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Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mengungkap 

beberapa hal, antara lain : 

a. Mengapa perusahaan menerapkan budaya kaizen  

b. Perilaku apa yang menunjukan karyawan 

sudahmenerapkan budaya kaizen 

c. Jangka waktu untuk menerapkan budaya Kaizen. 

d. Bagaimana perusahaan menanamkan  budaya Kaizen 

pada karyawan. 

e. Kesulitan subjek dalam penerapan  budaya Kaizen. 

f. Persepsi subjek tentang budaya Kaizen. 

g. Bagaimana kerja tim subjek dengan karyawan lain 

dalam menerapkan budaya Kaizen. 

h. Bagaimana dampak yang dirasakan subjek dalam 

menerapkan budaya Kaizen. 

i. Interaksi sosial subjek dengan lingkungan kantor. 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 Dapatkah anda menceritakan sedikit mengenai budaya Kaizen? 
o Kira-kira mengapa metode ini dirasa cocok untuk diterapkan? 
o Adakah hambatan yang dirasakan dalam penerapan budaya 

kaizen? 
o Seberapa besar hambatan yang ada dalam mempengaruhi 

penerapan metode kaizen ini? 
 Menurut anda dapatkah metode budaya kaizen ini diterapkan guna 

menyelesaikan suatu permasalahan atau persoalan yang sedang 
dihadapi? 

o Bagaimana cara anda dalam menyelesaikan persoalan? 
o Mengapa anda memilih cara tersebut? 
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o Seberapa efisien cara yang anda gunakan dalam 
menyelesaikan masalah? 

o Apakah dalam proses menyelesaikan masalah, anda 
merencanakan langkah taktis yang hendak anda ambil guna 
menyelesaikan  permasalaha ntersebut? 

o Apakah anda merencanakan bagaimana cara untuk 
mengevaluasi langkah yang telah anda ambil? 

 Kira-kira berapa lama anda  membutuhkan waktu untuk 
menyelesaikan masalah dengan metode kaizen? 

o Menurut analisa anda, apakah sejauh ini metode kaizen adalah 
metode yang paling efektif dalam membantu mengatasi 
persoalan yang muncul? 

 Dapatkah anda ceritakan bagaimana anda  mengenal budaya kaizen? 
o Seberapa besar peran perusahaan dalam membantu anda 

memahami dan menerapkan budaya kaizen dalam anda 
mengatasi persoalan dan keseharian anda saat berada di 
kantor? 

o Apakah cara perusahaan dalam mengajarkan budaya kaizen 
membuat anda tertarik untuk memahami dan mempelajarinya 
lebih mendalam? Megapa demikian? 

 Apakah menurut anda budaya kaizen mudah pahami dan diterapkan? 
o Apa saja hambatan yang muncul saat anda berusaha untuk 

memahami dan menerapkan budaya kaizen? 
o Seberapa berpengaruh hambatan tersebut dalam usaha anda 

memahami dan menerapkan budaya kaizen? 
o Bagaimana anda mengatasi  hambatan tersebut? 

 Menurut anda seberapa berdampak ketika anda memahami dan 
menerapkan budaya kaizen terhadap keseharian anda baik di kantor 
maupun dalam kehidupan keseharian? 

o Adakah manfaat besar yang dirasakan setelah mengetahui dan 
menerapkan metode kaizen ini? 

o Perubahan apa saja yang telah terjadi pada diri anda? 
o Menurut anda perubahan tersebut terjadi secara cepat atau 

bertahap? 
o Apakah anda menyadari dan merasakan betul bagaimana 

proses perubahan yang terjadi pada diri anda? 
o Berapa lama anda melalui proses perubahan tersebut? 
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 Adakah orang lain yang juga turut terlibat dalam proses perubahan 
anda untuk menjadi lebih positif, atau dalam mengatasi persoalan-
persoalan yang anda hadapi? 

o Seberapa besar dampak yang merekaberikan terhadap 
perubahan positif yang anda alami maupun dalam mengatasi 
persoalan-persoalan yang anda hadapi? 

o Dapatkah anda ceritakan secara singkat bagaimana peranan 
mereka dalam perubahan  positif yang anda  alami maupun 
dalam mengatasi persoalan-persoalan yang anda hadapi? 

o Menurut anda pribadi, kira-kira apa yang menjadi alasan 
mereka bersedia terjun dan terlibat dalam perubahan positif 
pada diri anda ataupun mengatasi persoalan yang sedang anda 
hadapi? 

 Jika tadi sudah disinggung mengenai dampak yang anda rasakan 
secara pribadi setelah mengetahui dan menerapkan budaya kaizen, 
sekarang saya ingin menanyakan apakah budaya kaizen ini juga 
member dampak pada hubungan  anda dalam kerja tim? 

o Apakah ada perubahan yang dirasakan dalam tim anda? 
o Seberapa besar perubahan yang anda rasakan dalam hubungan 

dengan kerja tim anda? 
o Berapa lama proses perubahan terjadi? 
o Bagaimana proses perubahan yang anda sadari? 
o Apakah semua tim merasa nyaman dengan perubahan yang 

terjadi? 
o Kendala apa yang muncul ? 
o Bagaimana anda dan tim mengatasinya? Apakah diselesaikan 

di internal tim anda atau melibatkan atasan/ pimpinan dari 
luar tim anda 

o Adakah dampak positif yang anda rasakan baik dalam 
hubungan anda dengan tim maupun tim anda dengan 
karyawan lain diluar tim anda? 

o Kira-kira faktor apa saja yang mendukung dampak positif 
tersebut? 

 Visi Misi Perusahaan 
o Seberapa besar visi misi perusahaan memengaruhi kinerja 

anda? 
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o Apakah sudah cukup efektif visi misi perusahaan dalam 
menaungi seluruh karyawan yang ada? 

o Bagaimana cara anda mewujudkan visi misi perusahaan 
dalam perkerjaan anda, baik dalam tim maupun individu? 

o Menurut anda apa kekurangan dan kelebihan dari visi misi 
yang sudah ada? 

 Pimpinan 
o Bagaimana peran atasan dalam melaksanakan budaya kaizen 

dalam perusahaan? 
o Apakah atasan sudah dengan baik melaksanakan budaya 

kaizen? 
o Alat ukur apa yang sudah dilakukan pimpinan untuk 

mengetahui kinerja karyawan terkait budaya kaizen? 
o Apasajakendala yang 

dihadapipemimpindalammelaksanakanbudaya kaizen? 
o Bagaimana cara pemimpin mengatasi masalah dalam 

perusahaan sesuai dengan budaya kaizen yang ada? 

 

 

Keterangan : 

 Item inti pertanyaan 
o Probing  
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Hasil Subyek 1 

 

1. Identitas 

Nama  : S 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Jabatan   : Instruktur Teknikal wilayah Jateng DIY 

Lama Bekerja :  15 tahun 

2. HasilWawancara 

Pertanyaan HasilWawancara Kode 
Selamat siang pak Siang mba  

Maaf mengganggu 
sebentar ya pak 

Iya mbaa.... tidak apa-apa  

Bapak tinggalnya di 
daerah mana pak? 

Saya di daerah jatingaleh  

Bapak tinggal sendiri 
atau bersama keluarga? 

Saya tinggal bersama keluarga mba... 

sama istri dan anak-anak saya 

 

Lumayan jauh yaa pak 
kalau mau berangkat ke 
kantor dari rumah? 

Yaa.. bisa dibilang begitu mba tapi di 

semarang gak ada yang jauh mba... paling 

macetnya aja itu di jatingaleh kalo pagi 

dan pulang kerja 

 

Bapak asli semarang? Iya saya asli semarang mba  

Pekerjaannya pindah-
pindah ya pak? Kan ini 
sudah instruktur jateng 
DIY 

Oooh iya mba kantor saya di semarang 

tapi saya kadang juga keluar kota, kadang 

sehari langsung aja jalan dari semarang ke 

solo tidak menginap... saya keliling   

 

Capek juga ya pak Kalau pergi sama tim tidak kerasa  
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keliling terus capeknya , hehee 

Anak-anaknya usia 
berapa pak? 

