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LAMPIRAN 

No Skor Total 

Skor 

Rata- 

rata 

skor 

Indikator 

SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1. 6 

(20%) 

19 

(63,3%) 

5 

(16,7%) 

  121 4,03 Dream 

2. 2 

(6,7%) 

16 

(53,3%) 

6 

(20%) 

6 

(20%) 

 104 3,46 

3. 9 

(30%) 

21 

(70%) 

   129 4,3 

4. 3 

(10%) 

2 

(6,7%) 

7 

(23,3%) 

16 

(53,3%) 

2 

(6,7%) 

78 2,6 Decisiveness 

5. 1 

(3,3%) 

2 

(6,7%) 

8 

(26,7%) 

12 

(40%) 

7 

(23,3%) 

68 2,67 

6. 1 

(3,3%) 

4 

(13,3%) 

14 

(46,8%) 

10 

(33,3%) 

1 

(3,3%) 

84 2,8 

7. 1 

(3,3%) 

9 

(30%) 

9 

(30%) 

9 

(30%) 

2 

(6,7%) 

88 2,93 

8. 4 

(13,3%) 

6 

(20%) 

18 

(60%) 

2 

(6,7%) 

 102 3,4 Doers 

9. 27 

(90%) 

3 

(10%) 

   147 4,9 

10. 8 

(26,7%) 

19 

(63,3%) 

3 

(10%) 

  125 4,16 

11.  10 

(33,3%) 

6 

(20%) 

14 

(46,7%) 

 86 2,86 
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12. 12 

(40%) 

16 

(53,4%) 

1 

(3,3%) 

1 

(3,3%) 

 129 4,3 Determination 

13. 2 

(6,7%) 

13 

(43,3%) 

15 

(50%) 

  107 3,56 

14. 18 

(60%) 

11 

(36,7%) 

1 

(3,3%) 

  137 4,56 

15. 3 

(10%) 

3 

(10%) 

6 

(20%) 

17 

(56,7%) 

1 

(3,3%) 

80 2,6 Dedication 

16. 20 

(66,7%) 

7 

(23,3%) 

3 

(10%) 

  137 4,56 

17.  6 

(20%) 

18 

(60%) 

6 

(20%) 

 90 3 

18. 1 

(3,3%) 

3 

(10%) 

6 

(20%) 

18 

(60%) 

2 

(6,7%) 

73 2,43 Devotion 

19. 3 

(10%) 

27 

(90%) 

   123 4,1 

20. 1 

(3,3%) 

8 

(26,7%) 

15 

(50%) 

5 

(16,7%) 

1 

(3,3%) 

93 3,1 

21.  2 

(6,7%) 

8 

(26,7%) 

17 

(56,7%) 

3 

(10%) 

69 2,3 Details 

22. 16 

(53,3%) 

14 

(46,7%) 

   136 4,53 

23. 2 

(6,7%) 

17 

(56,7%) 

11 

(36,7%) 

  111 3,7 

24.  6 

(20%) 

15 

(50%) 

8 

(26,7%) 

1 

(3,3%) 

86 2,86 
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25.  12 

(40%) 

18 

(60%) 

  102 3,4 Destiny 

26. 10 

(33,3%) 

19 

(63,3%) 

1 

(3,3%) 

  129 4,3 

27. 2 

(6,7%) 

14 

(46,7%) 

13 

(43,3%) 

1 

(3,3%) 

 107 3,56 

28 3 

(10%) 

9 

(30% 

16 

(53,3%) 

2 

(6,7%) 

 103 3,43 

29. 1 

(3,3%) 

7 

(23,3%) 

19 

(63,3%) 

3 

(10%) 

 96 3,2 Dollars 

30.  8 

(26,7%) 

20 

(66,7%) 

2 

(6,7%) 

 96 3,2 

31.  7 

(23,3%) 

18 

(60%) 

4 

(13,3%) 

1 

(3,3%) 

91 3,03 

32.  16 

(53,3%) 

12 

(40%) 

2 

(6,7%) 

 104 3,46 Distribute 

33. 1 

(3,3%) 

20 

(66,7%) 

6 

(20%) 

3 

(10%) 

 109 3,63 

34.  3 

(10%) 

12 

(40%) 

14 

(46,7%) 

1 

(3,3%) 

77 2,56 

       3,45  



62 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 



62 
 

 
 

Wawancara  

Nama  : Ismail 

Lokasi   : Jl. Brotojoyo Raya 

Lama usaha : 7 tahun (2 karyawan) 

1. Apakah bapak ingin memperkenalkan bakmi jowo ke masyarakat luas ? 

 Ya agar masyarakat lebih mengenal usaha saya 

2. Apakah bapak ingin membuka cabang baru bakmi jowo ? 

 Ya agar pemasukan saya bertambah 

3. Apakah bapak ingin meminimalisir kerugian akibat bakmi jowo yang tidak 

terjual habis ? 

 Pasti agar tidak rugi 

4. Apakah bapak ingin mempromosikan bakmi jowo dengan mengikuti food 

festival, atau membuat menu bakmi jowo sehat ? 

 Ingin tetapi tidak tahu bagaimana mendapatkan informasi tentang food 

festival yang akan diadakan 

5. Apakah bapak membeli peralatan bakmi jowo yang diperlukan terlebih dahulu, 

tanpa menunggu peralatan yang biasa digunakan rusak ? 

 Tidak karena peralatan yang digunakan masih bagus 

6. Bila melihat karyawan baru memiliki potensi untuk dijadikan karyawan yang bisa 

dipercaya, apakah bapak langsung bimbing untuk membuat bakmi jowo secara 

langsung ? 

 Apabila sangat meyakinkan akan saya bimbing, kalau tidak saya lihat 

dulu bagaimana kinerjanya 

7. Bila karyawan Apakah bapak melakukan kesalahan fatal misalnya menjatuhkan 

bumbu bakmi jowo yang digunakan untuk memasak, apakah bapak langsung 

potong gajinya ? 

 Tidak, saya harus lihat kenapa kejadian tersebut terjadi terlebih dahulu 

8. Apakah bapak yakin bisa mempromosikan bakmi jowo ? 

 Bisa tapi sebatas promosi ke orang secara langsung, kalau selain itu 

belum bisa 

9. Dalam membuka usaha bakmi jowo,  apakah bapak harus bisa memasak bakmi 

jowo ? 

 Pasti karena kalau tidak bisa, saya tidak akan berani membuka usaha ini 

10. Apakah bapak harus tegas dan berani dalam memerintah karyawan ? 

 Tegas tapi seperlunya saja tidak perlu sampai menyuruh dengan marah- 

marah 

11. Apakah bapak bisa menulis pembukuan bakmi jowo ? 

 Bisa tapi pembukuan sederhana 

12. Apakah bapak tetap melanjutkan memasak bakmi jowo, walaupun pesanan sudah 

banyak dan tangan bapak merasa pegal ? 
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 Pasti karena bagi saya rejeki tidak boleh ditolak 

13. Apakah bapak tetap membimbing karyawan apabila ia melakukan kesalahan ? 

 Ya pasti karena pasti pada awalnya setiap orang melakukan kesalahan 

14. Walaupun pada saat awal membuka usaha bakmi jowo ini sepi dan mengalami 

kerugian, apakah bapak tetap melanjutkan usaha bakmi jowo ini ? 

 Pasti kalau tidak saya tidak akan berjualan sampai sekarang 

15. Apakah bapak harus setiap hari mempromosikan bakmi jowo ini agar lebih 

dikenal masyarakat ? 

 Seharusnya seperti itu namun saya tidak memiliki waktu 

16. Apakah bapak harus membuka usaha warung bakmi jowo ini setiap hari ? 

 Pasti karena pendapatan saya hanya dari usaha ini 

17. Setiap hari Apakah bapak harus membimbing dan mengajarkan cara memasak 

bakmi jowo kepada karyawan kepercayaan ? 

 Iya karena kalau dibimbing setiap hari belum tentu akan bisa memasak 

apalagi kalau tidak setiap hari 

18. Apabila mendapatkan keuntungan dari usaha warung bakmi jowo ini, apakah 

bapak akan menggunakan uang bakmi jowo untuk mempromosikannya kembali ? 

 Harusnya seperti itu karena uang dari hasil usaha untuk usaha juga 

19. Apakah bapak menggunakan uang yang diperoleh dari hasil usaha bakmi jowo 

ini, untuk keperluan peralatan/ perlengkapan (kompor, areng, gas lpg 3kg, plastik, 

dll) bakmi jowo ? 

 Iya karena pendapatan saya dari usaha ini, jadi hasil usaha untuk 

membeli keperluan 

20. Apakah bapak setiap hari membimbing karyawan yang akan dijadikan karyawan 

kepercayaan, agar lebih terampil dalam memasak bakmi jowo ? 

 Iya karena kalau dibimbing setiap hari belum tentu akan bisa memasak 

apalagi kalau tidak setiap hari 

21. Apakah bapak selalu mencari lokasi yang belum mengetahui tentang usaha bakmi 

jowo ini ? 

 Iya tetapi sekedar mencari saja tidak lebih 

22. Apakah bapak tidak pernah melupakan barang- barang yang akan dibawa untuk 

berjualan bakmi jowo ? 

 Pasti apabila saya melupakan barang bawaan bisa membuat saya tidak 

berjualan  

23. Apakah bapak harus mengerti karyawan yang bisa dijadikan sebagai karyawan 

kepercayaan untuk usaha bakmi jowo ini ? 

 Ya kalau dipahami kan saya bisa berkomunikasi lebih nyaman dengan 

karyawan 

24. Apakah bapak teliti dalam pembukuan bakmi jowo ? 

 Teliti tetapi sekedar pembukan sederhana saja 

25. Apakah bapak tidak percaya begitu saja terhadap orang yang memasarkan bakmi 

jowo ini ? 
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 Iya karena jaman sekarang banyak orang yang berniat buruk demi 

mencari uang 

26. Apakah bapak tidak pernah membiarkan karyawan yang belum mahir dalam 

memasak bakmi jowo, untuk memasak bakmi jowo ini ? 

 Iya kalau saya biarkan pelanggan saya bisa pindah ke tempat lain 

27. Apakah bapak tidak percaya penuh terhadap karyawan kepercayaan ? 

 Iya karena dulu saya pernah dibohongi oleh karyawan saya 

28. Apakah bapak yakin dengan diri sendiri akan bisa menghasilkan uang lebih 

banyak dari usaha bakmi jowo ini, daripada bekerja untuk orang lain ? 

 Iya karena resep yang saya gunakan sudah turun temurun jadi pasti 

banyak orang suka 

29. Apakah bapak tidak yakin dengan memperbanyak promosi sehingga 

memperbesar pengeluaran, apakah bapak akan sukses ? 

 Kalau saya bisa promosi sendiri, promosinya pun saya cari yang gratis 

saja jadi tidak perlu keluar biaya 

30. Dengan menjadikan karyawan biasa menjadi karyawan yang memiliki skill 

memasak yang hampir sama/ bahkan sama dengan bapak, apakah bapak yakin 

sukses dalam hal mengurus karyawan ? 

 Betul tetapi itu hanya langkah awal saja sebelum membuka cabang baru 

31. Ketika bapak memperbanyak pendapatan dari usaha ini, apakah bapak tidak 

yakin sudah sukses ? 

 Iya karena sebanyak- banyak pendatapan dari 1 hasil usaha akan lebih 

banyak apabila saya memiliki cabang di beberapa tempat 

32. Memiliki karyawan yang bisa diandalkan untuk membuka cabang bakmi jowonya 

? 

 Kalau sekarang masih saya bimbing karena saya masih ragu dengan 

kejujuran yang dimiliki oleh pegawai saya 

33. Apakah bapak memiliki karyawan untuk menggantikan memasak bakmi jowo, 

ketika bapak terlambat/ tidak bisa datang ? 

 Ada tetapi skill memasak masih biasa- biasa saja 

34. Apakah bapak memiliki karyawan untuk mencatat laporan/ pembukuan 

sederhana yang berisi tentang penjualan dalam 1 hari? 

 Ada tetapi pembukuan itu berisi tentang menu yang dibeli oleh 

pelanggan 
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Wawancara  

Nama  : Pak Ompong 

Lokasi   : Hayam Wuruk ( Pleburan Raya ) 

Lama usaha : 9 tahun (1 karyawan) 

1. Apakah bapak ingin memperkenalkan bakmi jowo ke masyarakat luas ? 

 Ingin tetapi tidak punya waktu 

2. Apakah bapak ingin membuka cabang baru bakmi jowo ? 

 Ingin tetapi mencari karyawan yang baik susah 

3. Apakah bapak ingin meminimalisir kerugian akibat bakmi jowo yang tidak 

terjual habis ? 

 Pasti ingin tetapi biasanya bakmi jowo saya sudah terjual habis sebelum 

saya tutup 

4. Apakah bapak ingin mempromosikan bakmi jowo dengan mengikuti food 

festival, atau membuat menu bakmi jowo sehat ? 

 Tidak karena merepotkan untuk mencari informasi dan tidak memiliki 

karyawan 

5. Apakah bapak membeli peralatan bakmi jowo yang diperlukan terlebih dahulu, 

tanpa menunggu peralatan yang biasa digunakan rusak ? 

 Tidak karena peralatan yang digunakan bisa diperbaiki apabila terjadi 

kerusakan 

6. Bila melihat karyawan baru memiliki potensi untuk dijadikan karyawan yang bisa 

dipercaya, apakah bapak langsung bimbing untuk membuat bakmi jowo secara 

langsung ? 

 Tidak saya lihat dulu bagaimana sifat dari karyawan tersebut 

7. Bila karyawan Apakah bapak melakukan kesalahan fatal misalnya menjatuhkan 

bumbu bakmi jowo yang digunakan untuk memasak, apakah bapak langsung 

potong gajinya ? 

 Tidak karena karyawan yang saya miliki adalah saudara sendiri 

8. Apakah bapak yakin bisa mempromosikan bakmi jowo ? 

 Tidak yakin karena saya bisa promosi secara langsung  

9. Dalam membuka usaha bakmi jowo,  apakah bapak harus bisa memasak bakmi 

jowo ? 

 Pasti karena saya yang memasak bakmi jowo  

10. Apakah bapak harus tegas dan berani dalam memerintah karyawan ? 

 Ya harus tegas kalau tidak karyawan saya akan lelet kerjanya 

11. Apakah bapak bisa menulis pembukuan bakmi jowo ? 

 Tidak bisa 

12. Apakah bapak tetap melanjutkan memasak bakmi jowo, walaupun pesanan sudah 

banyak dan tangan bapak merasa pegal ? 

 Iya karena tidak ada yang bisa menggantikan 
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13. Apakah bapak tetap membimbing karyawan apabila ia melakukan kesalahan ? 

 Iya tetap membimbing karena karyawan saya adalah saudara 

14. Walaupun pada saat awal membuka usaha bakmi jowo ini sepi dan mengalami 

kerugian, apakah bapak tetap melanjutkan usaha bakmi jowo ini ? 

 Iya karena awalnya kan orang- orang belum mengetahui masakan bakmi 

jowo saya, jadi kalo rugi wajar 

15. Apakah bapak harus setiap hari mempromosikan bakmi jowo ini agar lebih 

dikenal masyarakat ? 

 Tidak karena tidak memiliki waktu dan saya malas untuk promosi 

16. Apakah bapak harus membuka usaha warung bakmi jowo ini setiap hari ? 

 Iya agar saya memiliki pendapatan lebih banyak 

17. Setiap hari Apakah bapak harus membimbing dan mengajarkan cara memasak 

bakmi jowo kepada karyawan kepercayaan ? 

 Tidak harus setiap hari, karena saya juga harus memasak bakmi jowo 

18. Apabila mendapatkan keuntungan dari usaha warung bakmi jowo ini, apakah 

bapak akan menggunakan uang bakmi jowo untuk mempromosikannya kembali ? 

 Tidak karena promosi bagi saya kurang bermanfaat 

19. Apakah bapak menggunakan uang yang diperoleh dari hasil usaha bakmi jowo 

ini, untuk keperluan peralatan/ perlengkapan (kompor, areng, gas lpg 3kg, plastik, 

dll) bakmi jowo ? 

 Iya karena tidak mungkin saya menggunakan uang pribadi saya 

20. Apakah bapak setiap hari membimbing karyawan yang akan dijadikan karyawan 

kepercayaan, agar lebih terampil dalam memasak bakmi jowo ? 

 Tidak karena saya sudah sibuk memasak bakmi jowo 

21. Apakah bapak selalu mencari lokasi yang belum mengetahui tentang usaha bakmi 

jowo ini ? 

 Tidak karena kalau masakan saya enak orang- orang akan datang untuk 

makan disini 

22. Apakah bapak tidak pernah melupakan barang- barang yang akan dibawa untuk 

berjualan bakmi jowo ? 

 Pernah tertinggal tetapi setelah itu tidak pernah melakukannya lagi 

23. Apakah bapak harus mengerti karyawan yang bisa dijadikan sebagai karyawan 

kepercayaan untuk usaha bakmi jowo ini ? 

 Iya karena karyawan tidak akan betah bekerja apabila tidak dipahami 

24. Apakah bapak teliti dalam pembukuan bakmi jowo ? 

 Teliti tetapi tidak sampai mencatat 

25. Apakah bapak tidak percaya begitu saja terhadap orang yang memasarkan bakmi 

jowo ini ? 

 Ya kalau saya ingin melakukan promosi pasti tidak percaya karena 

banyak orang jahat 

26. Apakah bapak tidak pernah membiarkan karyawan yang belum mahir dalam 

memasak bakmi jowo, untuk memasak bakmi jowo ini ? 
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 Pasti karena karyawan tidak bisa memasak bakmi jowo 

27. Apakah bapak tidak percaya penuh terhadap karyawan kepercayaan ? 

 Iya karena saudara saya dulu pernah membohongi jadi saya lebih 

waspada 

28. Apakah bapak yakin dengan diri sendiri akan bisa menghasilkan uang lebih 

banyak dari usaha bakmi jowo ini, daripada bekerja untuk orang lain ? 

 Ya karena saya kurang memiliki skill untuk bekerja pada orang lain 

29. Apakah bapak tidak yakin dengan memperbanyak promosi sehingga 

memperbesar pengeluaran, apakah bapak akan sukses ? 

 Kalau promosi memberi kan dampak jelas maka saya setuju tetapi kalau 

tidak buat apa 

30. Dengan menjadikan karyawan biasa menjadi karyawan yang memiliki skill 

memasak yang hampir sama/ bahkan sama dengan bapak, apakah bapak yakin 

sukses dalam hal mengurus karyawan ? 

 Betul tetapi saya tidak ingin memiliki karyawan 

31. Ketika bapak memperbanyak pendapatan dari usaha ini, apakah bapak tidak 

yakin sudah sukses ? 

 Kalau bagi saya semakin banyak pendapatan berarti saya sudah berhasil 

membuat bakmi jowo saya disukai banyak orang 

32. Memiliki karyawan yang bisa diandalkan untuk membuka cabang bakmi jowonya 

? 

 Tidak punya karena saya tidak begitu ingin membuka cabang 

33. Apakah bapak memiliki karyawan untuk menggantikan memasak bakmi jowo, 

ketika bapak terlambat/ tidak bisa datang ? 

 Tidak puya maka dari itu saya selalu datang tepat waktu 

34. Apakah bapak memiliki karyawan untuk mencatat laporan/ pembukuan 

sederhana yang berisi tentang penjualan dalam 1 hari? 

 Tidak punya, karena saya sudah memperkirakan membeli bahan dengan 

penjualan saya 
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Wawancara  

Nama  : Sukono 

Lokasi   : Batan Timur Raya 9 

Lama usaha : 7 tahun (2 karyawan) 

1. Apakah bapak ingin memperkenalkan bakmi jowo ke masyarakat luas ? 

 Ingin tetapi tidak tahu bagaimana caranya 

2. Apakah bapak ingin membuka cabang baru bakmi jowo ? 

 Ingin tetapi membuka cabang itu susah 

3. Apakah bapak ingin meminimalisir kerugian akibat bakmi jowo yang tidak 

terjual habis ? 

