkaitan dengan usaha apabila urusan dengan keluarga atau teman tidak 

terlalu mendesak”. 

17. Benarkah pemilik usaha tidak mengenal lelah dalam bekerja ?  

“Pemilik Nayla Craft selalu berusaha agar usaha bisnis ini tetap 

berjalan”. 

Devotion (Pengabdian): 

18. Bagaimana pengabdian pemilik usaha terhadap usaha yang dijalankan ? 

Apakah ia gemar dan setia dalam mengerjakan pekerjaan yang berkaitan 

dengan usaha yang jalankan ? 

“Pemilik Nayla Craft gemar dan setia dengan usaha yang dijalankan. 

Bahkan selalu memberi bimbingan kepada karyawan agar bekerja sesuai 

yang diharapkan”. 

19. Bagaimana sikap pemilik usaha terhadap godaan untuk meninggalkan 

usaha yang sedang dijalankan ?  

“Pemilik Nayla Craft tidak pernah berencana untuk meninggalkan atau 

menghentikan usaha yang telah dijalankan. Malahan ia memiliki mimpi 

agar usaha ini bisa menjadi lebih besar lagi”. 

20. Mengapa pemilik usaha tetap mempertahankan usaha yang sudah 

jalankannya ? 

“Pemilik usaha tetap bertahan dengan usaha ini karena usaha ini sduah 

menjadi tumpuan hidup”. 

21. Apakah pemilik usaha sungguh mencintai produk yang hasilkan ? 

Mengapa ? Bagaimana Anda mewujudkan cinta Anda terhadap produk 

Anda ?  
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“Pemilik Nayla Craft mencintai produk yang dihasilkan bahkan terus 

menciptakan model-model baru”. 

Details (Cermat): 

22. Bagaimana sikap pemilik usaha terhadap masalah-masalah kecil yang 

dapat menghambat usaha ?  

“Pemilik Nayla Craft selalu memperhatikan masalah-masalah kecil yang 

dapat mengganggu jalannya usaha”. 

23. Bagaimana perhatian pemilik usaha  terhadap  faktor-faktor kritis yang 

menunjang keberhasilan usaha ? 

“Pemilik Nayla Craft sangat cermat terhadap produk misalnya  ukuran 

dan cat harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mainan itu tidak 

membahayakan anak”. 

Destiny (Nasib): 

24. Apakah pemilik usaha bertanggung jawab atas nasibnya atau tujuan yang 

hendak dicapai ?  

“Pemilik Nayla Craft bisa mandiri dalam menentukan arah hidup ke 

depan. Usaha yang dijalankan pemilik Nayla Craft juga turut menentukan 

nasib hidup para karyawan”. 

25. Apakah pemilik usaha bisa bekerja sendiri untuk menentukan nasib tanpa 

tergantung pada orang lain ?  

“Sejauh ini pemilik Nayla Craft mandiri dalam bekerja dengan dibantu 

karyawan dan mitra usaha”. 

Dollas (Uang): 

26. Bagaimana pandangan pemilik usaha terhadap uang atau kekayaan ? 
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Hal yang dikerjar pertama oleh pemilik Nayla Craft adalah bukan uang 

atau kekayaan. 

27. Bagaimana  pemilik usaha mengukur kesuksesan bisnis ? 

Usaha dikatakan sukses apabila memberi manfaat bagi orang lain. Maka 

motivasi utama pemilik Nayla Craft adalah menyediakan mainan yang 

bermanfaat bagi anak-anak dan usaha ini bisa memberi manfaat bagi 

karyawan”. 

Distribute (Distribusi tugas dan kekayaan): 

28. Bagaimana pemilik usaha mendistribusikan tugas atau wewenang kepada 

karyawan ? Apakah pemilik usaha sering memberikan wewenang kepada 

karyawan yang dipercaya ? Wewenang dalam hal apa ? 

Pemilik Nayla Craft memberi tugas kepada karyawan sesuai dengan 

kemampuan masing-masingg dan sering karyawan dipercaya untuk 

mengikuti acara di dinas. 

29. Bagaimana perhatian pemilik terhadap karyawan yang telah dipercaya dan 

telah berjasa bagi bisnis Anda ? Apakah pemilik usaha berkenan 

mendistribusikan kekayaan atau kepemilikannya kepada karyawan yang 

berjasa bagi bisnisnya ? 

“Distribusi kekayan kepada karyawan barupa gaji, bonus dan bingkisan 

pada waktu hari raya keagamaan seperti lebaran”. 
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