Anak saya ada tiga, paling besar mau ujian 

kelas 3 SMA, yang kedua kelas 1 SMA 

yang terakhir masih SMP mbaa.. yang 

bontot itu anak laki-laki 

 

Wah sudah besar  ya pak Iyaa mbaaa.....  

Istrinya juga bekerja 
pak? 

Istri saya dirumah ada usaha warung 

makan kecil-kecilan sih mba untuk 

sarapan pagi 

 

Kalau bapak sudah brapa 
lama pakbekerja Di 
ASTRA? 

Sudah 15 tahun 

 

 

Selama 15 tahun 
pengalamannya hanya di 
Semarang atau pindah-
pindah? 

Itu tadi saya hanya di Semarang  

Kira-kira Bapak 
mengenal tidak dengan 
budaya Kaizen? 

mengenal ya..., meskipun secara definisi 
masih mengenal secara umum ya..., yang 
saya terima merupakan imprufmen atau 
perbaikan yang terus menerus 
ya...tentunya ya... kaitannya disini dengan 
dunia pekerjaan, yang artinya apa .. 
mentor sebagai aset  perusahaan ya... yang 
mempuyai potensi berupa ide-ide. Dimana 
ide-ide tadi disampaikan dalam bentuk 
adanya Kaizen ini. Kaizen dipakai untuk 
mengatasi e...problem-problem ataupun 
kendala-kendala tiap karyawan di 
lingkungannya. Jadi kaizen ini di bagian 
administrasi- bagian service, bagian 
marketing itu beda ya.. sesuai lingkupnya 
ya...tentunya tiap bagian itu punya 
tantangan masing-masing. Yang mana bisa 
menghambat atau berpengaruh ke proses 
kerja 

K1 

Kalau menurut bapak 

kenapa motode kaizen ini 

Ya karena terus menerus ya, jadi kan 
yang tidak baik diperbaiki 

K2 
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cocok di terapkan pada 

PT ASTRA? 

 
perubahannya  terus 
menerus? Lalu caranya 
bagaimana? 

heeh iya.. ya nanti dibantu dengan kita 
tiap tahun ada lomba yang namanya 
kaizen yang artinya kualisi, kualisi control 
sircel, koalisi statistik sistemyang mana itu 
ide-ide dari karyawan yang di tampung 
dan di wujudkan dalam suatu aktivitas 
yang terkait dengan upaya perbaikan yang 
terus menerus yan tentunya e... demi 
meningkatnya produktifitas perusahaan 

 
 
 
I1 

Kira-kira berapa lama 
waktu yang dibutuhkan 
bapak untuk memahami 
kaizen pak? 

mmmm…. Berapa ya mbaak, gak lama 
kok ga sampai setahun hanya beberapa 
bulan saja, mungkin kira-kira 2 bulan 

I2 

Kalau hambatannya ada 

tidak pak dalam 

menerapkan metode ini? 

 

hambatan tentunya ada e.... dan tetep kita 

lakukan evaluasi terus menerus ya... baik 

hambatan yang kecil maupun hambatan 

yang besar. Disini ada hambatan eksternal 

maupun internal. Tentunya e...  faktor 

eksternal yang tidak bisa kita kendalikan 

ya.. kalau yang internal salama ini masih 

bisa kita atasi. Kalau internal masalah 

yang besar sih biasanya terkait dengan apa 

ya kebiasaan, merubah tingkah laku orang 

itu butuh proses. Itu  harus lama.. 

 

kalau hambatan secara 

eksternal itu secara 

keseluruhan 

mempengaruhi 

penerapan secara 

keseluruhan tidak pak? 

bisa mempengaruhi, misalnya kita e... kita 

kan dalam pekerjaan ini terkait dengan 

vendor, nah masing-masing vendor itu 

punya SOP sendiri-sendiri lha seperti itu... 

misalnya dari sisi contohnya acounting 

ataupun administrasi ya.. maunya kita kan 
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 tiap orang beli trus nanti bayar ya.. tapi 

ada beberapa vendor yang minta bayaran 

mundur ya.... yakan, dengan waktu yang 

bercamam- macam ada yang seminggu, 

ada yang dua minggu, ada yang beberapa 

minggu ya... ya itu tentunya dari sisi 

finance akan berpengaruh pada performen. 

Em..biasanya ada tidak  

sih pak masalah dalam 

perusahaan ini nanti bisa 

diatasi dengan budaya 

kaizen? 

Nah... selama ini bisa. 

 

 

Dengan budaya Kaizen? 
misalnya seperti apa 
pak? 

Contohnya... yang paling sederhana, mulai 

hal yang paling kecil,mengurangi 

tagihan listrik, ya kita coba memasang 

informasi seperti ini “matikan off bila 

tidak digunakan”. Contoh lain kalau di 

bengkel ya mempercepat proses kerja 

service ya.. sebelumnya kalau orang 

service itu butuh waktu 3 jam 4 jam, tapi 

kita ada suatu hasil karya dari 

kaizensehingga dalam kita bekerja butuh 3 

jam bisa diselesaikan dalam waktu 1 jam, 

misalnya contoh service percepat 

namanya, itu merupakan juga bagian dari 

hasil kaizen, ketika itu kita meningkat unit 

entri atau unit masuk e... mobil yang 

service dengan kaizen kita pelajari, 

K3 
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misalnya disemarang itu mobil itu setahun 

itu  jarak tempuhnya berapa ribu km, nah 

itu nanti kita olah sehingga nanti sehingga 

nanti dibuat pola akan mucul next service 

berikutnya ya.. jadi kita mendapat 

custemer yang lebih banyak lagi dan data 

yang ada nanti dibuat formula nanti 

ketahuan Plat Nomor ini dengan H sekian 

sekian tahun sekian dan bulan apa bisa 

kita hubungi, ini saatnya service dan 

terimanya dia masuk bengkel seperti itu. 

Kira-kira kalu adanya 

perubahan kita 

mengharapkan adanya 

perubahan yang tetap ya 

pak ya..? misalkan 

dikasih tahu matikan 

matikan itu kan harus 

menerapkan pada orang 

itu sendiri, supaya orang 

itu bisa sadar tanpa 

kitakasih tahu lagi dan 

diingatkan lagi, biasanya 

itu bagaimana itu, butuh 

waktu berapa lama 

suapaya itu bisa menotok 

dihati? 

nah tentunya gini, kita sebelum kesana 

ya... kita buat yang namanya SS maupun 

QCC ya, jadi kita dalam melakukan ini 

ada beberapa langkah-langkah, QCC 8 

langkah lainya dari identifikasi masalah, 

dari mengambil tema e.. menggali demi 

kebaikan, kemudian evaluasi, 

implementasi kemudian cek keguanaannya 

ya.. nah itu jalan ya dari situ akan 

ketahuan, bahwa proses kita itu besar atau 

tidak seperti itu, jadi di saat ada 

standarisasi di fase ke 6 ya.. ini akan 

otomatis seluruh karyawan akan mengikuti 

karena merupakan merupakan standarisasi 

di lingkungan kita. 

 

QCC dan SS itu apa ya Eeee QCC itu Quality Control Circle nah  
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pak?  kao SS itu Suggestion System 

Digunakannya untuk apa 

pak? 

Itu dua-duanya digunakan untuk 

memunculkan improvement atau ide –

ide perbaikan dari karyawan jadi 

pekerjaan mereka bisa lebih efektif dan 

efisien 

I3 

Lalu perbedaan QCC dan 

SS apa pak? 