 Pasti ingin karena itu makanan itu terbuang sia- sia apabila tidak bisa 

digunakan esok hari 

4. Apakah bapak ingin mempromosikan bakmi jowo dengan mengikuti food 

festival, atau membuat menu bakmi jowo sehat ? 

 Tidak karena mengikuti food festival itu sulit apalagi membuat masakan 

baru 

5. Apakah bapak membeli peralatan bakmi jowo yang diperlukan terlebih dahulu, 

tanpa menunggu peralatan yang biasa digunakan rusak ? 

 Kalau rusaknya sudah parah saya akan membeli,tetapi kalau masih bisa 

di perbaiki akan diperbaiki saja 

6. Bila melihat karyawan baru memiliki potensi untuk dijadikan karyawan yang bisa 

dipercaya, apakah bapak langsung bimbing untuk membuat bakmi jowo secara 

langsung ? 

 Dilihat terlebih dahulu bagaimana sifat dari karyawan  

7. Bila karyawan Apakah bapak melakukan kesalahan fatal misalnya menjatuhkan 

bumbu bakmi jowo yang digunakan untuk memasak, apakah bapak langsung 

potong gajinya ? 

 Pasti karena akan sangat merugikan saya apabila saya sampai tidak bisa 

berjualan 

8. Apakah bapak yakin bisa mempromosikan bakmi jowo ? 

 Tidak bisa karena kurangnya pendidikan yang dimiliki  

9. Dalam membuka usaha bakmi jowo,  apakah bapak harus bisa memasak bakmi 

jowo ? 

 Pasti karena kalau tidak bisa saya hanya akan menjadi karyawan saja 

10. Apakah bapak harus tegas dan berani dalam memerintah karyawan ? 

 Kalau tidak tegas karyawan akan malas- malasan saja 

11. Apakah bapak bisa menulis pembukuan bakmi jowo ? 

 Bisa tetapi yang sederhana saja 

12. Apakah bapak tetap melanjutkan memasak bakmi jowo, walaupun pesanan sudah 

banyak dan tangan bapak merasa pegal ? 
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 Pasti karena tidak ada yang bisa memasak selain saya 

13. Apakah bapak tetap membimbing karyawan apabila ia melakukan kesalahan ? 

 Kalau saya tidak bimbing, karyawan saya tidak akan mengerti kesalahan 

yang dilakukan 

14. Walaupun pada saat awal membuka usaha bakmi jowo ini sepi dan mengalami 

kerugian, apakah bapak tetap melanjutkan usaha bakmi jowo ini ? 

 Pasti karena pada waktu awal usaha kurang mengerti rasa yang 

diinginkan konsumen 

15. Apakah bapak harus setiap hari mempromosikan bakmi jowo ini agar lebih 

dikenal masyarakat ? 

 Tidak harus karena malas dan tidak bermanfaat 

16. Apakah bapak harus membuka usaha warung bakmi jowo ini setiap hari ? 

 Harus karena kebutuhan tercukupi dari usaha bakmi jowo 

17. Setiap hari Apakah bapak harus membimbing dan mengajarkan cara memasak 

bakmi jowo kepada karyawan kepercayaan ? 

 Tidak setiap hari ketik ada waktu luang saja 

18. Apabila mendapatkan keuntungan dari usaha warung bakmi jowo ini, apakah 

bapak akan menggunakan uang bakmi jowo untuk mempromosikannya kembali ? 

 Pasti, tetapi pada saat ini belum ingin melakukan promosi 

19. Apakah bapak menggunakan uang yang diperoleh dari hasil usaha bakmi jowo 

ini, untuk keperluan peralatan/ perlengkapan (kompor, areng, gas lpg 3kg, plastik, 

dll) bakmi jowo ? 

 Iya karena uang dari usaha ini untuk memenuhi kebutuhan usaha dan 

keluarga 

20. Apakah bapak setiap hari membimbing karyawan yang akan dijadikan karyawan 

kepercayaan, agar lebih terampil dalam memasak bakmi jowo ? 

 Ketika ada waktu luang saja 

21. Apakah bapak selalu mencari lokasi yang belum mengetahui tentang usaha bakmi 

jowo ini ? 

 Tidak karena tidak memiliki waktu luang 

22. Apakah bapak tidak pernah melupakan barang- barang yang akan dibawa untuk 

berjualan bakmi jowo ? 

 Pasti, apabila ada yang tertinggal langsung kembali untuk mengambilnya 

23. Apakah bapak harus mengerti karyawan yang bisa dijadikan sebagai karyawan 

kepercayaan untuk usaha bakmi jowo ini ? 

 Pasti, kalau tidak saya pahami tidak akan saya jadikan karyawan 

kepercayaan 

24. Apakah bapak teliti dalam pembukuan bakmi jowo ? 

 Kurang teliti tetapi ada istri saya yang membantu 

25. Apakah bapak tidak percaya begitu saja terhadap orang yang memasarkan bakmi 

jowo ini ? 

 Iya karena banyak penipu pada jaman sekarang 
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26. Apakah bapak tidak pernah membiarkan karyawan yang belum mahir dalam 

memasak bakmi jowo, untuk memasak bakmi jowo ini ? 

 Pasti, kalau tidak bisa memasak untuk apa memasak karena akan 

membuat rugi 

27. Apakah bapak tidak percaya penuh terhadap karyawan kepercayaan ? 

 Ya walaupun kita sudah kenal baik tetapi tetap perlu berhati- hati 

28. Apakah bapak yakin dengan diri sendiri akan bisa menghasilkan uang lebih 

banyak dari usaha bakmi jowo ini, daripada bekerja untuk orang lain ? 

 Ya kalau sudah menjadi rejeki pasti akan lebih banyak 

29. Apakah bapak tidak yakin dengan memperbanyak promosi sehingga 

memperbesar pengeluaran, apakah bapak akan sukses ? 

 Apabila biaya yang dikeluarkan bisa kembali lebih besar kenapa tidak 

30. Dengan menjadikan karyawan biasa menjadi karyawan yang memiliki skill 

memasak yang hampir sama/ bahkan sama dengan bapak, apakah bapak yakin 

sukses dalam hal mengurus karyawan ? 

 Tidak karena selain skill memasak perlu skill yang lain juga 

31. Ketika bapak memperbanyak pendapatan dari usaha ini, apakah bapak tidak 

yakin sudah sukses ? 

 Sukses tetapi sukses yang di inginkan lebih dari sukses yang sekarang 

32. Memiliki karyawan yang bisa diandalkan untuk membuka cabang bakmi jowonya 

? 

 Ada tetapi belum bisa memasak bakmi jowo dengan baik 

33. Apakah bapak memiliki karyawan untuk menggantikan memasak bakmi jowo, 

ketika bapak terlambat/ tidak bisa datang ? 

 Untuk sekarang tidak ada, karena masih dalam proses bimbingan 

34. Apakah bapak memiliki karyawan untuk mencatat laporan/ pembukuan 

sederhana yang berisi tentang penjualan dalam 1 hari? 

 Tidak punya tetapi saya sendiri yang mencatat  
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Wawancara  

Nama  : Pak Gundul 

Lokasi   : Mayjend Sutoyo ( Pekunden ) 

Lama usaha : 11 tahun (3 karyawan) 

1. Apakah bapak ingin memperkenalkan bakmi jowo ke masyarakat luas ? 

 Tidak kalau sekedar memperkenalkan 

2. Apakah bapak ingin membuka cabang baru bakmi jowo ? 

 Ingin tetapi untuk sekarang tidak mungkin 

3. Apakah bapak ingin meminimalisir kerugian akibat bakmi jowo yang tidak 

terjual habis ? 

 Iya karena kerugian terbesar dari bahan baku yang tidak terjual 

4. Apakah bapak ingin mempromosikan bakmi jowo dengan mengikuti food 

festival, atau membuat menu bakmi jowo sehat ? 

 Tidak karena tidak tahu bagaimana cara mengikuti food festival 

5. Apakah bapak membeli peralatan bakmi jowo yang diperlukan terlebih dahulu, 

tanpa menunggu peralatan yang biasa digunakan rusak ? 

 Tidak karena peralatan yang digunakan tidak pernah rusak 

6. Bila melihat karyawan baru memiliki potensi untuk dijadikan karyawan yang bisa 

dipercaya, apakah bapak langsung bimbing untuk membuat bakmi jowo secara 

langsung ? 

 Tidak karena membimbing orang sembarangan bisa berakibat buruk 

7. Bila karyawan Apakah bapak melakukan kesalahan fatal misalnya menjatuhkan 

bumbu bakmi jowo yang digunakan untuk memasak, apakah bapak langsung 

potong gajinya ? 

 Pasti tetapi tidak langsung pada saat itu juga 

8. Apakah bapak yakin bisa mempromosikan bakmi jowo ? 

 Tidak karena kurang pandai dalam berbicara 

9. Dalam membuka usaha bakmi jowo,  apakah bapak harus bisa memasak bakmi 

jowo ? 

 Pasti karena pada awalnya banyak orang yang mengatakan masakan 

bakmi jowo yang dibuat enak 

10. Apakah bapak harus tegas dan berani dalam memerintah karyawan ? 

 Harus tegas namun tidak dengan membentak karyawan 

11. Apakah bapak bisa menulis pembukuan bakmi jowo ? 

 Tidak, hanya bisa menghitung keuntungan yang didapat 

12. Apakah bapak tetap melanjutkan memasak bakmi jowo, walaupun pesanan sudah 

banyak dan tangan bapak merasa pegal ? 

 Pasti karena pelanggan menginginkan masakan yang saya buat 

13. Apakah bapak tetap membimbing karyawan apabila ia melakukan kesalahan ? 

 Iya karena lebih baik melakukan kesalahan di awal pekerjaan 
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14. Walaupun pada saat awal membuka usaha bakmi jowo ini sepi dan mengalami 

kerugian, apakah bapak tetap melanjutkan usaha bakmi jowo ini ? 

 Pasti, tetapi pada awal membuka usaha tidak pernah sampai 

mengalama kerugian yang besar 

15. Apakah bapak harus setiap hari mempromosikan bakmi jowo ini agar lebih 

dikenal masyarakat ? 

 Tidak, lebih baik berpikir bagaimana cara membuat pelanggan datang 

16. Apakah bapak harus membuka usaha warung bakmi jowo ini setiap hari ? 

 Harus karena dari usaha ini dapat tercukupi kebutuhan keluarga 

17. Setiap hari Apakah bapak harus membimbing dan mengajarkan cara memasak 

bakmi jowo kepada karyawan kepercayaan ? 

 Tidak karena karyawan akan lebih cepat belajar apabila langsung 

praktek 

18. Apabila mendapatkan keuntungan dari usaha warung bakmi jowo ini, apakah 

bapak akan menggunakan uang bakmi jowo untuk mempromosikannya kembali ? 

 Tidak karena kurang tertarik dengan promosi 

19. Apakah bapak menggunakan uang yang diperoleh dari hasil usaha bakmi jowo 

ini, untuk keperluan peralatan/ perlengkapan (kompor, areng, gas lpg 3kg, plastik, 

dll) bakmi jowo ? 

 Iya karena dari usaha bakmi jowo ini mendapatkan rejeki 

20. Apakah bapak setiap hari membimbing karyawan yang akan dijadikan karyawan 

kepercayaan, agar lebih terampil dalam memasak bakmi jowo ? 

 Tidak ketika ada kesempatan saja 

21. Apakah bapak selalu mencari lokasi yang belum mengetahui tentang usaha bakmi 

jowo ini ? 

 Tidak karena malas dan membuang waktu saja 

22. Apakah bapak tidak pernah melupakan barang- barang yang akan dibawa untuk 

berjualan bakmi jowo ? 

 Pasti karena sudah terbiasa dengan barang yang akan dibawa 

23. Apakah bapak harus mengerti karyawan yang bisa dijadikan sebagai karyawan 

kepercayaan untuk usaha bakmi jowo ini ? 

 Pasti apabila tidak dipahami akan merugikan usaha 

24. Apakah bapak teliti dalam pembukuan bakmi jowo ? 

 Teliti tetapi mencatat penjualan saja 

25. Apakah bapak tidak percaya begitu saja terhadap orang yang memasarkan bakmi 

jowo ini ? 

 Ya karena banyak orang yang suka berbohong demi mendapat uang 

26. Apakah bapak tidak pernah membiarkan karyawan yang belum mahir dalam 

memasak bakmi jowo, untuk memasak bakmi jowo ini ? 

 Pasti apabila dibiarkan akan membuat rugi 

27. Apakah bapak tidak percaya penuh terhadap karyawan kepercayaan ? 
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 Kalau karyawan tetangga sendiri sudah percaya, tetapi karyawan lain 

masih waspada 

28. Apakah bapak yakin dengan diri sendiri akan bisa menghasilkan uang lebih 

banyak dari usaha bakmi jowo ini, daripada bekerja untuk orang lain ? 

 Ya karena tidak memiliki pendidikan yang cukup untuk bekerja untuk 

orang lain 

29. Apakah bapak tidak yakin dengan memperbanyak promosi sehingga 

memperbesar pengeluaran, apakah bapak akan sukses ? 

 Apabila sudah sukses tanpa promosi, kenapa perlu promosi lagi 

30. Dengan menjadikan karyawan biasa menjadi karyawan yang memiliki skill 

memasak yang hampir sama/ bahkan sama dengan bapak, apakah bapak yakin 

sukses dalam hal mengurus karyawan ? 

 Dalam hal mengurus karyawan sudah tetapi dalam usaha belum 

31. Ketika bapak memperbanyak pendapatan dari usaha ini, apakah bapak tidak 

yakin sudah sukses ? 

 Belum karena masih banyak orang yang tidak membeli bakmi jowo 

32. Memiliki karyawan yang bisa diandalkan untuk membuka cabang bakmi jowonya 

? 

 Ada tetapi masih belum bisa dipercaya 

33. Apakah bapak memiliki karyawan untuk menggantikan memasak bakmi jowo, 

ketika bapak terlambat/ tidak bisa datang ? 

 Ada tetapi karyawan tersebut masih belum mahir dalam memasak seperti 

saya 

34. Apakah bapak memiliki karyawan untuk mencatat laporan/ pembukuan 

sederhana yang berisi tentang penjualan dalam 1 hari? 

 Ada tetapi berisi tentang masakan yang diinginkan pelanggan saja 
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Wawancara  

Nama  : Pak Boeng John 

Lokasi   : Pringgading 

Lama usaha : 20 tahun (5 karyawan) 

1. Apakah bapak ingin memperkenalkan bakmi jowo ke masyarakat luas ? 

 Ya agar masyarakat mengetahui usaha bakmi jowo ini 

2. Apakah bapak ingin membuka cabang baru bakmi jowo ? 

 Ingin tetapi harus dipikirkan secara matang 

3. Apakah bapak ingin meminimalisir kerugian akibat bakmi jowo yang tidak 

terjual habis ? 

 Pasti karena biasanya kerugian didapat dari bahan yang tidak terjual 

habis 

4. Apakah bapak ingin mempromosikan bakmi jowo dengan mengikuti food 

festival, atau membuat menu bakmi jowo sehat ? 

 Tidak karena saya harus bekerja 2x lipat dari sekarang dan waktunya 

tidak cukup 

5. Apakah bapak membeli peralatan bakmi jowo yang diperlukan terlebih dahulu, 

tanpa menunggu peralatan yang biasa digunakan rusak ? 

 Selama masih bisa diperbaiki akan diperbaiki saja 

6. Bila melihat karyawan baru memiliki potensi untuk dijadikan karyawan yang bisa 

dipercaya, apakah bapak langsung bimbing untuk membuat bakmi jowo secara 

langsung ? 

 Akan dilihat terlebih dahulu jujur tidak karyawan tersebut 

7. Bila karyawan Apakah bapak melakukan kesalahan fatal misalnya menjatuhkan 

bumbu bakmi jowo yang digunakan untuk memasak, apakah bapak langsung 

potong gajinya ? 

 Pasti agar karyawan memiliki tanggung jawab 

8. Apakah bapak yakin bisa mempromosikan bakmi jowo ? 

 Bisa tetapi saya tidak bisa memiliki waktu 

9. Dalam membuka usaha bakmi jowo,  apakah bapak harus bisa memasak bakmi 

jowo ? 

 Kalau tidak memasak bakmi jowo tidak akan membuka usaha bakmi 

jowo 

10. Apakah bapak harus tegas dan berani dalam memerintah karyawan ? 

 Pasti, apabila tidak tegas karyawan bekerja dengan sembarangan 

11. Apakah bapak bisa menulis pembukuan bakmi jowo ? 

 Bisa tetapi secara sederhana saja 

12. Apakah bapak tetap melanjutkan memasak bakmi jowo, walaupun pesanan sudah 

banyak dan tangan bapak merasa pegal ? 

 Ya karena masakan saya yang diinginkan pelanggan 
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13. Apakah bapak tetap membimbing karyawan apabila ia melakukan kesalahan ? 

 Iya karena mencari karyawan tidak mudah 

14. Walaupun pada saat awal membuka usaha bakmi jowo ini sepi dan mengalami 

kerugian, apakah bapak tetap melanjutkan usaha bakmi jowo ini ? 

 Pasti karena membuka usaha pasti pada awalnya mengalami kerugian 

15. Apakah bapak harus setiap hari mempromosikan bakmi jowo ini agar lebih 

dikenal masyarakat ? 

 Tidak karena akan membuang waktu saja 

16. Apakah bapak harus membuka usaha warung bakmi jowo ini setiap hari ? 

 Pasti agar pendapatan yang saya dapat semakin besar 

17. Setiap hari Apakah bapak harus membimbing dan mengajarkan cara memasak 

bakmi jowo kepada karyawan kepercayaan ? 

 Kalau bisa saya pasti akan membimbing setiap hari 

18. Apabila mendapatkan keuntungan dari usaha warung bakmi jowo ini, apakah 

bapak akan menggunakan uang bakmi jowo untuk mempromosikannya kembali ? 

 Kalau ingin promosi iya, tetapi untuk sekarang tidak ingin promosi 

19. Apakah bapak menggunakan uang yang diperoleh dari hasil usaha bakmi jowo 

ini, untuk keperluan peralatan/ perlengkapan (kompor, areng, gas lpg 3kg, plastik, 

dll) bakmi jowo ? 

 Ya karena penghasilan dari usaha bakmi jowo saja 

20. Apakah bapak setiap hari membimbing karyawan yang akan dijadikan karyawan 

kepercayaan, agar lebih terampil dalam memasak bakmi jowo ? 

 Ya karena dengan demikian karyawan akan lebih cepat berkembang 

21. Apakah bapak selalu mencari lokasi yang belum mengetahui tentang usaha bakmi 

jowo ini ? 

 Tidak karena tidak memiliki waktu 

22. Apakah bapak tidak pernah melupakan barang- barang yang akan dibawa untuk 

berjualan bakmi jowo ? 

 Pernah tetapi hanya pada awal membuka usaha 

23. Apakah bapak harus mengerti karyawan yang bisa dijadikan sebagai karyawan 

kepercayaan untuk usaha bakmi jowo ini ? 

 Harus apabila asal- asalan akan membuat pelayanan usaha ini menjadi 

jelek 

24. Apakah bapak teliti dalam pembukuan bakmi jowo ? 

 Teliti tetapi hanya pembukuan yang biasa saja 

25. Apakah bapak tidak percaya begitu saja terhadap orang yang memasarkan bakmi 

jowo ini ? 

 Pasti karena jaman sekarang banyak tukang tipu 

26. Apakah bapak tidak pernah membiarkan karyawan yang belum mahir dalam 

memasak bakmi jowo, untuk memasak bakmi jowo ini ? 

