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PANDUAN WAWANCARA 

 

1) Keuangan: 

a) Menurut Anda, apakah dalam bisnis ekspedisi ini antar anggota 

Saling mempercayai tentang pengeluaran dan pemasukan dalam 

pembukuan perusahaan? Berikan contohnya dan apa alasannya! 

b) Apakah dalam bisnis ekspedisi ini antar anggota keluarga Saling 

percaya dalam hal penggunaan dana kebutuhan perusahaan? 

Bagaimana caranya dan berikan contoh konkretnya? 

2) Pengetahuan:   

a) Menurut Anda, apakah antar anggota keluarga saling berbagi 

informasi yang dapat dipercaya dan akurat demi kepentingan  

untuk memajukan bisnis? Apa alasannya? 

b) Apakah antar anggota keluarga saling percaya tentang pengetahuan 

yang mereka miliki untuk memajukan bisnis ini? Jenis 

pengetahuan seperti apa saja dan berikan contohnya! 

3) Identifikasi :   

a) Apakah antar anggota keluarga saling percaya dan memahami 

keinginan satu dengan keinginan yang lainnya? Mengapa dan beri 

contohnya! 

b) Bagaimanakah bentuk saling menghormati untuk mencapai tujuan?  
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Tabel : Rekapitulasi Jawaban Dimensi Keuangan 

No. Keterangan Pimpinan  Istri  Saudara  Paman  Kesimpulan  

 Keuangan:      
1. Apakah dalam bisnis 

ekspedisi ini antar 
anggota  saling 
mempercayai dan 
memahami tentang 
pengeluaran  dan 
pemasukan dalam 
pembukuan perusahaan? 

Ya, karena 
baik 
pengeluaran 
dan 
pemasukan 
dicatat dalam 
pembukuan 
perusahaan 

Ya, dalam hal ini 
saya sebagai 
bendahara yang 
mengerti akan 
pemasukan dan 
pengeluaran dalam 
perusahaan 
sehingga pemilik 
mempercayakan 
penuh bagian 
keuangan kepada 
saya sebagai 
istrinya. 

Ya, karena baik 
pengeluaran dan 
pemasukan 
dicatat dalam 
pembukuan. 
Bahkan pemilik, 
manajer dll 
memiliki catatan 
yang sama. 

Ya, saya 
dipercaya 
penuh oleh 
pemilik 
untuk 
membeli 
kebutuhan 
perusahaan 
seperti 
onderdil, 
ban, oli, dan 
keperluan 
lainnya. Tapi 
saya tidak 
memegang 
keuangan 
perusahaan 
seutuhnya 

Semua 
responden 
saling 
percaya 
maka ada 
kepercayaan 
dalam 
dimensi 
perhitungan. 
Hal ini 
karena: 
1.Istri 
sendiri 
sebagai 
bendahara 
jadi percaya 
pembukuan 
dalam hal 
pemasukan 
dan 
pengeluaran. 
2.Saudara 
sendiri jadi 
percaya 
dalam hal 
pembukuan 
3.Karena 
masih ada 
hubungan 
keluarga 
maka saling 
percaya 
dalam hal 
penggunaan 
dana 
kebutuhan 
perusahaan 
4.Percaya 
pada 
bendahara 
dengan 
alasan 
pemilik 
belum mahir 
dalam 
keuangan 

2. Apakah dalam bisnis 
ekpedisi ini antar 
anggota keluarga saling 
percaya dalam hal 
penggunaan dana 
kebutuhan perusahaan? 
Bagaimana caranya? 

Dalam bisnis 
keluarga jika 
ada pengunaan 
dana harus ada 
pencatatan 
yang jelas. 
Supaya 
keuangan 
dalam 
perusahaan 
tidak disalah 
gunakan.  

Ya, dengan cara 
antar angota 
keluarga harus 
memberitahukan 
kepada bendahara 
jika akan 
menggunakan dana 
untuk kebutuhan 
perusahaan. 

Bila 
menjalankan 
bisnis keluarga 
jika ada 
pengunaan 
dana, maka 
semua itu harus 
ada catatan yang 
jelas dan mudah 
dimengerti. 

Dalam 
menggunaka
n dana dari 
bisnis ini, 
harus ada 
pemberitahu
an kepada 
bendahara. 
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Tabel : Rekapitulasi Jawaban Dimensi Pengetahuan 

No. Keterangan Pimpinan Istri  Saudara  Paman  Kesimpulan  

 Pengetahuan:      
1. Apakah antar 

anggota keluarga 
saling berbagi 
informasi yang 
dapat dipercaya 
dan akurat demi 
kepentingan 
untuk memajukan 
bisnis? 

Ya, karena bisnis 
ini sudah turun 
temurun, maka dari 
yang lebih 
berpengalaman 
akan berbagi semua 
untuk menjalankan 
bisnis ini. 