Bedanya Cuma kalo QCC berkelompok 3 

orang minimalnya sedangkan SS 

dilakukan sendiri  

 

kalau menurut bapak 

sejauh ini metode Kaizen 

udah paling efektif atau 

belum untuk mengatasi 

permasalahan? 

nah tentunya, karena salama ini masih 

digunakan tentunya management melihat 

itu yang paling efektif, apalagi setiap 

tahun ada yang namanya lomba ya, yang 

terkait dengan improvement yang terus 

menerus ini, ada lomba inovasi ASTRA, 

lomba Kaizen, jadi satu-satu.  Contoh ini 

temen saya dari cabang banyumanik kita 

kan ada 2 ya... itu mei 2008 karena dia 

menang kaizen ya dapet reward jalan jalan 

keJepang seminggu, dari cabang 

banyumanik, itu satu tim berangkat semua 

ada, petugas spearpart, supervisor karna 

kaizen. Contohnya ini dengan 

meningkatkan unit entri dengan 

mempelajari ya jarak tempuh customer ini 

rata-rata berapa, nanti kita buat formula. 

Nanti ketahuan berapa nanti saatnya 

service kita remainder gitu. 

D1 
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Sekarang ni.. menurut 

bapak seberapa besar 

peran perusahaan untuk 

membantu karyawan 

untuk memahami dan 

menerapkan budaya 

kaizen?  

 

perannya ?perannya cukup besar, apalagi 

kita rutin, tiap tahun kita selalu ada 

inovasi ASTRA dan lomba yang terkait 

dengan kaizen meskipun namanya beda 

ya... kita disini fokus ke QCC maupun SS 

lomba ya.. 

K4 

Kalau cara perusahaan 
dalam mengajarkan 
kaizen dibuat lebih 
menarik atau bagaimana? 
Ada hadiahnya? 

ada lomba, reward dan semacam itu, lha 
kan ada rewardnya itu. Dari lomba. 

 

Hanya lomba saja pak? 
Kalau yang lain? 

Biasanya ada sosialisasi itu rutin setiap 3 
bulan, lalu ada evaluasi karna kan suka 
ada yang tidak paham dengan kaizen ini 
jadi evaluasi setiap minggu seperti cerita 
saja sih mba.... nah di tambah ada lomba 
itu kalau saya sih jadi makin mengerti 
kaizen.. 

I4 

Jadi karyawan lebih 
tertarik ? 

Iyaa mba.... kan jadi semangat kerjanya 
kalo dapet hadiah... dan juga jadi lebih 
ngerti tentang kaizen. 

D2 

Menurut bapak sendiri 

budaya kaizen ini mudah 

difahami atau tidak? 

mudah, karena kita kan langsung praktik 

 

 

Langsung praktik ya pak 

ya, langsung diterapkan? 

heeh langsung diimplementasi, langsung 
diterapkan.. perusahaan menggunakan 
cara mudah supaya tidak bingung. 

I5 

Jadi menurut bapak cara 

perusahaan seperti ini 

cukup efektif untuk 

memahami kaizen? 

Iya mba efektif, apalagi lebih banyak 
prakteknya jadi lebih mudah. Kalau 
sosialisasi juga santai mudah 
dimengerti apalagi lombanya bikin 
tertantang hehe.. 

I6 

Kira-kira seberepa besar pengaruhnya dalampekerjaan cukup besar, 
pekerjaan tertata bisa selesai dengan 

D3 
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pengaruh misalnya ada 

hambatan dan 

diselesaikan dengan 

budaya kaizen itu 

seberapa besar 

pengaruhnya? 

 

baik 

Biasanya kan karyawan 

ada yang masih kurang 

faham jadi mereka agak 

susah menyesuikan 

budaya yang ada di 

katornya sendiri, itu 

bagaimana pak? 

 

e..gini untuk apa tadi? Pengaruh? Caranya 

ya? 

 

 

Iya caranya seperti apa? 

Apa dengan menambah 

seminar atau sosialisasi? 

Biasanya mereka sudah diberi bekal 

diawal dengan sosialisasi itu mba, bahkan 

di berangkatkan ke jakarta untuk materi 

tentang kaizen. 

 

 

 

Gambaran sosialisasinya 

sendiri seperti apa pak? 

untuk sosialisasinya? 

O..itu gini untuk mensosialisakikan itu ya.. 

grup leader melakukan lomba tadi kita 

lakukan training di Jakarta khusus 

mengenai masalah kaizen. Contohnya 

Pak Catur ini,  kaizen leader.  

 

I7 

Menurut bapak sendiri Oh.. ya pasti terkait dengan operasional D4 
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seberapa besar 

dampaknya ketika sudah 

memahami budaya 

kaizen dengan ketika 

belum belum memahami 

kaizen dalam penerapan 

dalam melakukan 

pekerjaan? 

 

seperti yang tadi saya contohkan misalnya 

improvement. Saya contohkan  nanti anda 

simpulkan sendiri ya.. contoh improvmen 

unit masuk itu semakin banyak terkait 

dengan penjualan, dimana kalau mobil itu 

semakin banyak, butuh service juga kan? 

Lha untuk yang pertama tadi adalah 

program service percepatdengan service 

cepat ini menambahkapasitas kita 

dalam bekerja juga akan memusakan 

custemer yang menunggu terlalu lama, 

kemudian yang kedua, yang kedua ya... 

ketika penjualan meningkat kita tidak serta 

merta langsung menambah power ataupun 

memperbesar bengkel sebab itu akan 

memakan investasi yang sangat besar.  

 

Lalu sarannya gimana 

dengan kaizen bila tidak 

memperbesar bengkel? 

Kita perbengkel memiliki sistem kerja 

kita, kita perbaiki semua peralatan kita 

yang semua serba manual kita kasih 

mekanisasi, misalnya gini, mbak bisa liat 

bahwa dulu ketika belum ada sistem.. 

sistem seperti ini perbaikan ini atau kaizen 

ini orang  pas buat roda kan lama, pake 

tangan manual ya? 

nah sekarang dengan adanya alat mekanis 

tadi, tentunya lebih cepat, dan alat yang 

mekanis tadi tentunya jelas tenaga yang si 

K5 
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e.. mekanik tadi akan lebih hemat, akan 

mempercepat proses kerja, akan 

meningkatkan produktifitas yang 

bersangkutan. Jadi karyawan pun juga 

akan merasakan manfaatnya, karna 

produktifitas meningkat dia juga akan 

berdampak juga ke penghasilan dan 

sebagainya. Ataupun raport PDK 

semacam itu, itu contohnya ya.. 

Yang dirasa pada diri 

sendiri apa? Apa merasa 

kerjanya lebih cepat? 

 

Kalau untuk saya sangat besar, karena 

saya merasa pekerjaan saya lebih 

tertata, bisa lebih menghargai waktu 

dan saya juga merasa budaya ini 

membantu perusahaan dan karyawan 

bisa sejalan.. 

 

D5 

Kalau ini di ASTRAkan 

kerjanya tim ya pak ya? 

Kalau itu di budaya 

Kaizen itu sendiri 

memberikan dampak 

pada kerja tim tidak pak? 

 

yapastisangat berdampak mba 

 

 

Biasanya perubahan 

yang rasakan dalam tim 

bapak itu seperti apa? 

 

lha tentunya disini terkait dengan 

produktifitas pasti meningkat, kerja tim 

jadi lebih cepat  

 

D1 

Kadangkan kalau di 

dalam tim ada yang satu 

e... butuh waktu ya mbak.. hal-hal yang 
bersifat spesifik itu butuh waktu, contoh 
e... disini kan mekanikem ada yang muda.. 
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bisa diajak memahami, 

satu diajak cepet bisa, 

satu diajak mau, itu 

biasanya gimana? 