 Ya apabila saya biarkan rasanya pasti tidak enak dan pelanggan tidak 

akan datang lagi 
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27. Apakah bapak tidak percaya penuh terhadap karyawan kepercayaan ? 

 Ya karena dulu saya pernah tertipu oleh karyawan sendiri 

28. Apakah bapak yakin dengan diri sendiri akan bisa menghasilkan uang lebih 

banyak dari usaha bakmi jowo ini, daripada bekerja untuk orang lain ? 

 Untuk sekarang iya, tetapi pada waktu awal dahulu dikarenakan keadaan 

29. Apakah bapak tidak yakin dengan memperbanyak promosi sehingga 

memperbesar pengeluaran, apakah bapak akan sukses ? 

 Ya apabila melakukan promosi tetapi tidak ada fungsinya untuk apa 

dilanjutkan 

30. Dengan menjadikan karyawan biasa menjadi karyawan yang memiliki skill 

memasak yang hampir sama/ bahkan sama dengan bapak, apakah bapak yakin 

sukses dalam hal mengurus karyawan ? 

 Tidak karena sukses yang di inginkan lebih dari mengurus karyawan saja 

31. Ketika bapak memperbanyak pendapatan dari usaha ini, apakah bapak tidak 

yakin sudah sukses ? 

 Ya karena sukses tiap orang berbeda- beda 

32. Memiliki karyawan yang bisa diandalkan untuk membuka cabang bakmi jowonya 

? 

 Ada tetapi masih perlu dibimbing lagi agar lebih matang 

33. Apakah bapak memiliki karyawan untuk menggantikan memasak bakmi jowo, 

ketika bapak terlambat/ tidak bisa datang ? 

 Ada tetapi hanya untuk jaga- jaga saja 

34. Apakah bapak memiliki karyawan untuk mencatat laporan/ pembukuan 

sederhana yang berisi tentang penjualan dalam 1 hari? 

 Tidak ada hanya total penjualan pada hari itu saja 
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Wawancara  

Nama  : Pak Kabul 

Lokasi   : Tanggul Mas 

Lama usaha : 9 tahun (1 karyawan) 

1. Apakah bapak ingin memperkenalkan bakmi jowo ke masyarakat luas ? 

 Kalau memperkenalkan kurang setuju 

2. Apakah bapak ingin membuka cabang baru bakmi jowo ? 

 Tidak karena butuh modal yang besar 

3. Apakah bapak ingin meminimalisir kerugian akibat bakmi jowo yang tidak 

terjual habis ? 

 Ya karena apabila sisa terlalu banyak tidak besok dipakai esok hari 

4. Apakah bapak ingin mempromosikan bakmi jowo dengan mengikuti food 

festival, atau membuat menu bakmi jowo sehat ? 

 Tidak karena kekurangan karyawan 

5. Apakah bapak membeli peralatan bakmi jowo yang diperlukan terlebih dahulu, 

tanpa menunggu peralatan yang biasa digunakan rusak ? 

 Tidak karena peralatan yang sekarang masih bagus 

6. Bila melihat karyawan baru memiliki potensi untuk dijadikan karyawan yang bisa 

dipercaya, apakah bapak langsung bimbing untuk membuat bakmi jowo secara 

langsung ? 

 Tidak karena tidak bisa sembarangan membimbing orang 

7. Bila karyawan Apakah bapak melakukan kesalahan fatal misalnya menjatuhkan 

bumbu bakmi jowo yang digunakan untuk memasak, apakah bapak langsung 

potong gajinya ? 

 Ya agar karyawan menyadari kesalahan yang dibuat 

8. Apakah bapak yakin bisa mempromosikan bakmi jowo ? 

 Tidak karena tidak memiliki pengalaman promosi 

9. Dalam membuka usaha bakmi jowo,  apakah bapak harus bisa memasak bakmi 

jowo ? 

 Pasti karena dari pengalaman membuka usaha yang tidak dipahami 

akhirnya bangkrut 

10. Apakah bapak harus tegas dan berani dalam memerintah karyawan ? 

 Ya agar karyawan mengerti tugas yang harus dilakukan 

11. Apakah bapak bisa menulis pembukuan bakmi jowo ? 

 Tidak tapi seharusnya penjual bakmi jowo pun bisa menulis pembukuan 

12. Apakah bapak tetap melanjutkan memasak bakmi jowo, walaupun pesanan sudah 

banyak dan tangan bapak merasa pegal ? 

 Pasti karena masakan dari saya yang di inginkan oleh pelanggan 

13. Apakah bapak tetap membimbing karyawan apabila ia melakukan kesalahan ? 

 Ya agar karyawan tidak melakukan kesalahan yang sama 
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14. Walaupun pada saat awal membuka usaha bakmi jowo ini sepi dan mengalami 

kerugian, apakah bapak tetap melanjutkan usaha bakmi jowo ini ? 

 Pasti karena pada saat awal usaha mengalami kerugian itu wajar 

15. Apakah bapak harus setiap hari mempromosikan bakmi jowo ini agar lebih 

dikenal masyarakat ? 

 Tidak karena akan menambah pengeluaran 

16. Apakah bapak harus membuka usaha warung bakmi jowo ini setiap hari ? 

 Pasti karena hanya dari usaha bakmi jowo mendapat uang 

17. Setiap hari Apakah bapak harus membimbing dan mengajarkan cara memasak 

bakmi jowo kepada karyawan kepercayaan ? 

 Tidak kalau dibimbing setiap hari karyawan akan menjadi santai 

18. Apabila mendapatkan keuntungan dari usaha warung bakmi jowo ini, apakah 

bapak akan menggunakan uang bakmi jowo untuk mempromosikannya kembali ? 

 Tidak lebih baik uang tersebut digunakan untuk yang lain 

19. Apakah bapak menggunakan uang yang diperoleh dari hasil usaha bakmi jowo 

ini, untuk keperluan peralatan/ perlengkapan (kompor, areng, gas lpg 3kg, plastik, 

dll) bakmi jowo ? 

 Ya lebih baik uangnya digunakan untuk seperti ini daripada untuk 

promosi 

20. Apakah bapak setiap hari membimbing karyawan yang akan dijadikan karyawan 

kepercayaan, agar lebih terampil dalam memasak bakmi jowo ? 

 Tidak agar karyawan memiliki kesadaran 

21. Apakah bapak selalu mencari lokasi yang belum mengetahui tentang usaha bakmi 

jowo ini ? 

 Tidak karena tidak sempat 

22. Apakah bapak tidak pernah melupakan barang- barang yang akan dibawa untuk 

berjualan bakmi jowo ? 

 Ya agar berjualan pada hari itu bisa berjalan dengan baik 

23. Apakah bapak harus mengerti karyawan yang bisa dijadikan sebagai karyawan 

kepercayaan untuk usaha bakmi jowo ini ? 

 Pasti agar paham sifat yang dimiliki oleh karyawan 

24. Apakah bapak teliti dalam pembukuan bakmi jowo ? 

 Teliti namun tidak pernah membuat pembukuan 

25. Apakah bapak tidak percaya begitu saja terhadap orang yang memasarkan bakmi 

jowo ini ? 

 Pasti karena saya tidak mudah percaya dengan orang lain 

26. Apakah bapak tidak pernah membiarkan karyawan yang belum mahir dalam 

memasak bakmi jowo, untuk memasak bakmi jowo ini ? 

 Pasti agar pelanggan tidak kecewa dengan makanan yang disajikan 

27. Apakah bapak tidak percaya penuh terhadap karyawan kepercayaan ? 

 Pasti, karena ada yang kurang kalau tidak dikerjakan sendiri 
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28. Apakah bapak yakin dengan diri sendiri akan bisa menghasilkan uang lebih 

banyak dari usaha bakmi jowo ini, daripada bekerja untuk orang lain ? 

 Tidak namun hanya ini skill yang dimiliki 

29. Apakah bapak tidak yakin dengan memperbanyak promosi sehingga 

memperbesar pengeluaran, apakah bapak akan sukses ? 

 Apabila pengeluaran bertambah namun pendapatan tetap untuk apa 

promosi 

30. Dengan menjadikan karyawan biasa menjadi karyawan yang memiliki skill 

memasak yang hampir sama/ bahkan sama dengan bapak, apakah bapak yakin 

sukses dalam hal mengurus karyawan ? 

 Tidak karena sukses tidak dalam mengurus karyawan saja 

31. Ketika bapak memperbanyak pendapatan dari usaha ini, apakah bapak tidak 

yakin sudah sukses ? 

 Menurut saya semakin banyak pendapatan artinya semakin sukses 

32. Memiliki karyawan yang bisa diandalkan untuk membuka cabang bakmi jowonya 

? 

 Ada namun tidak memiliki modal 

33. Apakah bapak memiliki karyawan untuk menggantikan memasak bakmi jowo, 

ketika bapak terlambat/ tidak bisa datang ? 

 Ada namun skill memasak biasa saja 

34. Apakah bapak memiliki karyawan untuk mencatat laporan/ pembukuan 

sederhana yang berisi tentang penjualan dalam 1 hari? 

 Tidak ada karena saya sendiri yang mengurus uang dari penjualan 
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Wawancara  

Nama  : Pak Adi 

Lokasi   : Bugangan Raya 131 

Lama usaha : 25 tahun (1 karyawan) 

1. Apakah bapak ingin memperkenalkan bakmi jowo ke masyarakat luas ? 

 Ya agar banyak masyarakat datang membeli 

2. Apakah bapak ingin membuka cabang baru bakmi jowo ? 

 Ya tetapi harus mencari karyawan yang bisa dipercaya terlebih dahulu 

3. Apakah bapak ingin meminimalisir kerugian akibat bakmi jowo yang tidak 

terjual habis ? 

 Pasti namun tidak ada solusi yang tepat apabila terlalu banyak sisa 

4. Apakah bapak ingin mempromosikan bakmi jowo dengan mengikuti food 

festival, atau membuat menu bakmi jowo sehat ? 

 Tidak karena untuk mengikuti food festival sulit dan tidak memiliki 

waktu 

5. Apakah bapak membeli peralatan bakmi jowo yang diperlukan terlebih dahulu, 

tanpa menunggu peralatan yang biasa digunakan rusak ? 

 Tidak karena peralatan yang digunakan dari dahulu tidak pernah rusak 

6. Bila melihat karyawan baru memiliki potensi untuk dijadikan karyawan yang bisa 

dipercaya, apakah bapak langsung bimbing untuk membuat bakmi jowo secara 

langsung ? 

 Tidak harus dilihat juga sifat karyawan tersebut 

7. Bila karyawan Apakah bapak melakukan kesalahan fatal misalnya menjatuhkan 

bumbu bakmi jowo yang digunakan untuk memasak, apakah bapak langsung 

potong gajinya ? 

 Tidak karena karyawan tidak pernah diberi tugas yang bisa berakibat 

fatal 

8. Apakah bapak yakin bisa mempromosikan bakmi jowo ? 

 Tidak karena tidak memiliki waktu 

9. Dalam membuka usaha bakmi jowo,  apakah bapak harus bisa memasak bakmi 

jowo ? 

 Ya apabila tidak bisa memasak tidak akan berjualan sampai sekarang 

10. Apakah bapak harus tegas dan berani dalam memerintah karyawan ? 

 Pasti agar karyawan tugas yang diberikan 

11. Apakah bapak bisa menulis pembukuan bakmi jowo ? 

 Tidak bisa karena faktor pendidikan yang kurang 

12. Apakah bapak tetap melanjutkan memasak bakmi jowo, walaupun pesanan sudah 

banyak dan tangan bapak merasa pegal ? 

 Pasti karena itu merupakan kewajiban dari penjual bakmi jowo 

13. Apakah bapak tetap membimbing karyawan apabila ia melakukan kesalahan ? 
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 Ya agar karyawan mengerti kesalahan yang dilakukan dan tidak diulang 

kembali 

14. Walaupun pada saat awal membuka usaha bakmi jowo ini sepi dan mengalami 

kerugian, apakah bapak tetap melanjutkan usaha bakmi jowo ini ? 

 Pasti karena pada awal usaha hanya ini skill yang dimiliki 

15. Apakah bapak harus setiap hari mempromosikan bakmi jowo ini agar lebih 

dikenal masyarakat ? 

 Tidak karena akan mengeluarkan biaya 

16. Apakah bapak harus membuka usaha warung bakmi jowo ini setiap hari ? 

 Pasti karena akan membuat kerugian apabila tidak berjualan 

17. Setiap hari Apakah bapak harus membimbing dan mengajarkan cara memasak 

bakmi jowo kepada karyawan kepercayaan ? 

 Tidak karena tidak memiliki waktu dan karyawan belum bisa di percaya 

18. Apabila mendapatkan keuntungan dari usaha warung bakmi jowo ini, apakah 

bapak akan menggunakan uang bakmi jowo untuk mempromosikannya kembali ? 

 Tidak karena kurang tertarik dengan promosi 

19. Apakah bapak menggunakan uang yang diperoleh dari hasil usaha bakmi jowo 

ini, untuk keperluan peralatan/ perlengkapan (kompor, areng, gas lpg 3kg, plastik, 

dll) bakmi jowo ? 

 Ya kalau tidak pakai hasil dari usaha dari hasil apa lagi 

20. Apakah bapak setiap hari membimbing karyawan yang akan dijadikan karyawan 

kepercayaan, agar lebih terampil dalam memasak bakmi jowo ? 

 Tidak karena karyawan masih belum bisa dipercaya secara penuh 

21. Apakah bapak selalu mencari lokasi yang belum mengetahui tentang usaha bakmi 

jowo ini ? 

 Tidak karena tidak memiliki waktu 

22. Apakah bapak tidak pernah melupakan barang- barang yang akan dibawa untuk 

berjualan bakmi jowo ? 

 Pasti karena berjualan didepan rumah 

23. Apakah bapak harus mengerti karyawan yang bisa dijadikan sebagai karyawan 

kepercayaan untuk usaha bakmi jowo ini ? 

 Ya agar tidak tertipu oleh karyawan 

24. Apakah bapak teliti dalam pembukuan bakmi jowo ? 

 Teliti tetapi tidak mengetahui membuat pembukuan yang benar 

25. Apakah bapak tidak percaya begitu saja terhadap orang yang memasarkan bakmi 

jowo ini ? 

 Pasti karena banyak orang yang suka berbohong 

26. Apakah bapak tidak pernah membiarkan karyawan yang belum mahir dalam 

memasak bakmi jowo, untuk memasak bakmi jowo ini ? 

 Ya agar image dari bakmi jowo tidak turun 

27. Apakah bapak tidak percaya penuh terhadap karyawan kepercayaan ? 

 Ya karena percaya penuh terhadap karyawan bisa berakibat fatal 
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28. Apakah bapak yakin dengan diri sendiri akan bisa menghasilkan uang lebih 

banyak dari usaha bakmi jowo ini, daripada bekerja untuk orang lain ? 

 Ya seperti membuka usaha, atasan saya akan memberikan sedikit 

mungkin uang 

29. Apakah bapak tidak yakin dengan memperbanyak promosi sehingga 

memperbesar pengeluaran, apakah bapak akan sukses ? 

 Apabila terlalu berlebihan tidak akan baik begitu pula dengan promosi 

30. Dengan menjadikan karyawan biasa menjadi karyawan yang memiliki skill 

memasak yang hampir sama/ bahkan sama dengan bapak, apakah bapak yakin 

sukses dalam hal mengurus karyawan ? 

 Ya tetapi sukses yang saya inginkan tidak mengurus karyawan saja 

31. Ketika bapak memperbanyak pendapatan dari usaha ini, apakah bapak tidak 

yakin sudah sukses ? 

 Ya tetapi akan lebih sukses lagi apabila dapat membuka cabang di 

beberapa tempat 

32. Memiliki karyawan yang bisa diandalkan untuk membuka cabang bakmi jowonya 

? 

 Tidak ada karena karyawan yang dimiliki masih baru 

33. Apakah bapak memiliki karyawan untuk menggantikan memasak bakmi jowo, 

ketika bapak terlambat/ tidak bisa datang ? 

 Tidak ada namun apabila dibutuhkan istri bisa menggantikan 

34. Apakah bapak memiliki karyawan untuk mencatat laporan/ pembukuan 

sederhana yang berisi tentang penjualan dalam 1 hari? 

 Tidak ada karena karyawan tidak mengetahui cara membuat 

pembukuan 
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Wawancara  

Nama  : Supri 

Lokasi   : Jl. Kawi ( Dekat RS Elisabeth ) 

Lama usaha : 4 tahun (2 karyawan) 

1. Apakah bapak ingin memperkenalkan bakmi jowo ke masyarakat luas ? 

 Ya ingin agar banyak yang mengenal 

2. Apakah bapak ingin membuka cabang baru bakmi jowo ? 

 Ingin tetapi masih banyak yang dibutuhkan apabila ingin membuka 

cabang 

3. Apakah bapak ingin meminimalisir kerugian akibat bakmi jowo yang tidak 

terjual habis ? 

 Ya agar saya tidak rugi  

4. Apakah bapak ingin mempromosikan bakmi jowo dengan mengikuti food 

festival, atau membuat menu bakmi jowo sehat ? 

 Ingin tetapi tidak mengetahui bagaimana mengikuti food festival 

5. Apakah bapak membeli peralatan bakmi jowo yang diperlukan terlebih dahulu, 

tanpa menunggu peralatan yang biasa digunakan rusak ? 

 Apabila masih bisa diperbaiki akan diperbaiki, kalau tidak bisa baru 

membeli 

6. Bila melihat karyawan baru memiliki potensi untuk dijadikan karyawan yang bisa 

dipercaya, apakah bapak langsung bimbing untuk membuat bakmi jowo secara 

langsung ? 

 Tidak karena harus kenal lebih lama 

7. Bila karyawan Apakah bapak melakukan kesalahan fatal misalnya menjatuhkan 

bumbu bakmi jowo yang digunakan untuk memasak, apakah bapak langsung 

potong gajinya ? 

 Tidak karena yang membawa bumbu saya sendiri 

8. Apakah bapak yakin bisa mempromosikan bakmi jowo ? 

 Tidak tetapi bisa menyuruh orang apabila diperlukan 

9. Dalam membuka usaha bakmi jowo,  apakah bapak harus bisa memasak bakmi 

jowo ? 

 Pasti karena apabila tidak bisa memasak tidak akan membuka usaha 

bakmi jowo 

10. Apakah bapak harus tegas dan berani dalam memerintah karyawan ? 

 Ya agar karyawan sadar akan tugas yang dilakukan 

11. Apakah bapak bisa menulis pembukuan bakmi jowo ? 

 Tidak bisa karena tidak pernah mencoba 

12. Apakah bapak tetap melanjutkan memasak bakmi jowo, walaupun pesanan sudah 

banyak dan tangan bapak merasa pegal ? 

 Pasti karena itu tanggung jawab penjual bakmi jowo 



84 
 

 
 

13. Apakah bapak tetap membimbing karyawan apabila ia melakukan kesalahan ? 

 Pasti namun bila sudah terlalu sering melakukan kesalahan akan dipecat 

14. Walaupun pada saat awal membuka usaha bakmi jowo ini sepi dan mengalami 

kerugian, apakah bapak tetap melanjutkan usaha bakmi jowo ini ? 

 Pasti karena faktor usia yang tidak memungkinkan 

15. Apakah bapak harus setiap hari mempromosikan bakmi jowo ini agar lebih 

dikenal masyarakat ? 

 Ya agar masyarakat datang dan membeli 

16. Apakah bapak harus membuka usaha warung bakmi jowo ini setiap hari ? 

 Ya agar bisa untuk menutup kebutuhan 

17. Setiap hari Apakah bapak harus membimbing dan mengajarkan cara memasak 

bakmi jowo kepada karyawan kepercayaan ? 