Ya, baik posisi 
bendahara 
maupun manajer 
mendapat 
konsumen akan 
melaporkan pada 
bagian sales, 
begitu juga 
sebaliknya, saling 
membagi info. 

Ya, karena 
bisnis ini 
sudah turun 
temurun, maka 
dari yang lebih 
berpengalama
n pastinya 
akan berbagi 
agar bisnis ini 
tetap berjalan 
lancar 

Bisnis ini 
sudah ada 
semenjak 
pemilik masih 
berumur 19 
tahun 
dan saya ikut 
membantu 
pemilik untuk 
membuat 
bisnis ini 
berkembang. 

Semua  jawaban 
responden saling 
percaya maka 
ada kepercayaan 
dalam dimensi 
pengetahuan. 
Hal ini karena: 
1.Masih keluarga 
seperti istri dan 
suami serta 
saudara dan 
paman jadi jika 
ada informasi 
akan saling 
berbagi 
2.Saling 
mengerti dan 
memahami 
dalam mengelola 
bisnis 
3. Karena bisnis 
ini sudah turun 
temurun, maka 
dari yang lebih 
berpengalaman 
akan berbagi 
semua untuk 
menjalankan 
bisnis 
4. Didalam 
bisnis ini, setiap 
anggota 
dipercayakan 
pada tugasnya 
masing-masing 

2. Apakah antar 
anggota keluarga   
saling percaya 
tentang 
pengetahuan yang 
dimiliki untuk 
memajukan usaha 
ini? 

Mengerti dan 
memahami tentang 
cara mengelola 
bisnis baik dalam 
mencari konsumen 
maupun megelola di 
setiap bagian 
keuangan dan 
penjualan. 

Ya, karena di 
setiap perusahan 
pasti ada 
bagiannya 
masing-masing. 
Jadi keuangan 
dipercayakan 
penuh pada 
bendahara, 
berbeda dengan 
pencarian 
konsumen 
dipercayakan 
pada sales, tetapi 
pemilik dan 
manajer bisa juga 
membanu mencari 
konsumen. 

Mengerti dan 
paham tentang 
bagaimana 
cara 
mengelola 
bisnis baik 
dalam mencari 
konsumen 
maupun 
megelola di 
setiap bagian 
keuangan dan 
penjualan. 

Didalam 
bisnis ini, 
setiap anggota 
dipercayakan 
pada tugasnya 
masing-
masing. 
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Tabel : Rekapitulasi Jawaban Dimensi Identifikasi 

 
No. 

Keterangan Pimpinan Istri  Saudara  Paman  Kesimpulan  

 Identifikasi:      
1. Apakah antar 

anggota keluarga   
saling percaya dan 
memahami 
keinginan satu 
dengan keinginan 
yang lainnya? 
Mengapa? 

Dalam 
menjalankan 
bisnis harus ada 
kesepakatan 
untuk mencapai 
tujuan bersama, 
karena ini bisnis 
keluarga maka 
sangat penting 
adanya 
pengertian satu 
dengan yang 
lain. 

Jika tidak 
memahami bisa 
terjadi konflik 
dalam 
menjalankan 
bisnis, maka 
pemahaman 
keinginan satu 
sama lain itu 
sangat penting. 

Dalam 
menjalankan 
suatu bisnis, 
harus ada 
kesepakatan dan 
pengertian 
antara satu 
dengan lainnya 
agar mencapai 
target bersama. 

Saling paham 
pendapat itu 
sangat 
diperlukan 
dalam berbisnis, 
jika tidak begitu 
maka akan 
terjadi salah 
paham antar 
anggota. 

Semua responden 
saling percaya 
maka ada 
kepercayaan dalam 
dimensi 
identifikasi. Hal 
ini disebabkan 
karena: 
1.Antar anggota 
keluarga saling 
memahami dan 
percaya keinginan 
satu dengan lain 
sehingga tidak ada 
salah paham 
2.Berusaha saling 
menghormati dan 
berdiskusi jika ada 
keputusan yang 
harus diambil 
3. Jika tidak 
memahami bisa 
terjadi konflik 
dalam 
menjalankan 
bisnis, maka 
pemahaman 
keinginan 1 sama 
lain itu sangat 
penting 
4. Menyatukan 
pikiran antar 
anggota, contoh 
dari saling 
menghormati yaitu 
mengambil satu 
keputusan yang 
terbaik untuk 
mencapai tujuan 
perusahaan 

2. Bagaimanakah 
bentuk saling 
menghormati  
untuk mencapai 
tujuan perusahaan 
ini? 

Menyatukan 
pikiran antar 
anggota, contoh 
dari saling 
menghormati 
yaitu 
mengambil satu 
keputusan yang 
terbaik untuk 
mencapai tujuan 
perusahaan. 

Dalam 
berdiskusi 
biasanya 
pemilik 
menampung 
semua pendapat 
yang tujuannya 
untuk 
memajukan 
bisnis, maka 
terlihat pemilik 
saling 
menghormati 
bawahannya. 