 

ada yang kepala dua ada yang kepala tiga, 
kepala 4 kelapa 5 juga. Tentunya yang 
kepala ini tidak  secepat yang kepala 2, 
Kan tidak  terlalu besar pengaruhnya... kan 
tim yang lain masih produktif gitu 

Biasanya suka ada 
konflik tidak pak? 
Misalnya tadi yang 
kepala lima agak lebih 
lama kerjanya atau 
gimana? 

kalau kepala lima itu terkait dengan fisik 

ya... fisik kan pasti menurun, justru dy ya 

merasakan sekali kalu ada perubahan 

sistem kerja yang semula bekerja manual, 

dan kemudian ada yang untuk membuka2 

roda-roda yang seperti itu ya... jadi ya 

sangat berpengaruh sekali, jadi kan fisik 

seperti itu sangat terbantu sekali dengan 

adanya mekanism itu. 

 

 

Biasanya butuh berapa 

waktu tim itu bisa 

bekerja sama? 

 

kalau itu sih cepet, karna kan menjalan 

sesuai prosedur.. tergantung individunya 

aja… paling enggak sampe 3 bulan 

 

 

Ada training juga ya pak 

ya? 

 

ya , karena yang agak lama kan merubah 

orangnya, terkait dengan dengan perilaku. 

Training itu sangat membantu 

 

I8 

Kalau mereka untuk 

memahami kaizen 

sendiri cepet pak ? 

 

Cepet, ya karna gini, karna perbaikankan, 

perbaikan kan membutuhkan ini, 

perubahan perilakulah contoh tidak 

gampanglah untuk perilaku menjaga 

kebersihanlah, kita kan mesti 

membuang sampah. Untuk merubah 

I9 
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perilakukan butuh waktu. Seperti juga 

dengan penggunaan helm kalau tidak  

biasa kan risih, walaupun kita kan 

kewajiban pake helm kan ya, tetep butuh 

waktu, tetapi juga kita e...  bagian 

managenent berkewajiban selalu  

mengingatkan itu tugas kita begitu. 

 
Biasanya kalau ada 

konflik satu tim cara 

menyelesaikannya 

bagaimana? 

 

kita kan ada meeting, mingguan, 2 

minggu atau bulanan ya... e... itu ada 

evaluasi bersama. Kita selalu terbuka 

diantara karyawan, kita komunikasikan 

pasti, kita minggu ini ada komunikasi apa, 

paling cepet kitakan tiap hari ada apel 

pagi, kalau mak kesiani jam setengah 8 itu 

kan ada apel pagi, setiap pagi itu 

disampaikan kendala apa yang dialami. 

Baik mulai  dari masalah kerja, masalah 

troubel atau teknis.  

I10 

Prosesnya seperti apa 
pak? 

kitakan ada grup. kalau mekanik kan ada 

kegiatan dari pagi, lha itu yang mencakup 

seluruh bengkel ya kepala bengkel. 

Tinggal scupnya. Itu. Pertama sosialisasi, 

sosialisasi ya... kemudian ya jalan ketika 

ada program apa didiskusikan kapan jalan 

nanti, ada tujuannya juga, kan sudah 

standarisasi kan. Kemudian juga evaluasi 

 

I11 

Kalau kaizen sendiri Pasti, karna yang menerapkan kaizen dari  
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diterapkan ke bawahan ? 

 

pemimpin tertinggi sampai yang paling 

bawah 

 
Semua pak? 

 

heeh. Ya.  

Jadi semua ASTRA 
menerapkan budaya itu 

ya, tapi kan lingkupnya beda beda..  

Sesuai dengan devisi ya 

pak? 

QCC tadi kan terkait dengan kaizen ya... 

Cuma kan itu tidak bisa disamaratakan. 

Orang admin punya tantangan sendiri. 

Misalkan orang admin itu punya tantangan 

bagaimana mempercepat proses  

pembayaran dari vendor atau juga 

mempercepat proses pembuatan STNK. 

Itukan dari pihak markating untuk admin. 

Bengkel misalnya mempercepet 

pengerjaan mobil waktu service misal 3 

jam menjadi 1 jam. 

 

 

ya... berati ada 

perubahan terus ya pak 

ya? 

 

pasti 

 

 

Seberapa besar visi misi 
perusahaan memengaruhi 
kinerja pak? 
 

Besar sekali, karena ada visi misi itu 
seperti target kita dan perusahaan 
mendukung supaya visi misi terwujud 

 

 

Apakah sudah cukup 
efektif visi misi 
perusahaan dalam 
menaungi seluruh 

Cukup efektif, sejauh ini cukup efektif 
karna yang saya rasakan karyawan dan 
perusahaan selalu sejalan 
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karyawan yang ada?  

Bagaimana cara anda 
mewujud nyatakan visi 
misi perusahaan dalam 
perkerjaan anda, baik 
dalam tim maupun 
individu?  

Memahami &melaksanakan jobdesk, 
memahami & mengejar KPI masing-
masing agar bisa tercapai  100 % 

 

Menurut anda apa 
kekurangan dan 
kelebihan dari visi misi 
yang sudah ada? 

Menurut saya sudah sesuai, eee…. 
Mungkin karna karyawan selalu di support 
juga makanya visi misi perusahaan bisa 
berjalan baik juga mba. 

 

Bagaimana peran atasan 
dalam melaksanakan 
budaya kaizen dalam 
perusahaan?  

 Memberikan keputusan / kebijakan serta 
memfasilitasi kebutuhan KAIZEN. 

 

Apakah atasan sudah 
dengan baik 
melaksanakan budaya 
kaizen?  

Sudah dengan baik.  

Alat ukur apa yang sudah 
dilakukan pimpinan 
untuk mengetaui kinerja 
karyawan terkait budaya 
kaizen?  

Key Performance Indicator tiap bagian 
operasi. 

 

Menurut anda, Apa saja 
kendala yang dihadapi 
pemimpin dalam 
melaksanakan budaya 
kaizen? 

Mungkin kalo yang saya lihat ya itu… 
seperti mengatur tiap-tiap orang kan 
karakternya beda-beda 

 

Bagaimana cara 
pemimpin mengatasi 
masalah dalam 
perusahaan sesuai 

Biasanya sih ada meeting untuk evaluasi 
masalah 
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dengan budaya kaizen 
yang ada? 

 
 

Kalau begitu saya rasa 
sudah cukup pak untuk 

informasinya, sekali lagi 
saya ucapkan terima 

kasih banyak atas 
waktunya. Selamat sore 

Iyaa mba sama-sama , saya senang bisa 
membantu, selamat sore 
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LAMPIRAN C 

SUBJEK II 
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Hasil Subyek 2 

 

1. Identitas 

Nama  : D 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Jabatan   : PGA /HRD 

Lama Bekerja :  3 tahun 

 

2. HasilWawancara 

Pertanyaan HasilWawancara Kode 
selamat siang  bapak, ini 
saya mulai 
wawancaranya ya... 

Iyambaa  

Bapak tinggalnya di 
daerah mana pak? 

saya di daerah semarang indah 
mba… 

 

Lumayan jauh yaa pak 
kalau mau berangkat ke 
kantor dari rumah? 

Kalo gak macet sebenernya gak 
terlalu jauh mbaa, yang bkin 
capek kalo macet itu 

 

Bapak tinggal sendiri 
atau bersama keluarga? 

Saya tinggal bersama keluarga, 
itu masih rumah orang tua saya 
sih  

 

Bapak  sendiri sudah 
berkeluarga?  

Saya sudah , tapi saya belum 
mempunyai anak 

 

Bapak asli semarang? Eee saya lahirnya di klaten mbaa, 
tapi saya dari kecil di semarang 

 

bapak sudah bekerja di 

ASTRA sudah berapa 

lama? 

 

saya baru 3 tahunan 
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3 tahun. Langsung di 
semarang atau pindah 
pindah ? 

langsung di semarang 

 

 

ini saya mau 

menanyakan tentang 

kaizen, kira-kira bapak 

memahami tentang 

budaya kaizen atau 

tidak? 