 Ya agar karyawan semakin mahir dalam memasak 

18. Apabila mendapatkan keuntungan dari usaha warung bakmi jowo ini, apakah 

bapak akan menggunakan uang bakmi jowo untuk mempromosikannya kembali ? 

 Pasti karena pendapatan diperoleh dari usaha bakmi jowo  

19. Apakah bapak menggunakan uang yang diperoleh dari hasil usaha bakmi jowo 

ini, untuk keperluan peralatan/ perlengkapan (kompor, areng, gas lpg 3kg, plastik, 

dll) bakmi jowo ? 

 Ya karena pemasukan dari usaha bakmi jowo 

20. Apakah bapak setiap hari membimbing karyawan yang akan dijadikan karyawan 

kepercayaan, agar lebih terampil dalam memasak bakmi jowo ? 

 Ya agar karyawan berkembang lebih cepat 

21. Apakah bapak selalu mencari lokasi yang belum mengetahui tentang usaha bakmi 

jowo ini ? 

 Tidak tetapi seharusnya mencari lokasi 

22. Apakah bapak tidak pernah melupakan barang- barang yang akan dibawa untuk 

berjualan bakmi jowo ? 

 Pasti agar pada saat berjualan tidak terganggu 

23. Apakah bapak harus mengerti karyawan yang bisa dijadikan sebagai karyawan 

kepercayaan untuk usaha bakmi jowo ini ? 

 Tidak yang penting jujur sudah cukup 

24. Apakah bapak teliti dalam pembukuan bakmi jowo ? 

 Tidak karena tidak pernah membuat pembukuan 

25. Apakah bapak tidak percaya begitu saja terhadap orang yang memasarkan bakmi 

jowo ini ? 

 Ya sebab banyak penipu pada jaman sekarang ini 

26. Apakah bapak tidak pernah membiarkan karyawan yang belum mahir dalam 

memasak bakmi jowo, untuk memasak bakmi jowo ini ? 

 Pasti karena dapat membuat usaha saya menjadi sepi 

27. Apakah bapak tidak percaya penuh terhadap karyawan kepercayaan ? 

 Ya sebab saya tidak mudah percaya terhadap orang lain 
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28. Apakah bapak yakin dengan diri sendiri akan bisa menghasilkan uang lebih 

banyak dari usaha bakmi jowo ini, daripada bekerja untuk orang lain ? 

 Ya sebab hanya skill memasak bakmi jowo yang saya miliki 

29. Apakah bapak tidak yakin dengan memperbanyak promosi sehingga 

memperbesar pengeluaran, apakah bapak akan sukses ? 

 Kalau tidak menguntungkan untuk apa promosi terus menerus 

30. Dengan menjadikan karyawan biasa menjadi karyawan yang memiliki skill 

memasak yang hampir sama/ bahkan sama dengan bapak, apakah bapak yakin 

sukses dalam hal mengurus karyawan ? 

 Tidak karena sukses yang diinginkan tidak dalam mengurus karyawan 

31. Ketika bapak memperbanyak pendapatan dari usaha ini, apakah bapak tidak 

yakin sudah sukses ? 

 Tidak karena keinginan saya agar warung saya tidak pernah sepi 

32. Memiliki karyawan yang bisa diandalkan untuk membuka cabang bakmi jowonya 

? 

 Tidak karena karyawan belum bisa memasak dengan mahir 

33. Apakah bapak memiliki karyawan untuk menggantikan memasak bakmi jowo, 

ketika bapak terlambat/ tidak bisa datang ? 

 Ada tetapi skill memasak belum mahir 

34. Apakah bapak memiliki karyawan untuk mencatat laporan/ pembukuan 

sederhana yang berisi tentang penjualan dalam 1 hari? 

 Tidak karena karyawan masih muda dan tidak sekolah 
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Wawancara  

Nama  : Pak Gareng 

Lokasi   : Wot Gandul dalam 177 

Lama usaha : 12 tahun (2 karyawan) 

1. Apakah bapak ingin memperkenalkan bakmi jowo ke masyarakat luas ? 

 Ya agar banyak orang yang datang 

2. Apakah bapak ingin membuka cabang baru bakmi jowo ? 

 Ingin tetapi masih terhalangi oleh biaya 

3. Apakah bapak ingin meminimalisir kerugian akibat bakmi jowo yang tidak 

terjual habis ? 

 Pasti tetapi sudah menemukan cara agar bisa mengurangi kerugian 

4. Apakah bapak ingin mempromosikan bakmi jowo dengan mengikuti food 

festival, atau membuat menu bakmi jowo sehat ? 

 Tidak karena akan merepotkan mengikuti acara seperti itu 

5. Apakah bapak membeli peralatan bakmi jowo yang diperlukan terlebih dahulu, 

tanpa menunggu peralatan yang biasa digunakan rusak ? 

 Tidak karena peralatan yang biasa digunakan masih bagus 

6. Bila melihat karyawan baru memiliki potensi untuk dijadikan karyawan yang bisa 

dipercaya, apakah bapak langsung bimbing untuk membuat bakmi jowo secara 

langsung ? 

 Tidak karena harus mengenal karyawan lebih dalam 

7. Bila karyawan Apakah bapak melakukan kesalahan fatal misalnya menjatuhkan 

bumbu bakmi jowo yang digunakan untuk memasak, apakah bapak langsung 

potong gajinya ? 

 Ya pasti karena membuat rugi, tetapi sampai sekarang belum pernah 

terjadi 

8. Apakah bapak yakin bisa mempromosikan bakmi jowo ? 

 Tidak karena tidak pandai dalam promosi 

9. Dalam membuka usaha bakmi jowo,  apakah bapak harus bisa memasak bakmi 

jowo ? 

 Pasti karena kalau tidak bisa tidak akan membuka usaha bakmi jowo 

10. Apakah bapak harus tegas dan berani dalam memerintah karyawan ? 

 Ya agar karyawan sadar akan tanggung jawab yang dimiliki 

11. Apakah bapak bisa menulis pembukuan bakmi jowo ? 

 Bisa tetapi pembukuan sederhana 

12. Apakah bapak tetap melanjutkan memasak bakmi jowo, walaupun pesanan sudah 

banyak dan tangan bapak merasa pegal ? 

 Pasti karena itu tanggung jawab penjual bakmi jowo 

13. Apakah bapak tetap membimbing karyawan apabila ia melakukan kesalahan ? 

 Ya karena mencari karyawan baru lebih sulit 
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14. Walaupun pada saat awal membuka usaha bakmi jowo ini sepi dan mengalami 

kerugian, apakah bapak tetap melanjutkan usaha bakmi jowo ini ? 

 Pasti, kalau tidak usaha ini akan tutup dari awal membuka usaha 

15. Apakah bapak harus setiap hari mempromosikan bakmi jowo ini agar lebih 

dikenal masyarakat ? 

 Tidak karena akan membutuhkan banyak waktu 

16. Apakah bapak harus membuka usaha warung bakmi jowo ini setiap hari ? 

 Ya agar pendapatan saya semakin banyak 

17. Setiap hari Apakah bapak harus membimbing dan mengajarkan cara memasak 

bakmi jowo kepada karyawan kepercayaan ? 

 Tidak harus setiap hari tetapi setiap waktu luang saja 

18. Apabila mendapatkan keuntungan dari usaha warung bakmi jowo ini, apakah 

bapak akan menggunakan uang bakmi jowo untuk mempromosikannya kembali ? 

 Tidak karena kurang tertarik dengan promosi 

19. Apakah bapak menggunakan uang yang diperoleh dari hasil usaha bakmi jowo 

ini, untuk keperluan peralatan/ perlengkapan (kompor, areng, gas lpg 3kg, plastik, 

dll) bakmi jowo ? 

 Ya agar uang yang lain tidak bercampur menjadi 1 

20. Apakah bapak setiap hari membimbing karyawan yang akan dijadikan karyawan 

kepercayaan, agar lebih terampil dalam memasak bakmi jowo ? 

 Tidak karena akan merepotkan apabila setiap hari 

21. Apakah bapak selalu mencari lokasi yang belum mengetahui tentang usaha bakmi 

jowo ini ? 

 Tidak karena membutuhkan waktu banyak 

22. Apakah bapak tidak pernah melupakan barang- barang yang akan dibawa untuk 

berjualan bakmi jowo ? 

 Pasti agar lancer saat berjualan 

23. Apakah bapak harus mengerti karyawan yang bisa dijadikan sebagai karyawan 

kepercayaan untuk usaha bakmi jowo ini ? 

 Ya agar tidak tertipu oleh karyawan 

24. Apakah bapak teliti dalam pembukuan bakmi jowo ? 

 Teliti tetapi mencatat penjualan saja 

25. Apakah bapak tidak percaya begitu saja terhadap orang yang memasarkan bakmi 

jowo ini ? 

 Pasti karena banyak penipu sekarang ini 

26. Apakah bapak tidak pernah membiarkan karyawan yang belum mahir dalam 

memasak bakmi jowo, untuk memasak bakmi jowo ini ? 

 Pasti karena dapat merugikan usaha 

27. Apakah bapak tidak percaya penuh terhadap karyawan kepercayaan ? 

 Ya sebab pernah tertipu oleh orang lain 

28. Apakah bapak yakin dengan diri sendiri akan bisa menghasilkan uang lebih 

banyak dari usaha bakmi jowo ini, daripada bekerja untuk orang lain ? 
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 Pasti sebab pengalaman bekerja untuk orang lain mendapat sedikit 

penghasilan 

29. Apakah bapak tidak yakin dengan memperbanyak promosi sehingga 

memperbesar pengeluaran, apakah bapak akan sukses ? 

 Pasti karena kita harus mengatur pengeluaran juga 

30. Dengan menjadikan karyawan biasa menjadi karyawan yang memiliki skill 

memasak yang hampir sama/ bahkan sama dengan bapak, apakah bapak yakin 

sukses dalam hal mengurus karyawan ? 

 Tidak sebab skill memasak sendiri tidak cukup 

31. Ketika bapak memperbanyak pendapatan dari usaha ini, apakah bapak tidak 

yakin sudah sukses ? 

 Kalau memperbanyak saja tidak termasuk sukses 

32. Memiliki karyawan yang bisa diandalkan untuk membuka cabang bakmi jowonya 

? 

 Ada namun masih kekurangan modal 

33. Apakah bapak memiliki karyawan untuk menggantikan memasak bakmi jowo, 

ketika bapak terlambat/ tidak bisa datang ? 

 Ada namun ketika benar- benar terpaksa 

34. Apakah bapak memiliki karyawan untuk mencatat laporan/ pembukuan 

sederhana yang berisi tentang penjualan dalam 1 hari? 

 Tidak karena sudah paham dengan bahan baku yang dibeli menjadi 

berapa porsi 
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Wawancara  

Nama  : Sutrisno 

Lokasi   :  Dk Suruhan rt 01/02 ( Batan Selatan ) 

Lama usaha : 9 tahun (2 karyawan) 

1. Apakah bapak ingin memperkenalkan bakmi jowo ke masyarakat luas ? 

 Ya agar banyak orang membeli 

2. Apakah bapak ingin membuka cabang baru bakmi jowo ? 

 Ingin tetapi membuka cabang tidak mudah 

3. Apakah bapak ingin meminimalisir kerugian akibat bakmi jowo yang tidak 

terjual habis ? 

 Pasti namun biasanya apabila sisa akan digunakan untuk memasak pagi 

hari 

4. Apakah bapak ingin mempromosikan bakmi jowo dengan mengikuti food 

festival, atau membuat menu bakmi jowo sehat ? 

 Ingin tetapi tidak pernah mengikuti 

5. Apakah bapak membeli peralatan bakmi jowo yang diperlukan terlebih dahulu, 

tanpa menunggu peralatan yang biasa digunakan rusak ? 

 Apabila sudah parah baru akan membeli 

6. Bila melihat karyawan baru memiliki potensi untuk dijadikan karyawan yang bisa 

dipercaya, apakah bapak langsung bimbing untuk membuat bakmi jowo secara 

langsung ? 

 Tidak karena harus melihat sifat karyawan itu sendiri 

7. Bila karyawan Apakah bapak melakukan kesalahan fatal misalnya menjatuhkan 

bumbu bakmi jowo yang digunakan untuk memasak, apakah bapak langsung 

potong gajinya ? 

 Pasti agar karyawan sadar akan kesalahan yang telah dilakukan 

8. Apakah bapak yakin bisa mempromosikan bakmi jowo ? 

 Bisa ketika bertatap muka secara langsung 

9. Dalam membuka usaha bakmi jowo,  apakah bapak harus bisa memasak bakmi 

jowo ? 

 Pasti karena itu adalah modal utama yang wajib dimiliki 

10. Apakah bapak harus tegas dan berani dalam memerintah karyawan ? 

 Pasti agar karyawan tidak bekerja se- enaknya sendiri 

11. Apakah bapak bisa menulis pembukuan bakmi jowo ? 

 Tidak bisa 

12. Apakah bapak tetap melanjutkan memasak bakmi jowo, walaupun pesanan sudah 

banyak dan tangan bapak merasa pegal ? 

 Pasti karena rejeki tidak boleh ditolak 

13. Apakah bapak tetap membimbing karyawan apabila ia melakukan kesalahan ? 

 Ya tetapi melihat kesalahan yang dilakukan terlebih dahulu 
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14. Walaupun pada saat awal membuka usaha bakmi jowo ini sepi dan mengalami 

kerugian, apakah bapak tetap melanjutkan usaha bakmi jowo ini ? 

 Pasti karena bila tidak dilanjutkan akan lebih lama memulai usaha baru 

15. Apakah bapak harus setiap hari mempromosikan bakmi jowo ini agar lebih 

dikenal masyarakat ? 

 Tidak karena promosi tidak diwajibkan 

16. Apakah bapak harus membuka usaha warung bakmi jowo ini setiap hari ? 

 Pasti agar mendapatkan rejeki 

17. Setiap hari Apakah bapak harus membimbing dan mengajarkan cara memasak 

bakmi jowo kepada karyawan kepercayaan ? 

 Setiap ada kesempatan saja 

18. Apabila mendapatkan keuntungan dari usaha warung bakmi jowo ini, apakah 

bapak akan menggunakan uang bakmi jowo untuk mempromosikannya kembali ? 

 Tidak karena lebih baik hasilnya untuk membeli keperluan lain 

19. Apakah bapak menggunakan uang yang diperoleh dari hasil usaha bakmi jowo 

ini, untuk keperluan peralatan/ perlengkapan (kompor, areng, gas lpg 3kg, plastik, 

dll) bakmi jowo ? 

 Pasti, kalau tidak menggunakan uang apa 

20. Apakah bapak setiap hari membimbing karyawan yang akan dijadikan karyawan 

kepercayaan, agar lebih terampil dalam memasak bakmi jowo ? 

 Tidak harus setiap hari, karena merepotkan 

21. Apakah bapak selalu mencari lokasi yang belum mengetahui tentang usaha bakmi 

jowo ini ? 

 Tidak karena malas dan membuang tenaga saja 

22. Apakah bapak tidak pernah melupakan barang- barang yang akan dibawa untuk 

berjualan bakmi jowo ? 

 Pernah tetapi bisa kembali untuk mengambilnya 

23. Apakah bapak harus mengerti karyawan yang bisa dijadikan sebagai karyawan 

kepercayaan untuk usaha bakmi jowo ini ? 

 Ya agar tidak terkena tipu 

24. Apakah bapak teliti dalam pembukuan bakmi jowo ? 

 Teliti namun tidak bisa menulis pembukuan yang baik dan benar 

25. Apakah bapak tidak percaya begitu saja terhadap orang yang memasarkan bakmi 

jowo ini ? 

 Pasti agar tidak terkena tipu 

26. Apakah bapak tidak pernah membiarkan karyawan yang belum mahir dalam 

memasak bakmi jowo, untuk memasak bakmi jowo ini ? 

 Ya agar pelanggan saya tidak kecewa 

27. Apakah bapak tidak percaya penuh terhadap karyawan kepercayaan ? 

 Ya sebab ada yang kurang kalau tidak dikerjakan sendiri 

28. Apakah bapak yakin dengan diri sendiri akan bisa menghasilkan uang lebih 

banyak dari usaha bakmi jowo ini, daripada bekerja untuk orang lain ? 
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 Pasti sebab ikut orang hanya akan dimarah- marahi saja 

29. Apakah bapak tidak yakin dengan memperbanyak promosi sehingga 

memperbesar pengeluaran, apakah bapak akan sukses ? 

 Untuk apa memperbesar pengeluaran apabila sudah sukses 

30. Dengan menjadikan karyawan biasa menjadi karyawan yang memiliki skill 

memasak yang hampir sama/ bahkan sama dengan bapak, apakah bapak yakin 

sukses dalam hal mengurus karyawan ? 

 Ya berarti saya bisa mengurus karyawan 

31. Ketika bapak memperbanyak pendapatan dari usaha ini, apakah bapak tidak 

yakin sudah sukses ? 

 Tidak karena memperbanyak pendapatan sendiri tidak bisa dikatakan 

sukses 

32. Memiliki karyawan yang bisa diandalkan untuk membuka cabang bakmi jowonya 

? 

 Ada namun belum cukup memiliki skill masak 

33. Apakah bapak memiliki karyawan untuk menggantikan memasak bakmi jowo, 

ketika bapak terlambat/ tidak bisa datang ? 

 Ada tetapi saya tidak pernah terlambat datang 

34. Apakah bapak memiliki karyawan untuk mencatat laporan/ pembukuan 

sederhana yang berisi tentang penjualan dalam 1 hari? 

 Tidak karena karyawan tidak mengerti pembukuan 
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Wawancara  

Nama  : Pak Gik 

Lokasi   :  Tambak Dalam Raya 

Lama usaha : 17 tahun (2 karyawan) 

1. Apakah bapak ingin memperkenalkan bakmi jowo ke masyarakat luas ? 

 Ya agar lebih banyak yang membeli 

2. Apakah bapak ingin membuka cabang baru bakmi jowo ? 

 Ingin tetapi  terhambat biaya 

3. Apakah bapak ingin meminimalisir kerugian akibat bakmi jowo yang tidak 

terjual habis ? 

 Pasti karena sebisa mungkin tidak ingin rugi 

4. Apakah bapak ingin mempromosikan bakmi jowo dengan mengikuti food 

festival, atau membuat menu bakmi jowo sehat ? 

 Tidak karena dari pengalaman akan membuat rugi 

5. Apakah bapak membeli peralatan bakmi jowo yang diperlukan terlebih dahulu, 

tanpa menunggu peralatan yang biasa digunakan rusak ? 

 Tidak lebih baik digunakan untuk keperluan lain 

6. Bila melihat karyawan baru memiliki potensi untuk dijadikan karyawan yang bisa 

dipercaya, apakah bapak langsung bimbing untuk membuat bakmi jowo secara 

langsung ? 

 Apabila karyawan sudah lama akan saya bimbing 

7. Bila karyawan Apakah bapak melakukan kesalahan fatal misalnya menjatuhkan 

bumbu bakmi jowo yang digunakan untuk memasak, apakah bapak langsung 

potong gajinya ? 

 Tidak karena saya yang biasanya membawa barang- barang penting 

8. Apakah bapak yakin bisa mempromosikan bakmi jowo ? 

 Bisa tetapi melalui rasa makanan 

9. Dalam membuka usaha bakmi jowo,  apakah bapak harus bisa memasak bakmi 

jowo ? 

 Ya apabila tidak bisa untuk apa membuka usaha 

10. Apakah bapak harus tegas dan berani dalam memerintah karyawan ? 

 Ya apabila tidak tegas karyawan tidak akan bekerja 

11. Apakah bapak bisa menulis pembukuan bakmi jowo ? 

 Tidak bisa karena tidak pernah belajar 

12. Apakah bapak tetap melanjutkan memasak bakmi jowo, walaupun pesanan sudah 

banyak dan tangan bapak merasa pegal ? 