Menyatukan 
pikiran, dan 
saling 
memahami serta 
menghargai 
berbagai 
pendapat antar 
anggota. 

Ketika 
berdiskusi, 
pemilik 
biasanya 
meminta 
anggota yang 
lain untuk 
menamung ide 
pikiran dan 
mempertimbang
kannya sebelum 
mengambil 
keputusan 
bersama. 
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Gambar 1. Armada “Cemara Sewu” 
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Gambar 2. Kondisi di Lapangan  “Cemara Sewu” 

 

 

 

Gambar 3. Kantor “Cemara Sewu”  



38 

 

HASIL DATA WAWANCARA 

 

Pemilik 

1. a) Ya, karena di pengeluaran dan pemasukan dicatat dalam pembukuan 
perusahaan 

b) Ya, dalam bisnis keluarga ini jika ada penggunaan dana harus dicatat 
supaya tidak disalah gunakan uangnya 

2. a) Ya, karena bisnis ini sudah turun – temurun maka yang lebih 
berpengalaman akan berbagi info untuk menjalankan bisnis 

b) Bisa Mengerti dan memahami tentang cara mengelola bisnis baik dalam 
mencari  konsumen maupun di setiap bagian keuangan dan penjualan 

3. a) Dalam menjalankan bisnis harus ada kesepakatan untuk mencapai 
tujuan bersama, karena ini merupakan bisnis keluarga maka sangat penting 
adanya pengertian satu dengan lainnya 

b) Ya dengan menyatukan pikiran antar anggota, contoh : mengambil satu 
keputusan yang terbaik untuk mencapai tujuan perusahaan 

 

Istri 

1. a) Ya, dalam hal ini saya sebagai bendahara yang mengerti akan 
pemasukan dan pengeluaran dalam perusahaan ini dan pemilik 
mempercayakan penuh bagian keuangan kepada saya sebagai istrinya 

b) Ya, dengan cara anatr anggota harus meberitahu kepada saya sebagai 
bendahara jika akan menggunakan dana untuk kebutuhan perusahaan 

2. a) Ya, baik posisi bendahara maupun manajer jika mendapat konsumen 
akan lapor pada bagian sales, juga sebaliknya saling bagi info seperti itu 

b) Ya, karena ditiap perusahaan pasti ada bagiannya masing – masing. Jadi 
keuangan dipercakan penuh kepada saya, beda dengan pencarian 
konsumen dipercayakan pada sales, tapi pemilik dan manajer bias juga 
membantu cari pelanggan / konsumen baru 

3. a) Ya, karena jika tidak memahami bias terjadi konflik dalam menjalankan 
bisnis, maka pemahaman keinginan satu dengan yang lain sangat penting 

b) Dalam berdiskusi biasanya pemilik menampung semua pendapat yang 
tujuannya untuk memajukan bisnis, maka terlihat pemilik saling 
menghormati bawahannya 
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Kakak 

1. a) Ya, karena baik pengeluaran dan pemasukan dicatat dalam pembukuan. 
Pemilik, manajer juga bias melihat laporan dari catatan pembukuan 

b) Menjalankan keluarga ini, jika ada penggunaan dana maka semua itu 
harus ada catatan yang jelas dan gampang 

2. a) Ya, karena bisnis ekspedisi ini sudah turun – temurun maka dari yang 
lebih berpengalaman pastinya akan berbagi agar bisnis ini tetap berjalan 
lancar 

b) Mengerti dan paham tentang bagaimana cara mengelola bisnis baik 
dalam mencari  konsumen maupun mengelola di setiap bagian 

3. a) Dalam menjalankan bisnis harus ada kesepakatan dan pengertiananatara 
satu dengan lainnya agar mencapai target bersama 

b) Menyatukan pikiran dan saling memahami serta menghargai berbagai 
pendapat 

 

Paman ( Bapak Widjonarko ) 

1. a) Ya, saya dipercaya penuh oleh pemilik untuk membeli kebutuhan 
perusahaan seperti onderdil, ban, oli, dan keperluan lainnya. Tapi saya 
tidak memegang keuangan perusahaan seutuhnya  

b) Ya, dengan catatan dalam menggunakan dana dari bisnis ini harus ada 
pemberitahuan kepada bendahara sebagi bukti laporan tentang pengeluaran 
perusahaan 

2. a) Bisnis ini sudah ada sejak pemilik yang sekarang ini berusia 19 tahun, 
saya ikut membantu pemilik untuk membuat bisnis ini berkembang  

b) Dalambisnis ini, setiap anggota dipercayakan tugasnya pada bagian 
masing - masing 

3. a) Ya, dengan adanya saling paham pendapat itu sangat diperlukan dalam 
bisnis, jika tidak begitu maka bias terjadi salah paham  

b) Pas diskusi itu pemilik biasanya meminta untuk menampung ide pikiran 
dan mempertimbangkan sebelum mengambil keputusan bersama 
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