 

Ya tau mba, kaizen itu 

perubahan terus menerus 

 

K1 

kira-kira hambatan 

dalam melaksanakan 

kaizen ini seperti apa? 

 

nah tidak setiap orang mau 

diajak kerjasama... kadang itu 

hambatannya ada individu yang 

tidak mau gitu sih 

 

biasanya hambatan  itu  

setiap tim atau 

bagaimana? 

 

tim atau tidak itu sama saja sih 
mba, karna itu kan dari 
individunya sendiri, kalo satu 
orang susah ya satu tim kena 
juga  

 

Suka di adakan training 

juga pak? 

Iyaaa ada training, sosialisasi 
juga mba 

I1 

Training individu atau 

satu tim? 

dibagi dua ada individu ada per-

tim juga.. seperti yang dibilang 

pak S tadi ya.. 

kalau yang SS itu untuk individu, 

kalau yang kuisisi itu pertim 

satu. Satu tim 8 orang biasnya. 

Dan timnya itu bebas, bisa lintas 

defisi 
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beda-beda ya pak yaa.. 

menurut bapak budaya 

kaizen ini bisa digunakan 

untuk menyelesaikan 

suatu permasalahan? 

 

bisa, kaizen itu kan memang 

difungsikan untuk itu, untuk 

bagaimana kita mencari solusi, 

lebih baik dan lebih cepat 

 

K2 

misalnya ini apa pak ? 

masalah real yang ada di 

ASTRA sendiri yang 

diselesaikan dengan 

masalah kaizen? 

 

oh gitu... kalau saya sih lebih 

ngurusin listrik, air, bagaimana 

kita menghemat penggunaan 

listrik, penggunaan air itu... salah 

satunya ya itu tadi ON/OFF tadi, 

kalu ini kita difotocopy ada ID 

password, nah itu kita tiap devisi 

punya jatah sekian fotocopy, jadi 

kalau udah limit ya habis.. kaya 

telvon juga dibatasi, setelah 

habis ya sudah, habis mereka 

tidak bisa makek akun ID nya 

mereka lagi, trus ada peraturan 

nyalain AC itu mulai jam berapa, 

matiin jam berapa.. termasuk 

lampu-lampu ruang, kalau 

meninggalkan ruangan dimatiin, 

begitu 

 

K3 

Oh.. biasanya butuh 
waktu berapa lama untuk 
menerakpan hal tersebut 
pak? Semua orang-orang 
bisa... 

bisa care ya? 

kalau kita menuju ke satu PICdi 

suatu ruangan di ada PIC 

tersendiri.. kalau  PIC  itu jalan 
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sih biasanya cepet ya mbak.. 

tidak nyampe, 1 bulan tidak 

nyampe lah.. udah pada sadar. 

Dan misalnya nanti ada yang 

lupa, kita masih punya namanya 

security yang bisa untuk ngontrol 

semuanya gitu.. 

 
kira-kira bisa diceritakan 

tidak pak, bagaimana 

bisa mengenal budaya 

kaizen itu sendiri? 

Seberapa besar peran 

perusahaan dalam 

menanamkan budaya 

kaizen? 

 

ya tadi, apa diadain rutin ya 

program tahunan.. istrilah nya 

itu,  jadi semua karyawan pasti 

tahu tentang budaya kaizen itu 

untuk SS dan kuisisi.. apalagi 

ada rewardnya ya yang bikin 

menarik mereka untuk 

melakukan impurfmen, 

istilahnya gitu 

 

I2 

biasanya menurut bapak 

cara perusahaan untuk 

menanamkan budaya 

kaizen ini udah menarik 

belum?  Kalau karyawan 

yang belum mengerti itu 

bagaimana? 

 

kalau menurut saya, sebenarnya 
sudah menarik sih menurut saya 
Cuma ya itu kendalanya kalau 
ada orang yang susah dihubungi. 
Kan karyawan ada juga yang 
tidak mau tahu.. ada juga yang 
seperti itu.. trus mungkin ada 
yang pekerjaannya jadi mereka 
istilahnya tidak  sempet kaya 
gituan, kaya gitu ya ada juga.. 
kendalanya banyak sih kalau 
kaya gitu 

 

menurut bapak kaizen itu 

mudah dipahami dan 

diterapkan atau tidak? 

mudah, itukan kita lingkupnya 
kecil dulu, istilahnya itu di 
bidangnya dulu.. tidak harus 
yang besar dululah.. mulai yang 
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 kecil 
Kalau cara perusahaan 

menanamkan kaizen 

mudah dipahami atau 

tidak pak? 

Kalau perusahaan ya paling 
sosialisasi, meeting, evaluasi, 
lalu lomba. Mudah sih mba 
karna caranya tidak terlalu serius 
jadi enak di praktekkan 

I3 

biasanya, hambatan apa 

saja pak dalam 

penerapan budaya itu? 

 

penerapan budaya ya 

itu,masalah kebiasaan, 

terkadang kita sudah melakukan 

yang kaya gimana, udah 

standarisasi tapi kadang Cuma 

waktu berapa lama ilang, lupa .. 

nah itu, kadang itu  

 

I4 

kira-kira bagaimana 

untuk menghadapi 

hambatan tersebut yang 

terjadi? 

 

harus ada review, jadi ada 

rewiew setiap bulan gitu, jadi 

mengingatkan apa sih 

standarisasi kita yang udah kita 

lakukan slama ini? 

 

I5 

menurut bapak seberapa 

besar dampak ketika 

bapak setelah memahami 

budaya kaizen dengan 

saat belum memahami? 

 

e... dari pekerjaan sih lebih 

efektif, lebih efisien sih 

pekerjaan saya.. jadi bisa 

mengatasi pekerjaan lebih 

cepet.  

 

 

D1 

ada perubahan itu ya.. 

 

heeh ada improfmen itu 

 

 

kalau di diri sendiri ada 

terjadi perubahan? 

ya sama terjadi, ngikut cepet 

kita, ritmenya ngikut cepet 

D2 
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 kita..Karna kalo kita lelet tapi 

tuntutan pekerjaan harus cepet 

kan kita juga jadi cepat dan 

disiplin 

 
biasanya ada, dalam satu 
tim itu ada orang yang 
mendukung? 

maksudnya bagaimana?  

misalnya bapak sudah 
menerapkan...apa ada 
faktor lain yang 
mendukung? 

tadi kan ada security yang 

mengingatkan itu mendukung 

juga.. 

 

 

jadi semua karyawan 
Dhaihatsu 
ikutmenerapkan 

Heeh iyaa, semua yang bekerja 

disini ikut menerapkan kaizen 

semua jabatan 

 

 

jadi menyesuaikan 

posisinya aja ya pak? 

 

jadi gini mbak, kita per tim, 

misalkan tim admin, tim service 

semisal gitu ya... misal itu udah 

maju.. misal udah standarisasi 

demua devisi ikut semua..jadi 

langsung disosialisasi semua.. 

nah ketika sosialisai rutin itu 

dilakukan serentak nanti tinggal 

penyesuaian aja tiap devisi. 

 

 

 
 
I5 
 

 

biasanya budaya, ini kan 
kerjanya tim pak ya? 

Iya selalu satu tim 

 

 

biasanya dalam 

memahami budanya 

konflik? 

 

 



91 
 

 
 

kaizen ini ada konflik? 

 
misal yang satu kurang 

memahami dalam 

penerapannya gitu pak? 

 

ya mesti ada kendalanya, kita 

kan rutin dalam pertemuan 

itu.. jadi mau tidak mau nanti 

tetep terbiasa sendirilah 

 

I7 

biasanya dalam satu tim 

ada peruahan apa pak? 

 

perubahan gimana maksudnya? 