 Pasti karena itu merupakan kewajiban 

13. Apakah bapak tetap membimbing karyawan apabila ia melakukan kesalahan ? 

 Ya agar karyawan tidak melakukan kesalahan yang sama 
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14. Walaupun pada saat awal membuka usaha bakmi jowo ini sepi dan mengalami 

kerugian, apakah bapak tetap melanjutkan usaha bakmi jowo ini ? 

 Ya sebab rugi pada awal usaha merupakan hal yang wajar 

15. Apakah bapak harus setiap hari mempromosikan bakmi jowo ini agar lebih 

dikenal masyarakat ? 

 Tidak karena promosi tidak harus setiap hari 

16. Apakah bapak harus membuka usaha warung bakmi jowo ini setiap hari ? 

 Pasti agar mendapat pemasukan 

17. Setiap hari Apakah bapak harus membimbing dan mengajarkan cara memasak 

bakmi jowo kepada karyawan kepercayaan ? 

 Tidak harus setiap hari 

18. Apabila mendapatkan keuntungan dari usaha warung bakmi jowo ini, apakah 

bapak akan menggunakan uang bakmi jowo untuk mempromosikannya kembali ? 

 Tidak karena promosi kurang penting 

19. Apakah bapak menggunakan uang yang diperoleh dari hasil usaha bakmi jowo 

ini, untuk keperluan peralatan/ perlengkapan (kompor, areng, gas lpg 3kg, plastik, 

dll) bakmi jowo ? 

 Ya sebab uang yang dimiliki hasil dari usaha bakmi jowo 

20. Apakah bapak setiap hari membimbing karyawan yang akan dijadikan karyawan 

kepercayaan, agar lebih terampil dalam memasak bakmi jowo ? 

 Tidak karena karyawan sudah bisa memasak 

21. Apakah bapak selalu mencari lokasi yang belum mengetahui tentang usaha bakmi 

jowo ini ? 

 Tidak karena akan merepotkan dan membuang uang saja 

22. Apakah bapak tidak pernah melupakan barang- barang yang akan dibawa untuk 

berjualan bakmi jowo ? 

 Pasti apabila lupa tidak akan bisa berjualan 

23. Apakah bapak harus mengerti karyawan yang bisa dijadikan sebagai karyawan 

kepercayaan untuk usaha bakmi jowo ini ? 

 Harus sebab karyawan bisa saja menipu 

24. Apakah bapak teliti dalam pembukuan bakmi jowo ? 

 Tidak, teliti dalam hal keuntungan yang didapat saja 

25. Apakah bapak tidak percaya begitu saja terhadap orang yang memasarkan bakmi 

jowo ini ? 

 Ya sebab penipuan sudah terjadi dimana- mana 

26. Apakah bapak tidak pernah membiarkan karyawan yang belum mahir dalam 

memasak bakmi jowo, untuk memasak bakmi jowo ini ? 

 Ya sebab pelanggan ingin membeli makanan yang bisa dinikmati 

27. Apakah bapak tidak percaya penuh terhadap karyawan kepercayaan ? 

 Ya sebab karyawan biasanya melakukan kesalahan 

28. Apakah bapak yakin dengan diri sendiri akan bisa menghasilkan uang lebih 

banyak dari usaha bakmi jowo ini, daripada bekerja untuk orang lain ? 
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 Awal usaha tidak yakin namun dengan berjalan nya waktu menjadi yakin 

29. Apakah bapak tidak yakin dengan memperbanyak promosi sehingga 

memperbesar pengeluaran, apakah bapak akan sukses ? 

 Promosi lebih dilakukan seperlunya saja 

30. Dengan menjadikan karyawan biasa menjadi karyawan yang memiliki skill 

memasak yang hampir sama/ bahkan sama dengan bapak, apakah bapak yakin 

sukses dalam hal mengurus karyawan ? 

 Dalam hal mengurus karyawan sukses tetapi tidak dengan usaha 

31. Ketika bapak memperbanyak pendapatan dari usaha ini, apakah bapak tidak 

yakin sudah sukses ? 

 Ya sebab pendapatan meningkat tetapi belum sukses juga 

32. Memiliki karyawan yang bisa diandalkan untuk membuka cabang bakmi jowonya 

? 

 Ada namun terhalangi oleh biaya 

33. Apakah bapak memiliki karyawan untuk menggantikan memasak bakmi jowo, 

ketika bapak terlambat/ tidak bisa datang ? 

 Ada namun saya jarang terlambat datang apabila tidak benar- benar 

mendesak 

34. Apakah bapak memiliki karyawan untuk mencatat laporan/ pembukuan 

sederhana yang berisi tentang penjualan dalam 1 hari? 

 Tidak karena saya sendiri yang menghitung penjualan 
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Wawancara  

Nama  : Pak Har 

Lokasi   :  Karang Wulan Barat 4 

Lama usaha : 21 tahun (5 karyawan) 

1. Apakah bapak ingin memperkenalkan bakmi jowo ke masyarakat luas ? 

 Ya agar pendapatan meningkat 

2. Apakah bapak ingin membuka cabang baru bakmi jowo ? 

 Ingin tetapi kurang memiliki waktu 

3. Apakah bapak ingin meminimalisir kerugian akibat bakmi jowo yang tidak 

terjual habis ? 

 Pasti namun sisa dari penjualan bisa digunakan untuk makan para 

karyawan dan keluarga 

4. Apakah bapak ingin mempromosikan bakmi jowo dengan mengikuti food 

festival, atau membuat menu bakmi jowo sehat ? 

 Ingin karena belum pernah mengikuti festival sebelumnya 

5. Apakah bapak membeli peralatan bakmi jowo yang diperlukan terlebih dahulu, 

tanpa menunggu peralatan yang biasa digunakan rusak ? 

 Ya sebab untuk berjaga- jaga apabila peralatan rusak tiba- tiba 

6. Bila melihat karyawan baru memiliki potensi untuk dijadikan karyawan yang bisa 

dipercaya, apakah bapak langsung bimbing untuk membuat bakmi jowo secara 

langsung ? 

 Dibimbing tetapi tidak langsung diajari cara memasak bakmi jowo 

7. Bila karyawan Apakah bapak melakukan kesalahan fatal misalnya menjatuhkan 

bumbu bakmi jowo yang digunakan untuk memasak, apakah bapak langsung 

potong gajinya ? 

 Tidak karena bumbu2 penting dibawa sendiri 

8. Apakah bapak yakin bisa mempromosikan bakmi jowo ? 

 Ya sebab dengan pelayanan yang baik saja termasuk promosi 

9. Dalam membuka usaha bakmi jowo,  apakah bapak harus bisa memasak bakmi 

jowo ? 

 Ya sebab bila tidak bisa, usaha bakmi jowo tidak akan bertahan lama 

10. Apakah bapak harus tegas dan berani dalam memerintah karyawan ? 

 Ya agar karyawan mengerti tugas yang harus dilakukan tanpa disuruh 

11. Apakah bapak bisa menulis pembukuan bakmi jowo ? 

 Tidak karena sudah terbiasa dengan pembelian bahan dan penjualan 

yang diperoleh 

12. Apakah bapak tetap melanjutkan memasak bakmi jowo, walaupun pesanan sudah 

banyak dan tangan bapak merasa pegal ? 

 Pasti karena pekerjaan apapun pasti melelahkan 

13. Apakah bapak tetap membimbing karyawan apabila ia melakukan kesalahan ? 
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 Ya sebab mencari karyawan yang baik itu sulit 

14. Walaupun pada saat awal membuka usaha bakmi jowo ini sepi dan mengalami 

kerugian, apakah bapak tetap melanjutkan usaha bakmi jowo ini ? 

 Ya sebab usaha ini satu- satunya skill yang saya miliki 

15. Apakah bapak harus setiap hari mempromosikan bakmi jowo ini agar lebih 

dikenal masyarakat ? 

 Ya agar lebih dikenal oleh masyarakat 

16. Apakah bapak harus membuka usaha warung bakmi jowo ini setiap hari ? 

 Ya apabila tidak ada halangan, namun ketika sakit contohnya tidak harus 

berjualan 

17. Setiap hari Apakah bapak harus membimbing dan mengajarkan cara memasak 

bakmi jowo kepada karyawan kepercayaan ? 

 Tidak karena pada awal- awal saja karyawan dibimbing 

18. Apabila mendapatkan keuntungan dari usaha warung bakmi jowo ini, apakah 

bapak akan menggunakan uang bakmi jowo untuk mempromosikannya kembali ? 

 Ya sebab usaha bakmi jowo satu- satunya pendapatan yang dimiliki 

19. Apakah bapak menggunakan uang yang diperoleh dari hasil usaha bakmi jowo 

ini, untuk keperluan peralatan/ perlengkapan (kompor, areng, gas lpg 3kg, plastik, 

dll) bakmi jowo ? 

 Ya sebab usaha bakmi jowo satu- satunya pendapatan yang dimiliki 

20. Apakah bapak setiap hari membimbing karyawan yang akan dijadikan karyawan 

kepercayaan, agar lebih terampil dalam memasak bakmi jowo ? 

 Pada saat awal akan dibimbing setiap hari setelah itu biarkan karyawan 

mencoba 

21. Apakah bapak selalu mencari lokasi yang belum mengetahui tentang usaha bakmi 

jowo ini ? 

 Tidak karena tidak memiliki waktu 

22. Apakah bapak tidak pernah melupakan barang- barang yang akan dibawa untuk 

berjualan bakmi jowo ? 

 Pernah beberapa kali namun karyawan bisa pulang untuk mengambilkan 

23. Apakah bapak harus mengerti karyawan yang bisa dijadikan sebagai karyawan 

kepercayaan untuk usaha bakmi jowo ini ? 

 Ya sebab karyawan tidak semua bisa di percaya 

24. Apakah bapak teliti dalam pembukuan bakmi jowo ? 

 Tidak karena tidak pernah membuat pembukuan 

25. Apakah bapak tidak percaya begitu saja terhadap orang yang memasarkan bakmi 

jowo ini ? 

 Ya namun saya tidak pernah mempercayakan promosi kepada orang lain 

26. Apakah bapak tidak pernah membiarkan karyawan yang belum mahir dalam 

memasak bakmi jowo, untuk memasak bakmi jowo ini ? 

 Pasti karena akan merusak image dari usaha bakmi jowo ini 

27. Apakah bapak tidak percaya penuh terhadap karyawan kepercayaan ? 
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 Ya sebab karyawan bisa berubah sikap 

28. Apakah bapak yakin dengan diri sendiri akan bisa menghasilkan uang lebih 

banyak dari usaha bakmi jowo ini, daripada bekerja untuk orang lain ? 

 Pasti karena sudah dari kecil diajari bagaimana memasak bakmi jowo 

29. Apakah bapak tidak yakin dengan memperbanyak promosi sehingga 

memperbesar pengeluaran, apakah bapak akan sukses ? 

 Ya sebab promosi berlebihan tidak akan menghasilkan pendapatan 

30. Dengan menjadikan karyawan biasa menjadi karyawan yang memiliki skill 

memasak yang hampir sama/ bahkan sama dengan bapak, apakah bapak yakin 

sukses dalam hal mengurus karyawan ? 

 Ya sebab dengan demikian karyawan akan bisa membantu saya 

31. Ketika bapak memperbanyak pendapatan dari usaha ini, apakah bapak tidak 

yakin sudah sukses ? 

 Ya sebab pendapatan meningkat belum tentu tanda kesuksesan 

32. Memiliki karyawan yang bisa diandalkan untuk membuka cabang bakmi jowonya 

? 

 Ada namun belum yakin akan membuka cabang 

33. Apakah bapak memiliki karyawan untuk menggantikan memasak bakmi jowo, 

ketika bapak terlambat/ tidak bisa datang ? 

 Ada walaupun skill tidak bisa sama dengan pemilik usaha 

34. Apakah bapak memiliki karyawan untuk mencatat laporan/ pembukuan 

sederhana yang berisi tentang penjualan dalam 1 hari? 

 Tidak karena karyawan tidak diberikan tugas mencatat pembukuan 
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Wawancara  

Nama  : Pak Taufik 

Lokasi   :  Karanganyar 

Lama usaha : 10 tahun (2 karyawan) 

1. Apakah bapak ingin memperkenalkan bakmi jowo ke masyarakat luas ? 

 Ya agar banyak masyarakat datang membeli 

2. Apakah bapak ingin membuka cabang baru bakmi jowo ? 

 Tidak karena sekarang sudah cukup 

3. Apakah bapak ingin meminimalisir kerugian akibat bakmi jowo yang tidak 

terjual habis ? 

 Ya sebab terkadang sering rugi banyak diakibatkan tidak terjual habis 

4. Apakah bapak ingin mempromosikan bakmi jowo dengan mengikuti food 

festival, atau membuat menu bakmi jowo sehat ? 

 Tidak karena waktunya sudah tidak ada dan karyawan pun kurang 

5. Apakah bapak membeli peralatan bakmi jowo yang diperlukan terlebih dahulu, 

tanpa menunggu peralatan yang biasa digunakan rusak ? 

 Tidak sebab peralatan masih terlihat bagus 

6. Bila melihat karyawan baru memiliki potensi untuk dijadikan karyawan yang bisa 

dipercaya, apakah bapak langsung bimbing untuk membuat bakmi jowo secara 

langsung ? 

 Tidak akan dipahami dulu sifat dari karyawan tersebut 

7. Bila karyawan Apakah bapak melakukan kesalahan fatal misalnya menjatuhkan 

bumbu bakmi jowo yang digunakan untuk memasak, apakah bapak langsung 

potong gajinya ? 

 Pasti namun tidak hari itu juga 

8. Apakah bapak yakin bisa mempromosikan bakmi jowo ? 

 Tidak karena tidak mengerti cara promosi yang baik 

9. Dalam membuka usaha bakmi jowo,  apakah bapak harus bisa memasak bakmi 

jowo ? 

 Pasti karena itu kunci dalam membuka usaha bakmi jowo 

10. Apakah bapak harus tegas dan berani dalam memerintah karyawan ? 

 Ya agar karyawan mengerti tugas yang harus dilakukan 

11. Apakah bapak bisa menulis pembukuan bakmi jowo ? 

 Tidak karena kurangnya pendidikan 

12. Apakah bapak tetap melanjutkan memasak bakmi jowo, walaupun pesanan sudah 

banyak dan tangan bapak merasa pegal ? 

 Pasti sebab pelanggan sudah datang menunggu 

13. Apakah bapak tetap membimbing karyawan apabila ia melakukan kesalahan ? 

 Ya sebab karyawan melakukan kesalahan itu wajar 
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14. Walaupun pada saat awal membuka usaha bakmi jowo ini sepi dan mengalami 

kerugian, apakah bapak tetap melanjutkan usaha bakmi jowo ini ? 

 Ya sebab tidak memiliki kemampuan lain 

15. Apakah bapak harus setiap hari mempromosikan bakmi jowo ini agar lebih 

dikenal masyarakat ? 

 Tidak harus setiap hari 

16. Apakah bapak harus membuka usaha warung bakmi jowo ini setiap hari ? 

 Pasti agar pelanggan tidak kecewa apabila sudah datang 

17. Setiap hari Apakah bapak harus membimbing dan mengajarkan cara memasak 

bakmi jowo kepada karyawan kepercayaan ? 

 Tidak harus setiap hari 

18. Apabila mendapatkan keuntungan dari usaha warung bakmi jowo ini, apakah 

bapak akan menggunakan uang bakmi jowo untuk mempromosikannya kembali ? 

 Tidak karena kurang paham dengan promosi yang baik 

19. Apakah bapak menggunakan uang yang diperoleh dari hasil usaha bakmi jowo 

ini, untuk keperluan peralatan/ perlengkapan (kompor, areng, gas lpg 3kg, plastik, 

dll) bakmi jowo ? 

 Ya agar uang untuk keperluan lain tidak terpakai 

20. Apakah bapak setiap hari membimbing karyawan yang akan dijadikan karyawan 

kepercayaan, agar lebih terampil dalam memasak bakmi jowo ? 

 Seperlunya saja namun tidak setiap hari 

21. Apakah bapak selalu mencari lokasi yang belum mengetahui tentang usaha bakmi 

jowo ini ? 

 Tidak karena kurang bermanfaat 

22. Apakah bapak tidak pernah melupakan barang- barang yang akan dibawa untuk 

berjualan bakmi jowo ? 

 Pernah tetapi barang yang kurang penting saja 

23. Apakah bapak harus mengerti karyawan yang bisa dijadikan sebagai karyawan 

kepercayaan untuk usaha bakmi jowo ini ? 

 Tidak asalkan karyawannya jujur 

24. Apakah bapak teliti dalam pembukuan bakmi jowo ? 

 Tidak karena belum pernah membuat pembukuan bakmi jowo yang baik 

25. Apakah bapak tidak percaya begitu saja terhadap orang yang memasarkan bakmi 

jowo ini ? 

 Apabila ingin melakukan promosi iya, namun tidak tertarik untuk 

promosi 

26. Apakah bapak tidak pernah membiarkan karyawan yang belum mahir dalam 

memasak bakmi jowo, untuk memasak bakmi jowo ini ? 

 Ya sebab rasa masakan yang dibuat pasti tidak enak 

27. Apakah bapak tidak percaya penuh terhadap karyawan kepercayaan ? 

 Ya sebab karyawan bisa saja berbohong 

28. Apakah bapak yakin dengan diri sendiri akan bisa menghasilkan uang lebih 

banyak dari usaha bakmi jowo ini, daripada bekerja untuk orang lain ? 
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 Pasti kalau tidak yakin tidak akan membuka usaha bakmi jowo 

29. Apakah bapak tidak yakin dengan memperbanyak promosi sehingga 

memperbesar pengeluaran, apakah bapak akan sukses ? 

 Ya sebab dengan memperbanyak pengeluaran bukan berarti sudah sukses 

30. Dengan menjadikan karyawan biasa menjadi karyawan yang memiliki skill 

memasak yang hampir sama/ bahkan sama dengan bapak, apakah bapak yakin 

sukses dalam hal mengurus karyawan ? 

 Ya namun dalam mengurus karyawan saja 

31. Ketika bapak memperbanyak pendapatan dari usaha ini, apakah bapak tidak 

yakin sudah sukses ? 

 Apabila pendapatan makin banyak artinya makin banyak membeli dan 

saya makin sukses 

32. Memiliki karyawan yang bisa diandalkan untuk membuka cabang bakmi jowonya 

? 

 Tidak ada 

33. Apakah bapak memiliki karyawan untuk menggantikan memasak bakmi jowo, 

ketika bapak terlambat/ tidak bisa datang ? 

 Tidak karena karyawan tidak saya bimbing untuk memasak bakmi jowo 

34. Apakah bapak memiliki karyawan untuk mencatat laporan/ pembukuan 

sederhana yang berisi tentang penjualan dalam 1 hari? 

 Tidak karena karyawan saya beri tugas lain 
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Wawancara  

Nama  : Slamet 

Lokasi   :  Trengguli  1 /35 A 

Lama usaha : 11 tahun (2 karyawan) 

1. Apakah bapak ingin memperkenalkan bakmi jowo ke masyarakat luas ? 

 Tidak apabila hanya memperkenalkan saja 

2. Apakah bapak ingin membuka cabang baru bakmi jowo ? 

 Ingin tetapi terhalang oleh waktu dan modal 

3. Apakah bapak ingin meminimalisir kerugian akibat bakmi jowo yang tidak 

terjual habis ? 

 Ya namun saya sudah memiliki cara untuk mengurangi kerugian 

4. Apakah bapak ingin mempromosikan bakmi jowo dengan mengikuti food 

festival, atau membuat menu bakmi jowo sehat ? 

 Tidak karena waktu yang dimiliki kurang 

5. Apakah bapak membeli peralatan bakmi jowo yang diperlukan terlebih dahulu, 

tanpa menunggu peralatan yang biasa digunakan rusak ? 

 Tidak sebab masih bisa perbaiki apabila terjadi kerusakan 

6. Bila melihat karyawan baru memiliki potensi untuk dijadikan karyawan yang bisa 

dipercaya, apakah bapak langsung bimbing untuk membuat bakmi jowo secara 

langsung ? 

 Ya tetapi tidak langsung mengajari membuat bakmi jowo 

7. Bila karyawan Apakah bapak melakukan kesalahan fatal misalnya menjatuhkan 

bumbu bakmi jowo yang digunakan untuk memasak, apakah bapak langsung 

potong gajinya ? 

 Ya namun tidak pernah terjadi hal demikian 

8. Apakah bapak yakin bisa mempromosikan bakmi jowo ? 

 Bisa tetapi promosi biasa saja 

9. Dalam membuka usaha bakmi jowo,  apakah bapak harus bisa memasak bakmi 

jowo ? 

 Pasti karena itu merupakan hal wajib yang harus dimiliki 

10. Apakah bapak harus tegas dan berani dalam memerintah karyawan ? 

 Pasti agar karyawan bekerja dengan benar 

11. Apakah bapak bisa menulis pembukuan bakmi jowo ? 

 Tidak bisa hanya menghitung keuntungan saja 

12. Apakah bapak tetap melanjutkan memasak bakmi jowo, walaupun pesanan sudah 

banyak dan tangan bapak merasa pegal ? 

 Ya sebab tidak boleh menolak rejeki 

13. Apakah bapak tetap membimbing karyawan apabila ia melakukan kesalahan ? 

 Ya sebab karyawan melakukan kesalahan itu wajar 
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14. Walaupun pada saat awal membuka usaha bakmi jowo ini sepi dan mengalami 

kerugian, apakah bapak tetap melanjutkan usaha bakmi jowo ini ? 

 Ya sebab rugi adalah hal yang wajar 

15. Apakah bapak harus setiap hari mempromosikan bakmi jowo ini agar lebih 

dikenal masyarakat ? 

 Tidak, seperlunya saja 

16. Apakah bapak harus membuka usaha warung bakmi jowo ini setiap hari ? 

 Pasti agar pelanggan tidak kecewa apabila sudah datang 

17. Setiap hari Apakah bapak harus membimbing dan mengajarkan cara memasak 

bakmi jowo kepada karyawan kepercayaan ? 

 Tidak harus setiap hari 

18. Apabila mendapatkan keuntungan dari usaha warung bakmi jowo ini, apakah 

bapak akan menggunakan uang bakmi jowo untuk mempromosikannya kembali ? 

 Tidak lebih baik uangnya digunakan untuk keperluan lain 

19. Apakah bapak menggunakan uang yang diperoleh dari hasil usaha bakmi jowo 

ini, untuk keperluan peralatan/ perlengkapan (kompor, areng, gas lpg 3kg, plastik, 

dll) bakmi jowo ? 

 Ya agar uang untuk keperluan lain tidak terpakai 

20. Apakah bapak setiap hari membimbing karyawan yang akan dijadikan karyawan 

kepercayaan, agar lebih terampil dalam memasak bakmi jowo ? 

 Seperlunya saja namun tidak setiap hari 

21. Apakah bapak selalu mencari lokasi yang belum mengetahui tentang usaha bakmi 

jowo ini ? 

 Tidak karena malas dan tidak bermanfaat 

22. Apakah bapak tidak pernah melupakan barang- barang yang akan dibawa untuk 

berjualan bakmi jowo ? 

 Pernah beberapa kali namun kembali untuk mengambilnya 

23. Apakah bapak harus mengerti karyawan yang bisa dijadikan sebagai karyawan 

kepercayaan untuk usaha bakmi jowo ini ? 

 Tidak perlu karena tidak membutuhkan karyawan kepercayaan 

24. Apakah bapak teliti dalam pembukuan bakmi jowo ? 

 Tidak karena belum pernah membuat pembukuan 

25. Apakah bapak tidak percaya begitu saja terhadap orang yang memasarkan bakmi 

jowo ini ? 

 Pasti namun tidak berniat untuk melakukan promosi 

26. Apakah bapak tidak pernah membiarkan karyawan yang belum mahir dalam 

memasak bakmi jowo, untuk memasak bakmi jowo ini ? 

 Ya sebab karyawan tidak bisa memasak 

27. Apakah bapak tidak percaya penuh terhadap karyawan kepercayaan ? 

 Ya sebab karyawan sering melakukan kesalahan 

28. Apakah bapak yakin dengan diri sendiri akan bisa menghasilkan uang lebih 

banyak dari usaha bakmi jowo ini, daripada bekerja untuk orang lain ? 
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 Tidak yakin namun keadaan yang memaksa untuk membuka usaha 

29. Apakah bapak tidak yakin dengan memperbanyak promosi sehingga 

memperbesar pengeluaran, apakah bapak akan sukses ? 

 Ya sebab promosi tidak memastikan menambah pembeli 

30. Dengan menjadikan karyawan biasa menjadi karyawan yang memiliki skill 

memasak yang hampir sama/ bahkan sama dengan bapak, apakah bapak yakin 

sukses dalam hal mengurus karyawan ? 

 Tidak karena tidak memiliki karyawan yang dibimbing untuk memasak 

31. Ketika bapak memperbanyak pendapatan dari usaha ini, apakah bapak tidak 

yakin sudah sukses ? 

 Ya sebab pendapatan dari awal dan sekarang meningkat tetapi tidak 

sukses 

32. Memiliki karyawan yang bisa diandalkan untuk membuka cabang bakmi jowonya 

? 

 Tidak ada 

33. Apakah bapak memiliki karyawan untuk menggantikan memasak bakmi jowo, 

ketika bapak terlambat/ tidak bisa datang ? 

 Tidak punya karena karyawan tidak dibimbing untuk memasak bakmi 

jowo 

34. Apakah bapak memiliki karyawan untuk mencatat laporan/ pembukuan 

sederhana yang berisi tentang penjualan dalam 1 hari? 

 Tidak karena karyawan di beri tugas lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

 
 

Wawancara  

Nama  : Pak Hardi 

Lokasi   :  Brumbungan ( Pringgading 1) 

Lama usaha : 30 tahun (1 karyawan) 

1. Apakah bapak ingin memperkenalkan bakmi jowo ke masyarakat luas ? 

 Ya agar masyarakat lebih mengenal usaha saya 

2. Apakah bapak ingin membuka cabang baru bakmi jowo ? 

 Ingin tetapi mencari karyawan serta modal yang sulit 

3. Apakah bapak ingin meminimalisir kerugian akibat bakmi jowo yang tidak 

terjual habis ? 

 Pasti ingin karena itu makanan itu terbuang sia- sia apabila tidak bisa 

digunakan esok hari 

4. Apakah bapak ingin mempromosikan bakmi jowo dengan mengikuti food 

festival, atau membuat menu bakmi jowo sehat ? 

 Tidak karena mengikuti food festival itu sulit apalagi membuat masakan 

baru 

5. Apakah bapak membeli peralatan bakmi jowo yang diperlukan terlebih dahulu, 

tanpa menunggu peralatan yang biasa digunakan rusak ? 

 Tidak karena peralatan yang digunakan tidak pernah rusak 

6. Bila melihat karyawan baru memiliki potensi untuk dijadikan karyawan yang bisa 

dipercaya, apakah bapak langsung bimbing untuk membuat bakmi jowo secara 

langsung ? 

 Tidak karena membimbing orang sembarangan bisa berakibat buruk 

7. Bila karyawan Apakah bapak melakukan kesalahan fatal misalnya menjatuhkan 

bumbu bakmi jowo yang digunakan untuk memasak, apakah bapak langsung 

potong gajinya ? 

 Pasti agar karyawan memiliki tanggung jawab tetapi tidak langsung saat 

itu juga 

8. Apakah bapak yakin bisa mempromosikan bakmi jowo ? 

 Bisa tetapi promosi biasa saja 

9. Dalam membuka usaha bakmi jowo,  apakah bapak harus bisa memasak bakmi 

jowo ? 

 Pasti, kalau tidak memasak bakmi jowo tidak akan membuka usaha 

bakmi jowo 

10. Apakah bapak harus tegas dan berani dalam memerintah karyawan ? 

 Harus tegas namun tidak menjadi galak 

11. Apakah bapak bisa menulis pembukuan bakmi jowo ? 

 Tidak bisa karena faktor pendidikan yang kurang 

12. Apakah bapak tetap melanjutkan memasak bakmi jowo, walaupun pesanan sudah 

banyak dan tangan bapak merasa pegal ? 
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 Ya sebab pekerjaan apapun pasti melelahkan 

13. Apakah bapak tetap membimbing karyawan apabila ia melakukan kesalahan ? 

 Ya karena mencari karyawan baru lebih sulit 

14. Walaupun pada saat awal membuka usaha bakmi jowo ini sepi dan mengalami 

kerugian, apakah bapak tetap melanjutkan usaha bakmi jowo ini ? 

 Pasti, kalau tidak usaha ini akan tutup dari awal membuka usaha 

15. Apakah bapak harus setiap hari mempromosikan bakmi jowo ini agar lebih 

dikenal masyarakat ? 

 Tidak karena tidak memiliki waktu dan malas untuk promosi 

16. Apakah bapak harus membuka usaha warung bakmi jowo ini setiap hari ? 

 Iya agar saya memiliki pendapatan lebih banyak 

17. Setiap hari Apakah bapak harus membimbing dan mengajarkan cara memasak 

bakmi jowo kepada karyawan kepercayaan ? 

 Tidak harus setiap hari, karena saya juga harus memasak bakmi jowo 

18. Apabila mendapatkan keuntungan dari usaha warung bakmi jowo ini, apakah 

bapak akan menggunakan uang bakmi jowo untuk mempromosikannya kembali ? 

 Tidak karena promosi bagi saya kurang bermanfaat 

19. Apakah bapak menggunakan uang yang diperoleh dari hasil usaha bakmi jowo 

ini, untuk keperluan peralatan/ perlengkapan (kompor, areng, gas lpg 3kg, plastik, 

dll) bakmi jowo ? 

 Iya karena tidak mungkin saya menggunakan uang pribadi 

20. Apakah bapak setiap hari membimbing karyawan yang akan dijadikan karyawan 

kepercayaan, agar lebih terampil dalam memasak bakmi jowo ? 

 Tidak karena saya sudah sibuk memasak bakmi jowo 

21. Apakah bapak selalu mencari lokasi yang belum mengetahui tentang usaha bakmi 

jowo ini ? 

 Tidak karena malas dan tidak bermanfaat 

22. Apakah bapak tidak pernah melupakan barang- barang yang akan dibawa untuk 

berjualan bakmi jowo ? 

 Pernah beberapa kali namun kembali untuk mengambilnya 

23. Apakah bapak harus mengerti karyawan yang bisa dijadikan sebagai karyawan 

kepercayaan untuk usaha bakmi jowo ini ? 

 Iya karena karyawan tidak akan betah bekerja apabila tidak dipahami 

24. Apakah bapak teliti dalam pembukuan bakmi jowo ? 

 Tidak karena belum pernah membuat pembukuan 

25. Apakah bapak tidak percaya begitu saja terhadap orang yang memasarkan bakmi 

jowo ini ? 

 Ya kalau saya ingin melakukan promosi pasti tidak percaya karena 

banyak penipu 

26. Apakah bapak tidak pernah membiarkan karyawan yang belum mahir dalam 

memasak bakmi jowo, untuk memasak bakmi jowo ini ? 

 Pasti karena karyawan tidak bisa memasak bakmi jowo 
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27. Apakah bapak tidak percaya penuh terhadap karyawan kepercayaan ? 

 Ya walaupun kita sudah kenal baik tetapi tetap perlu berhati- hati 

28. Apakah bapak yakin dengan diri sendiri akan bisa menghasilkan uang lebih 

banyak dari usaha bakmi jowo ini, daripada bekerja untuk orang lain ? 

 Ya karena tidak memiliki pendidikan yang cukup untuk bekerja untuk 

orang lain 

29. Apakah bapak tidak yakin dengan memperbanyak promosi sehingga 

memperbesar pengeluaran, apakah bapak akan sukses ? 

 Ya sebab promosi tidak memastikan menambah pembeli 

30. Dengan menjadikan karyawan biasa menjadi karyawan yang memiliki skill 

memasak yang hampir sama/ bahkan sama dengan bapak, apakah bapak yakin 

sukses dalam hal mengurus karyawan ? 

 Dalam hal mengurus karyawan sudah tetapi dalam usaha belum 

31. Ketika bapak memperbanyak pendapatan dari usaha ini, apakah bapak tidak 

yakin sudah sukses ? 

 Ya karena sukses tiap orang berbeda- beda 

32. Memiliki karyawan yang bisa diandalkan untuk membuka cabang bakmi jowonya 

? 

 Tidak ada karena belum ingin membuka cabang 

33. Apakah bapak memiliki karyawan untuk menggantikan memasak bakmi jowo, 

ketika bapak terlambat/ tidak bisa datang ? 

 Tidak ada, karena karyawan tidak dibimbing memamasak bakmi jowo 

34. Apakah bapak memiliki karyawan untuk mencatat laporan/ pembukuan 

sederhana yang berisi tentang penjualan dalam 1 hari? 

 Tidak karena karyawan di beri tugas lain 

 

 

 

 

Wawancara  

Nama  : Yodi 

Lokasi   :  Pasir Mas Raya 

Lama usaha : 17 tahun (1 karyawan) 

1. Apakah bapak ingin memperkenalkan bakmi jowo ke masyarakat luas ? 

 Ya agar masyarakat lebih mengenal usaha saya 
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2. Apakah bapak ingin membuka cabang baru bakmi jowo ? 

 Pasti tetapi keadaan tidak memungkinkan 

3. Apakah bapak ingin meminimalisir kerugian akibat bakmi jowo yang tidak 

terjual habis ? 

 Pasti tetapi sudah memiliki cara agar kerugian berkurang 

4. Apakah bapak ingin mempromosikan bakmi jowo dengan mengikuti food 

festival, atau membuat menu bakmi jowo sehat ? 

 Ingin karena dahulu pernah mengikuti dan menghasilkan 

5. Apakah bapak membeli peralatan bakmi jowo yang diperlukan terlebih dahulu, 

tanpa menunggu peralatan yang biasa digunakan rusak ? 

 Tidak karena peralatan masih terlihat bagus 

6. Bila melihat karyawan baru memiliki potensi untuk dijadikan karyawan yang bisa 

dipercaya, apakah bapak langsung bimbing untuk membuat bakmi jowo secara 

langsung ? 

 Tidak sebelum mengenal karyawan dengan baik 

7. Bila karyawan Apakah bapak melakukan kesalahan fatal misalnya menjatuhkan 

bumbu bakmi jowo yang digunakan untuk memasak, apakah bapak langsung 

potong gajinya ? 

 Tidak karena karyawan saya tugaskan membawa peralatan lain 

8. Apakah bapak yakin bisa mempromosikan bakmi jowo ? 

 Bisa tapi sebatas promosi ke orang secara langsung, kalau selain itu 

belum bisa 

9. Dalam membuka usaha bakmi jowo,  apakah bapak harus bisa memasak bakmi 

jowo ? 

 Pasti karena kalau tidak bisa, saya tidak akan berani membuka usaha ini 

10. Apakah bapak harus tegas dan berani dalam memerintah karyawan ? 

 Tegas tapi seperlunya saja tidak perlu sampai menyuruh dengan marah- 

marah 

11. Apakah bapak bisa menulis pembukuan bakmi jowo ? 

 Bisa tapi pembukuan sederhana 

12. Apakah bapak tetap melanjutkan memasak bakmi jowo, walaupun pesanan sudah 

banyak dan tangan bapak merasa pegal ? 

 Pasti karena bagi saya rejeki tidak boleh ditolak 

13. Apakah bapak tetap membimbing karyawan apabila ia melakukan kesalahan ? 

 Ya pasti karena pasti pada awalnya setiap orang melakukan kesalahan 

14. Walaupun pada saat awal membuka usaha bakmi jowo ini sepi dan mengalami 

kerugian, apakah bapak tetap melanjutkan usaha bakmi jowo ini ? 

 Pasti kalau tidak saya tidak akan berjualan sampai sekarang 

15. Apakah bapak harus setiap hari mempromosikan bakmi jowo ini agar lebih 

dikenal masyarakat ? 

 Seharusnya seperti itu namun saya tidak memiliki waktu 

16. Apakah bapak harus membuka usaha warung bakmi jowo ini setiap hari ? 

 Iya agar saya memiliki pendapatan lebih banyak 
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17. Setiap hari Apakah bapak harus membimbing dan mengajarkan cara memasak 

bakmi jowo kepada karyawan kepercayaan ? 

 Tidak harus setiap hari, karena saya memiliki keperluan lain 

18. Apabila mendapatkan keuntungan dari usaha warung bakmi jowo ini, apakah 

bapak akan menggunakan uang bakmi jowo untuk mempromosikannya kembali ? 

 Tidak karena promosi bagi saya kurang bermanfaat 

19. Apakah bapak menggunakan uang yang diperoleh dari hasil usaha bakmi jowo 

ini, untuk keperluan peralatan/ perlengkapan (kompor, areng, gas lpg 3kg, plastik, 

dll) bakmi jowo ? 

 Iya karena tidak mungkin saya menggunakan uang pribadi 

20. Apakah bapak setiap hari membimbing karyawan yang akan dijadikan karyawan 

kepercayaan, agar lebih terampil dalam memasak bakmi jowo ? 

 Iya karena kalau dibimbing setiap hari belum tentu akan bisa memasak 

apalagi kalau tidak setiap hari 

21. Apakah bapak selalu mencari lokasi yang belum mengetahui tentang usaha bakmi 

jowo ini ? 

 Tidak karena malas dan kurang bermanfaat 

22. Apakah bapak tidak pernah melupakan barang- barang yang akan dibawa untuk 

berjualan bakmi jowo ? 

 Pernah beberapa kali namun kembali untuk mengambilnya 

23. Apakah bapak harus mengerti karyawan yang bisa dijadikan sebagai karyawan 

kepercayaan untuk usaha bakmi jowo ini ? 

 Ya kalau dipahami kan saya bisa berkomunikasi lebih nyaman dengan 

karyawan 

24. Apakah bapak teliti dalam pembukuan bakmi jowo ? 

 Teliti tetapi sekedar pembukan sederhana saja 

25. Apakah bapak tidak percaya begitu saja terhadap orang yang memasarkan bakmi 

jowo ini ? 

 Iya karena jaman sekarang banyak orang yang berniat buruk demi 

mencari uang 

26. Apakah bapak tidak pernah membiarkan karyawan yang belum mahir dalam 

memasak bakmi jowo, untuk memasak bakmi jowo ini ? 

 Pasti karena karyawan tidak bisa memasak bakmi jowo 

27. Apakah bapak tidak percaya penuh terhadap karyawan kepercayaan ? 

 Tidak karena karyawan kepercayaan adalah anak sendiri 

28. Apakah bapak yakin dengan diri sendiri akan bisa menghasilkan uang lebih 

banyak dari usaha bakmi jowo ini, daripada bekerja untuk orang lain ? 

 Ya karena tidak memiliki pendidikan yang cukup untuk bekerja untuk 

orang lain 

29. Apakah bapak tidak yakin dengan memperbanyak promosi sehingga 

memperbesar pengeluaran, apakah bapak akan sukses ? 

 Ya sebab banyak orang berpikiran demikian 
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30. Dengan menjadikan karyawan biasa menjadi karyawan yang memiliki skill 

memasak yang hampir sama/ bahkan sama dengan bapak, apakah bapak yakin 

sukses dalam hal mengurus karyawan ? 