 

 

misalnya sudah 

memahami budaya 

kaizen, itu dalam satu 

tim gimana? 

 

lebih kompak.. dan juga kita bisa 

bekerja dengan produktif dan 

efisien 

 

D3 

biasanya berapa lama sih 

proses perubahan itu 

terjadi, misalkan ada 

karyawan baru nih, kan 

harus menyesuaikan? 

Biasanya butuh berapa 

lama prosesnya? 

 

heehbener. Sosialisasi kaya gitu 

ya paling 3 bulan. Dulu saya 

pemahamannya cepet mbak tapi 

pelaksanaannya butuh waktu 

lama sekitar 6 bulanan karena 

saya masih susah penyesuaian 

 

I8 

itu langsung detraining 

sekalian praktek ya pak? 

 

Iya setelah ada training 

langsung kita lihat seperti apa 

nyatanya jadi langsung praktek.  

I9 

biasanya kalau ada 

karyawan baru gitu 

kendala yang muncul apa 

aja pak? 

kendala yang muncul itu tadi 

susah diajak kerjasama.  

kalau mereka masih mau belajar 
ya tidak ada kendala sih, kecuali 
kalau mereka ogah-ogahan nah 
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 itu ada kendala.. 
biasanya kalau ini kan 

saya denger, kaizen di 

ASTRA ada pembagian 

brosur, kalau di ASTRA 

itu sejak ada budanya 

kaizen ada perubahan 

desain brosurnya lebih 

menarik, jadi kan orang 

lebih tertarik, nah kalau 

seandainya dalam 

pekerjaan contoh apa 

yang diterapkan? Contoh 

realnya. 

 

heeh bener..kalau di 

adminsinyasemisal kita fileling, 

misal fileing itu kan dibuku-

bukunya ada namanya, tapi kita 

kang atau isinya buku itu apa aja, 

nah trus nanti dibuku itu kita 

nama lagi atau di nomorin, jadi 

misal kita mau cari sesuatu itu 

mudah.. 

 

K4 
 

biasanya kalau 

perubahan kan ada ide 

baru ya pak ya? 

 

bener 

 
 

 

nah itu ide barunya di 

dapet dari meeting atau 

gimana? 

 

kita kan tim, tim itu kan lanjut 

trus. Misal kita ambil judul A, 

misal tahun depan mau  tadi kan 

ada security yang mengingatkan 

itukah mendukung juga..tema itu 

atau  tidak nanti kan bisa 

meningkatkan tema itu tadi. Jadi 

ide baru kita sesuai tema dari 

perusahaan tiap tahun 

 

 
K5 
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memperbaharui? heeh memperbaharui, atau 

meningkatkan atau tidak ganti 

judul lah 

 

 

biasanya kalau kaya gitu 
harus satu bulan ada ide 
baru atau ? 

oh tidak, kita setahun sekali, tapi 
kalau ide kecil kecil ya setiap 
hari juga bisa mba namanya 
aja perubahan 

K6 

oh setahun sekali harus 

ada ide baru,berarti 

bukan perubahan yang 

bulanan atau yang apa ya 

pak ya 

 

kalau bualannyanya kan itu yang 

kita menyusun meeting.. itu 

pasti ada bulannya, trus 

dikumpulin tiap tahun 

 

I10 

kalau perubahan 

besarnya tiap tahun ya 

pak ya? 

 

iya setiap tahun sekali dan 

itupun hitungannya nasional 

mbak paling bagus setiap 

nasional itu nanti bisa diterapkan 

ke tiap cabang-cabang 

K7 

Menurut bapak ada cara 

lain supaya karyawan 

lebih paham kaizen? 

Wah kalau menurut saya ini cara 

dari astra sudah bagus saya dan 

yang lain mudah memahami 

kaizen, mungkin harus 

dipertahankan cara seperti ini. 

Materi sosialisasi atau lomba 

juga ringan tapi sangat 

bermanfaat dan mudah 

dipahami 

I11 

Seberapa besar visi misi 
perusahaan 
memengaruhi kinerja 

Besar, besar sekali karna kaizen 
juga mendukung tujuan visi misi 
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anda? 
 

 

Bagaimana cara anda 
mewujud nyatakan visi 
misi perusahaan dalam 
perkerjaan anda, baik 
dalam tim maupun 
individu? 

Melaksanakanpekerjaan dengan 
sebaik dan semaksimal mungkin, 
dan selalu membenahi diri 
apabila ada kekurangan dalam 
pekerjaan yang dilakukan. 

 

Menurut anda apa 
kekurangan dan 
kelebihan dari visi misi 
yang sudah ada? 

Emmmmmm, Tidak ada  

Bagaimana peran atasan 
dalam melaksanakan 
budaya kaizen dalam 
perusahaan.? 

Perannya ya itu mba menjadi 
fasilitatordalam pelaksanaan 
budaya kaizen 

 

Apakah atasan sudah 
dengan baik 
melaksanakan budaya 
kaizen?  

Sudah, karena perusahaan juga 
mendukung jadi terlaksana 
dengan baik sesuai prosedur 

 

Alat ukur apa yang sudah 
dilakukan pimpinan 
untuk mengetaui kinerja 
karyawan terkait budaya 
kaizen?  

mmmm… pakai Key 
Performance Indicator (KPI) 

 

Apa saja kendala yang 
dihadapi pemimpin 
dalam melaksanakan 
budaya kaizen?  

Kendalanya itu biasanya 
Mengarahkan semua 
karyawannya untuk ikut andil 
dalam budaya kaizen 

 

Bagaimana cara 
pemimpin mengatasi 
masalah dalam 
perusahaan sesuai 
dengan budaya kaizen 
yang ada?  

Menggunakan metode 8 langkah, 
mulai dari menentukan tema, 
penetapan target, analisa 
masalah, perbaikan, evaluasi 
hasil, standarisasi dan rencana 
pencegahan, menentukan 

 



95 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rencana selanjutnya 

Kalau begitu saya rasa 
sudah cukup pak untuk 
informasinya, sekali lagi 
saya ucapkan terima 
kasih banyak atas 
waktunya. Selamat sore 

Iyaaa mbak, sama-sama   
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LAMPIRAN D 

SUBJEK III 
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Hasil Subyek 3 

 

1. Identitas 

Nama  : CW (nama alias) 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Jabatan   : Kepala Regu 

Lama Bekerja : 18 tahun 

 

2. HasilWawancara 

Pertanyaan HasilWawancara Kode 
selamat sore bapak, ini 

saya mulai 

wawancaranya ya, bapak 

sudah bekerja selama 18 

tahun ya pak? 

 

iya benar 

 

 

Apa bapak memahami 

budaya kaizen? 

Kaizen itu perubahan berulang atau terus 

menerus 

K1 

Sebelumnya apa bapak 

pernah mengenal kaizen? 

Wah tidak mba, saya baru tau sejak mulai 

bekerja 

 

Bagaimana proses nya 

sampai bapak dapat 

paham tentang kaizen? 

Saya dikasih training mba waktu awal 

masuk tentang kaizen, malah saya di beri 

materi ke jakarta 

K2 

Selain training apa ada Oh iya ada sosialisasi juga mba awal-awal I1 
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cara lain pak dari 

perusahaan? 

masuk. Ya makin kesini ada meeting, 

evaluasi share cerita dan ada lombanya 

juga 

ini pekerjaan bapak kan 

kepala regu seberapa 

besar pengaruhnya 

kaizen initerhadap 

pekerjaan bapak di 

ASTRA? 

 

pengaruhnya besar, karena itukan perbaikan 

yang terus menerus, jadi ada sesuatu yang 

kurang kita perbaiki lagi. Kaizen itu ide-ide 

dari banyak pihak, dari banyak 

karyawan di jadikan satu, nanti dibikin 

kaizen 

 

K3 

ini kan bapak lebih 

kepada ke pelaksanannya 

ya pak ? 