 Sudah, karena mengurus karyawan tidaklah mudah 

31. Ketika bapak memperbanyak pendapatan dari usaha ini, apakah bapak tidak 

yakin sudah sukses ? 

 Tidak, makin banyak pendapatan artinya makin sukses 

32. Memiliki karyawan yang bisa diandalkan untuk membuka cabang bakmi jowonya 

? 

 Ada namun tidak memiliki modal 

33. Apakah bapak memiliki karyawan untuk menggantikan memasak bakmi jowo, 

ketika bapak terlambat/ tidak bisa datang ? 

 Ada tetapi skill memasak masih belum ahli 

34. Apakah bapak memiliki karyawan untuk mencatat laporan/ pembukuan 

sederhana yang berisi tentang penjualan dalam 1 hari? 

 Tidak punya, karena saya sudah memperkirakan membeli bahan dengan 

penjualan saya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara  

Nama  : Joko Sugito 

Lokasi   :  Widosari IV/2 

Lama usaha : 9 tahun (2 karyawan) 

1. Apakah bapak ingin memperkenalkan bakmi jowo ke masyarakat luas ? 

 Ingin tetapi tidak tahu bagaimana caranya 
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2. Apakah bapak ingin membuka cabang baru bakmi jowo ? 

 Pasti tetapi keadaan tidak memungkinkan 

3. Apakah bapak ingin meminimalisir kerugian akibat bakmi jowo yang tidak 

terjual habis ? 

 Pasti karena biasanya kerugian didapat dari bahan yang tidak terjual 

habis 

4. Apakah bapak ingin mempromosikan bakmi jowo dengan mengikuti food 

festival, atau membuat menu bakmi jowo sehat ? 

 Tidak karena tidak memiliki cukup waktu 

5. Apakah bapak membeli peralatan bakmi jowo yang diperlukan terlebih dahulu, 

tanpa menunggu peralatan yang biasa digunakan rusak ? 

 Tidak apabila masih bisa diperbaiki akan diperbaiki saja 

6. Bila melihat karyawan baru memiliki potensi untuk dijadikan karyawan yang bisa 

dipercaya, apakah bapak langsung bimbing untuk membuat bakmi jowo secara 

langsung ? 

 Akan dilihat terlebih dahulu jujur tidak karyawan tersebut 

7. Bila karyawan Apakah bapak melakukan kesalahan fatal misalnya menjatuhkan 

bumbu bakmi jowo yang digunakan untuk memasak, apakah bapak langsung 

potong gajinya ? 

 Tidak karena karyawan saya tugaskan membawa peralatan lain 

8. Apakah bapak yakin bisa mempromosikan bakmi jowo ? 

 Bisa tetapi tidak memiliki waktu 

9. Dalam membuka usaha bakmi jowo,  apakah bapak harus bisa memasak bakmi 

jowo ? 

 Kalau tidak memasak bakmi jowo tidak akan membuka usaha bakmi 

jowo 

10. Apakah bapak harus tegas dan berani dalam memerintah karyawan ? 

 Harus karena karyawan tidak mengerti pekerjaan apa yang harus 

dilakukan 

11. Apakah bapak bisa menulis pembukuan bakmi jowo ? 

 Tidak bisa karena tidak pernah belajar tentang pembukuan 

12. Apakah bapak tetap melanjutkan memasak bakmi jowo, walaupun pesanan sudah 

banyak dan tangan bapak merasa pegal ? 

 Ya karena masakan saya yang diinginkan pelanggan 

13. Apakah bapak tetap membimbing karyawan apabila ia melakukan kesalahan ? 

 Apabila tidak sering akan tetap dibimbing 

14. Walaupun pada saat awal membuka usaha bakmi jowo ini sepi dan mengalami 

kerugian, apakah bapak tetap melanjutkan usaha bakmi jowo ini ? 

 Pasti karena membuka usaha pasti pada awalnya mengalami kerugian 

15. Apakah bapak harus setiap hari mempromosikan bakmi jowo ini agar lebih 

dikenal masyarakat ? 

 Tidak karena akan membuang waktu saja 

16. Apakah bapak harus membuka usaha warung bakmi jowo ini setiap hari ? 
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 Pasti agar pendapatan yang saya dapat semakin besar 

17. Setiap hari Apakah bapak harus membimbing dan mengajarkan cara memasak 

bakmi jowo kepada karyawan kepercayaan ? 

 Kalau bisa pasti akan dibimbing setiap hari 

18. Apabila mendapatkan keuntungan dari usaha warung bakmi jowo ini, apakah 

bapak akan menggunakan uang bakmi jowo untuk mempromosikannya kembali ? 

 Kalau ingin promosi iya, tetapi untuk sekarang tidak ingin promosi 

19. Apakah bapak menggunakan uang yang diperoleh dari hasil usaha bakmi jowo 

ini, untuk keperluan peralatan/ perlengkapan (kompor, areng, gas lpg 3kg, plastik, 

dll) bakmi jowo ? 

 Ya karena penghasilan dari usaha bakmi jowo saja 

20. Apakah bapak setiap hari membimbing karyawan yang akan dijadikan karyawan 

kepercayaan, agar lebih terampil dalam memasak bakmi jowo ? 

 Tidak ketika ada kesempatan saja 

21. Apakah bapak selalu mencari lokasi yang belum mengetahui tentang usaha bakmi 

jowo ini ? 

 Tidak karena malas dan membuang waktu saja 

22. Apakah bapak tidak pernah melupakan barang- barang yang akan dibawa untuk 

berjualan bakmi jowo ? 

 Pasti karena sudah terbiasa dengan barang yang akan dibawa 

23. Apakah bapak harus mengerti karyawan yang bisa dijadikan sebagai karyawan 

kepercayaan untuk usaha bakmi jowo ini ? 

 Pasti apabila tidak dipahami akan merugikan usaha 

24. Apakah bapak teliti dalam pembukuan bakmi jowo ? 

 Tidak karena tidak pernah melakukan pembukuan 

25. Apakah bapak tidak percaya begitu saja terhadap orang yang memasarkan bakmi 

jowo ini ? 

 Ya karena banyak orang yang suka berbohong demi mendapat uang 

26. Apakah bapak tidak pernah membiarkan karyawan yang belum mahir dalam 

memasak bakmi jowo, untuk memasak bakmi jowo ini ? 

 Pasti apabila dibiarkan akan membuat rugi usaha 

27. Apakah bapak tidak percaya penuh terhadap karyawan kepercayaan ? 

 Ya walaupun kita sudah kenal baik tetapi tetap perlu berhati- hati 

28. Apakah bapak yakin dengan diri sendiri akan bisa menghasilkan uang lebih 

banyak dari usaha bakmi jowo ini, daripada bekerja untuk orang lain ? 

 Ya kalau sudah menjadi rejeki pasti akan lebih banyak 

29. Apakah bapak tidak yakin dengan memperbanyak promosi sehingga 

memperbesar pengeluaran, apakah bapak akan sukses ? 

 Apabila biaya yang dikeluarkan bisa kembali lebih besar kenapa tidak 

30. Dengan menjadikan karyawan biasa menjadi karyawan yang memiliki skill 

memasak yang hampir sama/ bahkan sama dengan bapak, apakah bapak yakin 

sukses dalam hal mengurus karyawan ? 

 Tidak karena selain skill memasak perlu skill yang lain juga 
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31. Ketika bapak memperbanyak pendapatan dari usaha ini, apakah bapak tidak 

yakin sudah sukses ? 

 Belum karena masih banyak orang yang tidak membeli bakmi jowo ini 

32. Memiliki karyawan yang bisa diandalkan untuk membuka cabang bakmi jowonya 

? 

 Ada namun tidak memiliki skill memasak yang cukup 

33. Apakah bapak memiliki karyawan untuk menggantikan memasak bakmi jowo, 

ketika bapak terlambat/ tidak bisa datang ? 

 Ada tetapi karyawan tersebut masih belum mahir dalam memasak seperti 

saya 

34. Apakah bapak memiliki karyawan untuk mencatat laporan/ pembukuan 

sederhana yang berisi tentang penjualan dalam 1 hari? 

 Tidak ada karena tidak melakukan pembukuan 
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Wawancara  

Nama  : Mas Ayu ( Mas Adi ) 

Lokasi   :  Musi Raya 

Lama usaha : 25 tahun (3 karyawan) 

1. Apakah bapak ingin memperkenalkan bakmi jowo ke masyarakat luas ? 

 Ya agar masyarakat mengetahui usaha bakmi jowo ini 

2. Apakah bapak ingin membuka cabang baru bakmi jowo ? 

 Ingin namun perlu disiapkan secara matang 

3. Apakah bapak ingin meminimalisir kerugian akibat bakmi jowo yang tidak 

terjual habis ? 

 Pasti karena kerugian sebisa mungkin dihilangkan 

4. Apakah bapak ingin mempromosikan bakmi jowo dengan mengikuti food 

festival, atau membuat menu bakmi jowo sehat ? 

 Ingin apabila mendapat kesempatan 

5. Apakah bapak membeli peralatan bakmi jowo yang diperlukan terlebih dahulu, 

tanpa menunggu peralatan yang biasa digunakan rusak ? 

 Tidak karena peralatan yang digunakan masih bagus 

6. Bila melihat karyawan baru memiliki potensi untuk dijadikan karyawan yang bisa 

dipercaya, apakah bapak langsung bimbing untuk membuat bakmi jowo secara 

langsung ? 

 Pasti karena susah mencari karyawan yang bisa dipercaya 

7. Bila karyawan Apakah bapak melakukan kesalahan fatal misalnya menjatuhkan 

bumbu bakmi jowo yang digunakan untuk memasak, apakah bapak langsung 

potong gajinya ? 

 Pasti agar karyawan sadar akan tanggung jawab yang dimiliki 

8. Apakah bapak yakin bisa mempromosikan bakmi jowo ? 

 Yakin karena pandai dalam berbicara dengan orang 

9. Dalam membuka usaha bakmi jowo,  apakah bapak harus bisa memasak bakmi 

jowo ? 

 Pasti karena kalau tidak bisa saya hanya akan menjadi karyawan saja 

10. Apakah bapak harus tegas dan berani dalam memerintah karyawan ? 

 Harus tegas namun tetap bersikap baik pada karyawan 

11. Apakah bapak bisa menulis pembukuan bakmi jowo ? 

 Bisa walaupun pembukuan sederhana 

12. Apakah bapak tetap melanjutkan memasak bakmi jowo, walaupun pesanan sudah 

banyak dan tangan bapak merasa pegal ? 

 Pasti, apabila pelanggan menunggu terlalu lama tidak akan datang lagi 

13. Apakah bapak tetap membimbing karyawan apabila ia melakukan kesalahan ? 

 Ya sebab kesalahan sering dilakukan oleh siapa saja 
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14. Walaupun pada saat awal membuka usaha bakmi jowo ini sepi dan mengalami 

kerugian, apakah bapak tetap melanjutkan usaha bakmi jowo ini ? 

 Ya walaupun sempat tutup beberapa bulan karena kondisi yang 

mendesak 

15. Apakah bapak harus setiap hari mempromosikan bakmi jowo ini agar lebih 

dikenal masyarakat ? 

 Tidak harus setiap hari tetapi secukupnya saja 

16. Apakah bapak harus membuka usaha warung bakmi jowo ini setiap hari ? 

 Pasti agar pelanggan semakin banyak yang datang 

17. Setiap hari Apakah bapak harus membimbing dan mengajarkan cara memasak 

bakmi jowo kepada karyawan kepercayaan ? 

 Apabila ada kesempatan akan dibimbing 

18. Apabila mendapatkan keuntungan dari usaha warung bakmi jowo ini, apakah 

bapak akan menggunakan uang bakmi jowo untuk mempromosikannya kembali ? 

 Pasti tetapi untuk sekarang tidak ingin melakukan promosi 

19. Apakah bapak menggunakan uang yang diperoleh dari hasil usaha bakmi jowo 

ini, untuk keperluan peralatan/ perlengkapan (kompor, areng, gas lpg 3kg, plastik, 

dll) bakmi jowo ? 

 Ya karena penghasilan dari usaha bakmi jowo saja 

20. Apakah bapak setiap hari membimbing karyawan yang akan dijadikan karyawan 

kepercayaan, agar lebih terampil dalam memasak bakmi jowo ? 

 Setiap ada kesempatan akan dibimbing 

21. Apakah bapak selalu mencari lokasi yang belum mengetahui tentang usaha bakmi 

jowo ini ? 

 Tidak karena tidak mengetahui bagaimana mencarinya 

22. Apakah bapak tidak pernah melupakan barang- barang yang akan dibawa untuk 

berjualan bakmi jowo ? 

 Pasti walau ada yang tertinggal akan tetap kembali untuk mengambilnya 

23. Apakah bapak harus mengerti karyawan yang bisa dijadikan sebagai karyawan 

kepercayaan untuk usaha bakmi jowo ini ? 

 Ya agar berkomunikasi dengan karyawan lebih mudah 

24. Apakah bapak teliti dalam pembukuan bakmi jowo ? 

 Teliti karena pembukuan sederhana saja 

25. Apakah bapak tidak percaya begitu saja terhadap orang yang memasarkan bakmi 

jowo ini ? 

 Tidak apabila orang tersebut sudah ahli dalam promosi 

26. Apakah bapak tidak pernah membiarkan karyawan yang belum mahir dalam 

memasak bakmi jowo, untuk memasak bakmi jowo ini ? 

 Pasti karena apabila dibiarkan akan merugikan usaha 

27. Apakah bapak tidak percaya penuh terhadap karyawan kepercayaan ? 

 Ya tetap perlu waspada terhadap siapapun 
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28. Apakah bapak yakin dengan diri sendiri akan bisa menghasilkan uang lebih 

banyak dari usaha bakmi jowo ini, daripada bekerja untuk orang lain ? 

 Ya karena sudah sejak lama berjualan bakmi jowo 

29. Apakah bapak tidak yakin dengan memperbanyak promosi sehingga 

memperbesar pengeluaran, apakah bapak akan sukses ? 

 Promosi seperlu saja tidak perlu berlebihan 

30. Dengan menjadikan karyawan biasa menjadi karyawan yang memiliki skill 

memasak yang hampir sama/ bahkan sama dengan bapak, apakah bapak yakin 

sukses dalam hal mengurus karyawan ? 

 Ya berarti saya bisa mengurus karyawan dengan baik 

31. Ketika bapak memperbanyak pendapatan dari usaha ini, apakah bapak tidak 

yakin sudah sukses ? 

 Ya sebab sukses yang diinginkan setiap orang berbeda- beda 

32. Memiliki karyawan yang bisa diandalkan untuk membuka cabang bakmi jowonya 

? 

 Ada namun belum bisa dipercaya sepenuhnya 

33. Apakah bapak memiliki karyawan untuk menggantikan memasak bakmi jowo, 

ketika bapak terlambat/ tidak bisa datang ? 

 Ada sebab sudah terbiasa ketika saya tidak datang 

34. Apakah bapak memiliki karyawan untuk mencatat laporan/ pembukuan 

sederhana yang berisi tentang penjualan dalam 1 hari? 

 Tidak karena karyawan tidak mengerti menulis pembukuan 
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Wawancara  

Nama  : Supriyanto 

Lokasi   :  Moch Suyudi 

Lama usaha : 4 tahun (1 karyawan) 

1. Apakah bapak ingin memperkenalkan bakmi jowo ke masyarakat luas ? 

 Ya pasti agar makin banyak orang membeli 

2. Apakah bapak ingin membuka cabang baru bakmi jowo ? 

 Ingin tetapi banyak halangan 

3. Apakah bapak ingin meminimalisir kerugian akibat bakmi jowo yang tidak 

terjual habis ? 

 Ya namun sudah memiliki cara untuk mengurangi kerugian tersebut 

4. Apakah bapak ingin mempromosikan bakmi jowo dengan mengikuti food 

festival, atau membuat menu bakmi jowo sehat ? 

 Tidak karena mengikuti food festival merepotkan dan kurang tenaga 

kerja 

5. Apakah bapak membeli peralatan bakmi jowo yang diperlukan terlebih dahulu, 

tanpa menunggu peralatan yang biasa digunakan rusak ? 

 Tidak karena peralatan biasanya diperbaiki sudah bisa digunakan 

kembali 

6. Bila melihat karyawan baru memiliki potensi untuk dijadikan karyawan yang bisa 

dipercaya, apakah bapak langsung bimbing untuk membuat bakmi jowo secara 

langsung ? 

 Tidak karena harus mengenal karyawan lebih lama  

7. Bila karyawan Apakah bapak melakukan kesalahan fatal misalnya menjatuhkan 

bumbu bakmi jowo yang digunakan untuk memasak, apakah bapak langsung 

potong gajinya ? 

 Pasti agar karyawan sadar akan perbuatan yang dilakukan 

8. Apakah bapak yakin bisa mempromosikan bakmi jowo ? 

 Tidak yakin tetapi apabila masakan enak pasti banyak orang datang 

9. Dalam membuka usaha bakmi jowo,  apakah bapak harus bisa memasak bakmi 

jowo ? 

 Pasti karena itu merupakan kunci membuka usaha bakmi jowo 

10. Apakah bapak harus tegas dan berani dalam memerintah karyawan ? 

 Pasti apabila tidak karyawan bekerja secara sembarangan 

11. Apakah bapak bisa menulis pembukuan bakmi jowo ? 

 Tidak bisa karena faktor pendidikan yang kurang 

12. Apakah bapak tetap melanjutkan memasak bakmi jowo, walaupun pesanan sudah 

banyak dan tangan bapak merasa pegal ? 

 Ya sebab pelanggan sudah menunggu masakan datang 

13. Apakah bapak tetap membimbing karyawan apabila ia melakukan kesalahan ? 



117 
 

 
 

 Ya tetap saya bimbing tetapi pada saat sudah tidak emosi 

14. Walaupun pada saat awal membuka usaha bakmi jowo ini sepi dan mengalami 

kerugian, apakah bapak tetap melanjutkan usaha bakmi jowo ini ? 

 Pasti karena usaha apapun awalnya pasti mengalami kerugian 

15. Apakah bapak harus setiap hari mempromosikan bakmi jowo ini agar lebih 

dikenal masyarakat ? 

 Tidak perlu karena akan membuang waktu saja 

16. Apakah bapak harus membuka usaha warung bakmi jowo ini setiap hari ? 

 Pasti agar pendapatan yang didapatkan meningkat 

17. Setiap hari Apakah bapak harus membimbing dan mengajarkan cara memasak 

bakmi jowo kepada karyawan kepercayaan ? 

 Tidak perlu setiap hari karena karyawan sudah mengerti apabila 

diperingatkan 

18. Apabila mendapatkan keuntungan dari usaha warung bakmi jowo ini, apakah 

bapak akan menggunakan uang bakmi jowo untuk mempromosikannya kembali ? 

 Tidak karena lebih uang tersebut untuk keperluan yang lain 

19. Apakah bapak menggunakan uang yang diperoleh dari hasil usaha bakmi jowo 

ini, untuk keperluan peralatan/ perlengkapan (kompor, areng, gas lpg 3kg, plastik, 

dll) bakmi jowo ? 

 Ya karena lebih baik uangnya digunakan untuk keperluan usaha 

20. Apakah bapak setiap hari membimbing karyawan yang akan dijadikan karyawan 

kepercayaan, agar lebih terampil dalam memasak bakmi jowo ? 

 Tidak perlu setiap hari, setiap ada kesempatan saja 

21. Apakah bapak selalu mencari lokasi yang belum mengetahui tentang usaha bakmi 

jowo ini ? 

 Tidak karena membuang waktu saja 

22. Apakah bapak tidak pernah melupakan barang- barang yang akan dibawa untuk 

berjualan bakmi jowo ? 

 Pasti kalau ada yang lupa bisa tidak berjualan pada hari itu 

23. Apakah bapak harus mengerti karyawan yang bisa dijadikan sebagai karyawan 

kepercayaan untuk usaha bakmi jowo ini ? 