 

Heeh iya 

 

 

kira-kira ada hambatan 

apa dalam pelaksanaan 

penerapan dalam budaya 

kaizen? 

 

kalau penerapan budaya kaizen tidak ada 
karena udah berjalan terus menerus jadi ya 
kita melakukannya sesuai step-stepnya 
aja. Sudah ada tidak kesulitannya. 

I2 

oh udah ada pak, kalau 
ada masalah nih pak, itu 
bagaimana penerapan 
budaya kaizen 
menyelesaikan konflik 
itu sendiri  atau masalah 
itu sendiri? 

jadi gini kalau dalam budaya kaizen. E... kita 

menerima semua masukan, jadi tidak boleh 

disanggah dulu, jadi semua kita terima, trus 

nanti kita pilih, jadi tidak  ada konflik. 

Soalnya semua masukan kita terima semua 

baru nanti kita pilih solusi terbaik seperti 

apa, lalu nanti kita bikin yang namanya 

voting, kaya gitu ada juga. Jadi suara 

terbanyak mana, itu yang kita guakan 

 

K4 
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tapi itu biasanya ada 

konflik yang benar-benar 

bisa diselesaikan dengan 

kaizen tidak pak? 

 

konflik apa masalahnya? 

 

 

misalnya ada karyawan 
yang sulit menerapan 
budaya kaizen ? 

tidak ada soalnya kita kan ada ketua, ada 
sekretaris, ada juga bagian-bagian lain, jadi 
sudah ada jobnya masing-masing. Tidak ada 
konflik sebenearnya karena sudah tahu 
tugasnya masing-masing 

 

kalau menurut bapak 
budaya kaizen mudah 
dipahami atau tidak dan 
tentunya diterapkan 
juga.. 

karena ini sudah lama budaya kaizen di 
ASTRA, jadi ya mudah dipahami kan 
tinggal menjalankan ada step-stepnya kan 
tu, saya dulu kurang setahun sudah lancar 

I3 

kalau misal ada 
karyawan baru itu 
mereka mudah memahi? 

ya kita sosialisakanseperti biasanya selalu 
ada 

I4 

penyesuananya biasanya 

biasa lama pak? 

 

penyesuaian kalau sebenarnya cepet ya, 

itu kan kalau dia mengikuti meeting tentang 

kaizen ya itu bisa mengikuti, cepet tahu dia 

 

I5 

itu meeting diadakan 

khusus kaizen atau 

secara umum aja? 

 

Meeting tentang kaizen sendiri I6 

khusus sendiri? Itu 
dilakkan per nasional 
atau ? 

tidak kalau kaizen itu per daerah per 

regional, bercabanglah, percabang ada 

sendiri, nanti kalau tentang lomba ya beda 

lagi dilombakan ditingkat regional itu, kalau 

tingkat regional sudah menang baru tingkat 

nasional 

 

 

dampak apa yang paling step-stepnya sudah jelas. Jadi kalau kita D1 
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besar ketika bapak sudah 

memahami dan belum 

memahami budaya 

kaizen 

 

sudah biasa  menerapkan kaizen, jadi step-
stepnya sudah jelas, teratur tertata. Kalau 
untuk saya sih pekerjaan saya jadi lebih 
cepat 

 
 

sudah ada step-stepnya 

ya pak ya? 

 

step-stepnya ada  

kalau untuk diri sendiri? 

Itu kan tadi pada 

pekerjaan.. kalau untuk 

diri sendiri misalkan 

bapak lebih tertib atau 

gimana? 

 

ya, karena itukan di kaizen sendiri ada 
namanya Plan PDCA, lha itu yang 
menyebabkan kita terbawa dikeseharian. 
Itu ada plan, dikerjakan, nanti evaluasi, 
Action nya apa dari Action itu 

D2 

awal-awalnya bapak ada 
kesulitan tidak , mungkin 
bapak awalnya tidak 
seperti itu, tapi kerja di 
astra kan bapak harus 
menerapkan sesuai 
dengan budaya kaizen 

Awalnya sih tidak sulit hanya tidak 
terbiasa saja ketika prakteknya, tapi ya 
karna sering melakukan jadi ya mudah 

I6 

kira-kira peran 

perusahaan dalam 

menanamkan budaya 

kaizen pada 

karyawannya pak? 

 

support dari perusahaan tu besar karena dari 

pusat sendiri, dari HO itu tiap tahun ada 

tema tersendiri. Jadi temanya apa tahun ini, 

jadi harus temanya itu. terus ditahun 

kemudian ada tema lain lagi. Nah itu bikin 

saya merasa perusahaan sangat peduli agar 

karyawan bisa memahami kaizen dengan 

baik. Kan juga di fasilitasi seminar-seminar 

kaya sosialisasi 

 

I7 
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kira-kiradi astra itu 
budayanya hanya kaizen 
atau ada budaya lain? 

ada jadi budaya lain itu QCC , SS kalau 

QCCitu bagian, kalau kaizen itu kan cabang, 

QCC itu perbagian dari admin sendiri, 

marketing sendiri. Kalau SS itu perorangan. 

SS itu sistem saran, jadi kalau kita punya ide 

apa dilontarkannya di SS, itu kalau pribadi, 

kalau yang QCC itu berbagian jadi admin 

sendiri, sperpart sendiri atau bahkan 

sales/marketing sendiri. 

 

 

kalau budaya kaizen 

sendiri diantara budaya2 

yang lain . yang paling 

berpengaruh dengan 

kerja karyawan itu apa 

pak? 

 

Kaizen, karena menyeluruh dia. dari tiap 

tiap bagian itu ada kaizen 

 

 

K4 

pasti ada ya pak ya? 

 

ya ada kalau di kaizen itu di semua bagian 
ada itu.. ada apa... ada perwakilan, jadi 
kaizen ada perwakilan dari marketing, 
cervicem admin bahkan dari vendor sendiri 
ada. OB sendiri juga ada. 

 

kira-kira perusahaan itu 

kalau memberikan 

training kaizen mereka 

mengharapkan karyawan 

memberikan feedback 

seperti apa? 

 

ya feedbacknya melakukan itu terus 

menerus. Jadi setiap tahun hars ada kaizen 

yang dikeluarkan. Jadi apa masalah yang 

terjadi pada daerah di angkat, itu tiap 

tahun ada 

 

I8 

biasanya kalau 
perubahan itukan ide ya 
pak? Ide dari karyawan, 

kalau kaizen ini kan tahunan, jadi satu 
makalah kaizen satu tahun sekali nanti 
dilombakan 

I9 
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nah itu harus ada ide tiap 
bulan, tiap minggu atau ? 
itu berarti nasional ya 

pak? 

 

Iyaa nasional 

 

 

jadi semarang sama kota-

kota lain? 

 

kalau sekarang mengerucut, kalau dulu 

kaizen itu dilombakan di regional dulu, tapi 

sekarang kelihatannya langsung kepusat, jadi 

disana sudah e... sudah diteliti yang masuk 

20 besar langsung ke nasional 

 

 

oh gitu... biasnya kalu 
perubahan itu 
dampaknya langsung ke 
customer atau gimana?  

Tergantung inovasi yang menang tentang 

apa mba, kalau untuk perubahan internal 

karyawan ya berarti dampaknya tidak 

sampai ke customer. tetapi kita kalau untuk 

kaizen bukan masalah itu 

 

 

biasanya apa pak? 

 

biasanya sih sistem, sistem berarti internal 
bukan external 

 

kira-kira external itu ada 

tidak sih pak? 

 

jarang mbak, banyaknya di internal 
biasanya? 

 

selalu pak? Iya selalu 

 

 

contohnya apa aja pak? 

 

kalau dulu saya yang menang itu 
sayaremainder jadi.. e tiap 5000 km 
customer kan tidak ganti oli, nah itu nanti 
dibikin kaya surat dokter ituloh.. jadi 
langsung diklik langsung ketahunan... oh 
mobil ini sudah sekian nanti kita follow up 
custormernya jadi gitu remaindernya 
sistemnya 

K5 

itukan dampaknya ke ke customer sih tidak, jadi itu kan kita D3 
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customer juga ya pak? meningkatkan unit masuk dengan cara 

remainder. Kalau kita mengingatkan 

sebelumnya 3 hari jatuh temponya kan 

customer udah kita kasih peringatan nah 

nanti sebelum 3 hari dia masuk kita telfon 

dulu. Pak kelihatannya km mobilnya udah 

sekian. 

 

mengingatkan? 

 

mengingatkan remainder itu kan 

mengingatkan, mungkin kalau untuk 

customer mereka merasa lebih 

diperhatikan 

 

D4 

jadi custemer merasa 

diperhatikan semuanya 

ya pak? 

 

ya itu image juga ke pelanggan. Cuma yang 

lebih besarnya dati kita internalnya karena 

menambah untuk masuk yang seharusnya 

customer tidak masuk ke kita jadi masuk 

kekita. 

 

 

biasanya sudah kaya gitu 

kan menang ya pak ya, 

sudah bagus idenya itu 

diterapkan berjalan 

dengan mulus atau ada 

kendala? 

 

tergantung darikonsistensi pelaksana 

biasanya dari SA. Yang follow up kalau itu 

konsisten melakukan ya bagus 

 

 

 

kalau slama ini 

dampaknya? 

 

dampaknya di unit entri pasti meningkat D5 
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tidak ada kesulitan pada 

saat awal? 

 

ya konsistensi aja, awalnya sih belum 

terlihat tapi teman teman konsisten ya 

jadinya lancar 

 

 

custemor kalau 

diingatkan 

begitukanmereka 

langsung seneng pak? 

 

tapi bukan itu saja. Customer kita kan 
ada SMS blasting jadi mengingatkan 
dengan cara 3 hari setelah service kita 
telfon kalu yang remainder ini biasanya 3 
bulan sekali, jadi kan 5000 km itu sebulan 
dengan acuan rata2 1 hari 50 km. Kaya 
gitu 

K6 

biasanya itu waktu ketika 

awal penerapannya. 

Sama sekali tidak ada 

konflik sama sekali pak? 

 

tidak ada karena itu sudah dijadikan 
semacam kegiatan sehari-hari di cabang... 
sekarang malah nasional 

 

sudah diterapkan secara 
nasional? 

secara nasional  

berarti memang itu 
menguntungkan ya pak 
ya? 

sangat menguntungkan  

biasanya itu kira-kira 

dalam kerja tim tu pak 

ada tidak sih yang 

kesulitan menerapkan 

budaya kaizen? 

 

ya paling yang baru-baru, makanya kita 
sosialisasi terus 

I10 

kalau berdasarkan umur 
mungkin kalau yang 
kepala 5 mungkin lebih 
lama dalam penerapan 
kaizen atau bagaimana? 

ya biasanya kalau umur diatas 40 itu sudah 

apatis ya.. susah yang statis ya... dia tidak 

ada kepengen ide-ide apa itu tidak ada.. tapi 

tetep kita rangkul supaya dengan tim, supaya 

timnya lebih bagus 
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biasanya konflik yang 

terjadi apa pak yang 

terjadi antara anggota 

dengan kepala regu atau 

bagaimana? 

 

konflik, selama ini tidak ada sih  

lancar-lancar aja ya pak ? Sejauh ini lancar mba  

konflik tersendiri? yaa tersendiri kalau hubungannya dengan 
kaizen ya tidak ada konflik mbak 

 
 

berarti slama ini para 

karyawan yang dirasakan 

dalam pekerjaan lancar, 

dalam diri sendiri juga 

lancar-lancar aja ya pak 

ya.. 

 

Heeh mereka senang senang saja bekerja 

dengan budaya ini, karna banyak dampak 

baik dan bekerjanya juga dengan senang 

hati 

 

D6 

biasanya ada dampak 

negatifnya dari kaizen 

tidak pak? 

 

kaizen itu waktu mbak, negatifnya ya 

waktu kita tersita itu aja, itu aja, kalau 

positifnya lebih banyak pasti... 

 

D7 

menurut bapak kenapa 

sih ASTRA memilih 

menerapkan budaya 

kaizen? 

 

Karena kaizen itu selalu melakukan 

perubahan, dan perusahaan jika ada yang 

tidak beres otomatis juga ikut melakukan 

perubahan ke tahap yang lebih baik 

K7 

kira-kira perilaku apa 

pak yang menunjukkan 

bahwa karyawan benar-

SOP, kalaukita kerja kan berdasarkan SOP, 
ya itu budaya kaizen kaya gitu seperti yang 
saya sebutkan tadi PCDA, itu di SOP 
dilakukan, jadi ada juga yang namanya SOP, 
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benar melakukan budaya 

kaizen, maksudnya tanpa 

perlu harus diingatkan, 

jadi mereka sudah sadar 

sendiri? 

 

standar operasional prossedur, itu namanya 
standarnya dalam kerja ada sendiri, kalau 
standarnya dilakukan tiap hari tiap kerja kan 
juga lancar tidak masalah 

Seberapa besar visi misi 
perusahaan 
memengaruhi kinerja 
anda? 
 

Sangat mempengaruhi sekali  

Seberapa besar visi misi 
perusahaan 
memengaruhi kinerja 
anda? 

Dengan adanya visi kan saya dituntut untuk 

mencapai visi misi tersebut, kalo ditanya 

tentang seberapa besar visi misi perusahaan 

pada kinerja saya ya, sangat berpengaruh 

besar ya 

 

Bagaimana cara anda 
mewujud nyatakan visi 
misi perusahaan dalam 
perkerjaan anda, baik 
dalam tim maupun 
individu? 

Dengan menaati semua peraturan yang ada 

untuk mencapai visi tersebut 

 

Menurut anda apa 
kekurangan dan 
kelebihan dari visi misi 
yang sudah ada? 

Sejauh ini saya tidak merasa kekurangan 
kalau kelebihan mungkin banyak seperti 
menaikan unit entry  

 

Bagaimana peran atasan 
dalam melaksanakan 
budaya kaizen dalam 
perusahaan.? 

Atasan memang sangat berperan penting 
dalam melakukan budaya kaizen tersebut 

 

Apakah atasan sudah 
dengan baik 
melaksanakan budaya 
kaizen?  

Cukup baikmba, karena budaya kaizen 
diterapkan bersama-sama jadi dari atasan 
sampai kebawah sangat baik menjalankan 
budaya tersebut. 
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Alat ukur apa yang sudah 
dilakukan pimpinan 
untuk mengetaui kinerja 
karyawan terkait budaya 
kaizen?  

Mungkin dilihat dari konsistensi para 
karyawan melakukan budaya kaizen, serta 
ada SOP 

 

Apa saja kendala yang 
dihadapi pemimpin 
dalam melaksanakan 
budaya kaizen?  

Wah biasanya itu mengatur anak buahnya…. 
Karna kan beda-beda semua itu latar 
belakangnya jadi agak susah 

 

Bagaimana cara 
pemimpin mengatasi 
masalah dalam 
perusahaan sesuai 
dengan budaya kaizen 
yang ada?  

Biasanya yang efektif diadakan evaluasi 
rutin itu mba setiap bulan 

 
 

 

Kalau begitu saya rasa 
sudah cukup pak untuk 
informasinya, sekali lagi 
saya ucapkan terima 
kasih banyak atas 
waktunya. Selamat sore 

Baik mba, selamat sore  

 
K : Kaizen 

I : Internalisasi 

D : Dampak 
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LAMPIRAN E 

SURAT IJIN PENELITIAN 
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LAMPIRAN F 

SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
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