 Ya tetapi tidak hanya karyawan kepercayaan melainkan semua karyawan 

24. Apakah bapak teliti dalam pembukuan bakmi jowo ? 

 Teliti namun tidak bisa menulis pembukuan 

25. Apakah bapak tidak percaya begitu saja terhadap orang yang memasarkan bakmi 

jowo ini ? 

 Ya karena tetap perlu memastikan apakah orang tersebut bekerja atau 

tidak 

26. Apakah bapak tidak pernah membiarkan karyawan yang belum mahir dalam 

memasak bakmi jowo, untuk memasak bakmi jowo ini ? 

 Ya sebab rasanya pasti tidak enak 

27. Apakah bapak tidak percaya penuh terhadap karyawan kepercayaan ? 
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 Pasti sebab kita perlu waspada terhadap siapapun 

28. Apakah bapak yakin dengan diri sendiri akan bisa menghasilkan uang lebih 

banyak dari usaha bakmi jowo ini, daripada bekerja untuk orang lain ? 

 Pada awalnya kurang yakin karena sudah banyak yang berjualan bakmi 

jowo 

29. Apakah bapak tidak yakin dengan memperbanyak promosi sehingga 

memperbesar pengeluaran, apakah bapak akan sukses ? 

 Ya sebab sukses bukan hasil dari promosi saja 

30. Dengan menjadikan karyawan biasa menjadi karyawan yang memiliki skill 

memasak yang hampir sama/ bahkan sama dengan bapak, apakah bapak yakin 

sukses dalam hal mengurus karyawan ? 

 Tidak karena bukan hanya skill memasak saja 

31. Ketika bapak memperbanyak pendapatan dari usaha ini, apakah bapak tidak 

yakin sudah sukses ? 

 Tidak karena orang sukses biasanya memiliki pendapatan yang besar 

32. Memiliki karyawan yang bisa diandalkan untuk membuka cabang bakmi jowonya 

? 

 Ada namun masih terhambat oleh modal 

33. Apakah bapak memiliki karyawan untuk menggantikan memasak bakmi jowo, 

ketika bapak terlambat/ tidak bisa datang ? 

 Ada sebab sudah dibimbing sejak awal membuka usaha 

34. Apakah bapak memiliki karyawan untuk mencatat laporan/ pembukuan 

sederhana yang berisi tentang penjualan dalam 1 hari? 

 Tidak karena karyawan tidak mengerti menulis pembukuan 
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Wawancara  

Nama  : Yohanes ( Pak Yo ) 

Lokasi   :  Tlogosari Raya 

Lama usaha : 6 tahun (2 karyawan) 

1. Apakah bapak ingin memperkenalkan bakmi jowo ke masyarakat luas ? 

 Ya agar banyak orang yang datang 

2. Apakah bapak ingin membuka cabang baru bakmi jowo ? 

 Ingin tetapi membuka cabang tidaklah mudah 

3. Apakah bapak ingin meminimalisir kerugian akibat bakmi jowo yang tidak 

terjual habis ? 

 Pasti agar uang dari kerugian tersebut bisa digunakan untuk keperluan 

lain 

4. Apakah bapak ingin mempromosikan bakmi jowo dengan mengikuti food 

festival, atau membuat menu bakmi jowo sehat ? 

 Ingin tetapi tidak mengetahui bagaimana caranya agar bisa mengikuti 

food festival 

5. Apakah bapak membeli peralatan bakmi jowo yang diperlukan terlebih dahulu, 

tanpa menunggu peralatan yang biasa digunakan rusak ? 

 Ya karena pada saat awal membeli, langsung membeli untuk cadangan 

juga 

6. Bila melihat karyawan baru memiliki potensi untuk dijadikan karyawan yang bisa 

dipercaya, apakah bapak langsung bimbing untuk membuat bakmi jowo secara 

langsung ? 

 Tidak karena harus paham betul sifat dari karyawan 

7. Bila karyawan Apakah bapak melakukan kesalahan fatal misalnya menjatuhkan 

bumbu bakmi jowo yang digunakan untuk memasak, apakah bapak langsung 

potong gajinya ? 

 Pasti agar karyawan mengetahui tentang tanggung jawab 

8. Apakah bapak yakin bisa mempromosikan bakmi jowo ? 

 Ya sebab promosi hal yang mudah 

9. Dalam membuka usaha bakmi jowo,  apakah bapak harus bisa memasak bakmi 

jowo ? 

 Pasti karena banyak mendapat dorongan dari orang lain untuk 

membuka usaha bakmi jowo 

10. Apakah bapak harus tegas dan berani dalam memerintah karyawan ? 

 Pasti agar karyawan tidak lelet dalam bekerja 

11. Apakah bapak bisa menulis pembukuan bakmi jowo ? 

 Bisa walaupun pembukuan sederhana 

12. Apakah bapak tetap melanjutkan memasak bakmi jowo, walaupun pesanan sudah 

banyak dan tangan bapak merasa pegal ? 
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 Pasti karena itu resiko dari pekerjaan 

13. Apakah bapak tetap membimbing karyawan apabila ia melakukan kesalahan ? 

 Ya karena mencari karyawan baru lebih sulit 

14. Walaupun pada saat awal membuka usaha bakmi jowo ini sepi dan mengalami 

kerugian, apakah bapak tetap melanjutkan usaha bakmi jowo ini ? 

 Pasti karena pada awal usaha mengalami kerugian adalah hal yang wajar 

15. Apakah bapak harus setiap hari mempromosikan bakmi jowo ini agar lebih 

dikenal masyarakat ? 

 Harus agar masyarakat mengetahui tentang bakmi jowo ini 

16. Apakah bapak harus membuka usaha warung bakmi jowo ini setiap hari ? 

 Pasti agar pelanggan yang datang tidak kecewa apabila warung tutup 

17. Setiap hari Apakah bapak harus membimbing dan mengajarkan cara memasak 

bakmi jowo kepada karyawan kepercayaan ? 

 Ya agar karyawan lebih cepat berkembang 

18. Apabila mendapatkan keuntungan dari usaha warung bakmi jowo ini, apakah 

bapak akan menggunakan uang bakmi jowo untuk mempromosikannya kembali ? 

 Ya namun untuk sekarang lebih baik digunakan untuk keperluan lain 

19. Apakah bapak menggunakan uang yang diperoleh dari hasil usaha bakmi jowo 

ini, untuk keperluan peralatan/ perlengkapan (kompor, areng, gas lpg 3kg, plastik, 

dll) bakmi jowo ? 

 Pasti agar uang pribadi tidak berkurang 

20. Apakah bapak setiap hari membimbing karyawan yang akan dijadikan karyawan 

kepercayaan, agar lebih terampil dalam memasak bakmi jowo ? 

 Setiap ada kesempatan akan dibimbing 

21. Apakah bapak selalu mencari lokasi yang belum mengetahui tentang usaha bakmi 

jowo ini ? 

 Tidak karena tidak memiliki waktu 

22. Apakah bapak tidak pernah melupakan barang- barang yang akan dibawa untuk 

berjualan bakmi jowo ? 

 Pernah tetapi jarang sekali karena sekarang sudah mulai terbiasa 

23. Apakah bapak harus mengerti karyawan yang bisa dijadikan sebagai karyawan 

kepercayaan untuk usaha bakmi jowo ini ? 

 Ya agar dengan mudah berkomunikasi dengan karyawan 

24. Apakah bapak teliti dalam pembukuan bakmi jowo ? 

 Teliti walaupun pembukuan sederhana 

25. Apakah bapak tidak percaya begitu saja terhadap orang yang memasarkan bakmi 

jowo ini ? 

 Ya sebab banyak orang melakukan penipuan 

26. Apakah bapak tidak pernah membiarkan karyawan yang belum mahir dalam 

memasak bakmi jowo, untuk memasak bakmi jowo ini ? 

 Ya sebab rasanya pasti tidak enak 

27. Apakah bapak tidak percaya penuh terhadap karyawan kepercayaan ? 
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 Pasti karena dari pengalaman yang mudah menipu adalah karyawan 

sendiri 

28. Apakah bapak yakin dengan diri sendiri akan bisa menghasilkan uang lebih 

banyak dari usaha bakmi jowo ini, daripada bekerja untuk orang lain ? 

 Ya sebab bila tidak yakin, tidak akan membuka usaha bakmi jowo 

29. Apakah bapak tidak yakin dengan memperbanyak promosi sehingga 

memperbesar pengeluaran, apakah bapak akan sukses ? 

 Pasti karena promosi saja tidak akan membuat pelanggan datang 

30. Dengan menjadikan karyawan biasa menjadi karyawan yang memiliki skill 

memasak yang hampir sama/ bahkan sama dengan bapak, apakah bapak yakin 

sukses dalam hal mengurus karyawan ? 

 Ya walaupun dalam hal mengurus karyawan saja 

31. Ketika bapak memperbanyak pendapatan dari usaha ini, apakah bapak tidak 

yakin sudah sukses ? 

 Ya sebab pendapatan meningkat bukanlah kesuksesan yang di inginkan 

32. Memiliki karyawan yang bisa diandalkan untuk membuka cabang bakmi jowonya 

? 

 Ada namun masih memiliki banyak halangan 

33. Apakah bapak memiliki karyawan untuk menggantikan memasak bakmi jowo, 

ketika bapak terlambat/ tidak bisa datang ? 

 Ada sebab sudah dibimbing sejak awal membuka usaha 

34. Apakah bapak memiliki karyawan untuk mencatat laporan/ pembukuan 

sederhana yang berisi tentang penjualan dalam 1 hari? 

 Tidak karena karyawan tidak bisa menulis pembukuan 
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Wawancara  

Nama  : Midi 

Lokasi   :  Karang Anyar 

Lama usaha : 11 tahun (2 karyawan) 

1. Apakah bapak ingin memperkenalkan bakmi jowo ke masyarakat luas ? 

 Ya agar masyarakat mengetahui usaha bakmi jowo ini 

2. Apakah bapak ingin membuka cabang baru bakmi jowo ? 

 Ingin tetapi banyak yang perlu disiapkan 

3. Apakah bapak ingin meminimalisir kerugian akibat bakmi jowo yang tidak 

terjual habis ? 

 Pasti agar tidak mengalami kerugian 

4. Apakah bapak ingin mempromosikan bakmi jowo dengan mengikuti food 

festival, atau membuat menu bakmi jowo sehat ? 

 Tidak karena belum memiliki karyawan yang cukup 

5. Apakah bapak membeli peralatan bakmi jowo yang diperlukan terlebih dahulu, 

tanpa menunggu peralatan yang biasa digunakan rusak ? 

 Tidak karena akan menjadi barang yang tidak terpakai 

6. Bila melihat karyawan baru memiliki potensi untuk dijadikan karyawan yang bisa 

dipercaya, apakah bapak langsung bimbing untuk membuat bakmi jowo secara 

langsung ? 

 Ya tetapi harus melihat terlebih dahulu kinerja dari karyawan tersebut 

7. Bila karyawan Apakah bapak melakukan kesalahan fatal misalnya menjatuhkan 

bumbu bakmi jowo yang digunakan untuk memasak, apakah bapak langsung 

potong gajinya ? 

 Ya namun tidak pada saat itu juga 

8. Apakah bapak yakin bisa mempromosikan bakmi jowo ? 

 Tidak yakin tetapi bisa promosi kepada orang secara langsung 

9. Dalam membuka usaha bakmi jowo,  apakah bapak harus bisa memasak bakmi 

jowo ? 

 Pasti karena memasak bakmi jowo adalah modal utama yang diperlukan 

10. Apakah bapak harus tegas dan berani dalam memerintah karyawan ? 

 Harus agar karyawan bekerja dengan baik 

11. Apakah bapak bisa menulis pembukuan bakmi jowo ? 

 Tidak bisa 

12. Apakah bapak tetap melanjutkan memasak bakmi jowo, walaupun pesanan sudah 

banyak dan tangan bapak merasa pegal ? 

 Ya sebab semua pekerjaan akan menguras tenaga 

13. Apakah bapak tetap membimbing karyawan apabila ia melakukan kesalahan ? 

 Ya walaupun sambil saya marahi 
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14. Walaupun pada saat awal membuka usaha bakmi jowo ini sepi dan mengalami 

kerugian, apakah bapak tetap melanjutkan usaha bakmi jowo ini ? 

 Ya sebab pada awal usaha tidak mengerti apa kekurangan dari bakmi 

jowo ini 

15. Apakah bapak harus setiap hari mempromosikan bakmi jowo ini agar lebih 

dikenal masyarakat ? 

 Tidak perlu karena lebih baik mencari uang tambahan 

16. Apakah bapak harus membuka usaha warung bakmi jowo ini setiap hari ? 

 Ya agar rejeki yang didapat tidak pergi ke orang lain 

17. Setiap hari Apakah bapak harus membimbing dan mengajarkan cara memasak 

bakmi jowo kepada karyawan kepercayaan ? 

 Tidak perlu setiap hari karena membimbing hanya pada awal saja 

18. Apabila mendapatkan keuntungan dari usaha warung bakmi jowo ini, apakah 

bapak akan menggunakan uang bakmi jowo untuk mempromosikannya kembali ? 

 Tidak karena tidak tertarik dengan promosi yang membutuhkan uang 

19. Apakah bapak menggunakan uang yang diperoleh dari hasil usaha bakmi jowo 

ini, untuk keperluan peralatan/ perlengkapan (kompor, areng, gas lpg 3kg, plastik, 

dll) bakmi jowo ? 

 Ya sebab uang yang diperoleh sudah tercampur dengan uang pribadi 

20. Apakah bapak setiap hari membimbing karyawan yang akan dijadikan karyawan 

kepercayaan, agar lebih terampil dalam memasak bakmi jowo ? 

 Tidak perlu karena akan merepotkan apabila setiap hari 

21. Apakah bapak selalu mencari lokasi yang belum mengetahui tentang usaha bakmi 

jowo ini ? 

 Tidak karena tidak menguntungkan 

22. Apakah bapak tidak pernah melupakan barang- barang yang akan dibawa untuk 

berjualan bakmi jowo ? 

 Pasti agar pada saat berjualan tidak terganggu 

23. Apakah bapak harus mengerti karyawan yang bisa dijadikan sebagai karyawan 

kepercayaan untuk usaha bakmi jowo ini ? 

 Ya agar dengan mudah berkomunikasi dengan karyawan 

24. Apakah bapak teliti dalam pembukuan bakmi jowo ? 

 Tidak karena tidak pernah membuat pembukuan 

25. Apakah bapak tidak percaya begitu saja terhadap orang yang memasarkan bakmi 

jowo ini ? 

 Ya sebab banyak orang melakukan penipuan 

26. Apakah bapak tidak pernah membiarkan karyawan yang belum mahir dalam 

memasak bakmi jowo, untuk memasak bakmi jowo ini ? 

 Ya agar pelanggan mau datang kembali 

27. Apakah bapak tidak percaya penuh terhadap karyawan kepercayaan ? 

 Pasti karena dari pengalaman yang mudah menipu adalah karyawan 

sendiri 
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28. Apakah bapak yakin dengan diri sendiri akan bisa menghasilkan uang lebih 

banyak dari usaha bakmi jowo ini, daripada bekerja untuk orang lain ? 

 Ya sebab dari pengalaman bekerja untuk orang lain mendapatkan sedikit 

penghasilan 

29. Apakah bapak tidak yakin dengan memperbanyak promosi sehingga 

memperbesar pengeluaran, apakah bapak akan sukses ? 

 Pasti karena promosi saja tidak akan membuat pelanggan datang 

30. Dengan menjadikan karyawan biasa menjadi karyawan yang memiliki skill 

memasak yang hampir sama/ bahkan sama dengan bapak, apakah bapak yakin 

sukses dalam hal mengurus karyawan ? 

 Tidak karena perlu skill selain memasak juga 

31. Ketika bapak memperbanyak pendapatan dari usaha ini, apakah bapak tidak 

yakin sudah sukses ? 

 Ya sebab pendapatan meningkat bukanlah kesuksesan 

32. Memiliki karyawan yang bisa diandalkan untuk membuka cabang bakmi jowonya 

? 

 Ada tetapi tidak bisa dipercaya 

33. Apakah bapak memiliki karyawan untuk menggantikan memasak bakmi jowo, 

ketika bapak terlambat/ tidak bisa datang ? 

 Ada walaupun skill memasak masih kurang 

34. Apakah bapak memiliki karyawan untuk mencatat laporan/ pembukuan 

sederhana yang berisi tentang penjualan dalam 1 hari? 

 Tidak karena karyawan sudah memiliki tugas yang lain 
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Wawancara  

Nama  : Pak Doel 

Lokasi   :  Kembang Paes 1093 

Lama usaha : 14 tahun (1 karyawan) 

1. Apakah bapak ingin memperkenalkan bakmi jowo ke masyarakat luas ? 

 Ya agar masyarakat datang untuk mencoba  

2. Apakah bapak ingin membuka cabang baru bakmi jowo ? 

 Ingin tetapi membuka cabang tidaklah mudah 

3. Apakah bapak ingin meminimalisir kerugian akibat bakmi jowo yang tidak 

terjual habis ? 

 Ya agar kerugian tidak terlalu banyak 

4. Apakah bapak ingin mempromosikan bakmi jowo dengan mengikuti food 

festival, atau membuat menu bakmi jowo sehat ? 

 Ingin tetapi tidak mengetahui bagaiman caranya mengikuti 

5. Apakah bapak membeli peralatan bakmi jowo yang diperlukan terlebih dahulu, 

tanpa menunggu peralatan yang biasa digunakan rusak ? 

 Tidak karena peralatan yang digunakan masih bagus 

6. Bila melihat karyawan baru memiliki potensi untuk dijadikan karyawan yang bisa 

dipercaya, apakah bapak langsung bimbing untuk membuat bakmi jowo secara 

langsung ? 

 Ya sebab tidak mudah mencari karyawan yang bisa dipercaya 

7. Bila karyawan Apakah bapak melakukan kesalahan fatal misalnya menjatuhkan 

bumbu bakmi jowo yang digunakan untuk memasak, apakah bapak langsung 

potong gajinya ? 

 Ya tetapi akan saya potong ketika waktu pemberian gaji 

8. Apakah bapak yakin bisa mempromosikan bakmi jowo ? 

 Yakin tetapi tidak punya waktu luang 

9. Dalam membuka usaha bakmi jowo,  apakah bapak harus bisa memasak bakmi 

jowo ? 

 Pasti agar tidak dibodohi oleh karyawan 

10. Apakah bapak harus tegas dan berani dalam memerintah karyawan ? 

 Ya agar karyawan bekerja dengan benar 

11. Apakah bapak bisa menulis pembukuan bakmi jowo ? 

 Tidak bisa karena tidak pernah belajar tentang pembukuan 
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12. Apakah bapak tetap melanjutkan memasak bakmi jowo, walaupun pesanan sudah 

banyak dan tangan bapak merasa pegal ? 

 Tidak karena saya memiliki karyawan yang bisa memasak bakmi jowo 

13. Apakah bapak tetap membimbing karyawan apabila ia melakukan kesalahan ? 

 Ya karena karyawan tanggung jawab saya 

14. Walaupun pada saat awal membuka usaha bakmi jowo ini sepi dan mengalami 

kerugian, apakah bapak tetap melanjutkan usaha bakmi jowo ini ? 

 Ya sebab tidak memiliki modal yang lain 

15. Apakah bapak harus setiap hari mempromosikan bakmi jowo ini agar lebih 

dikenal masyarakat ? 

 Tidak perlu lebih baik waktunya digunakan untuk yang lain 

16. Apakah bapak harus membuka usaha warung bakmi jowo ini setiap hari ? 

 Ya namun apabila tidak memungkinkan, tidak akan memaksa berjualan 

17. Setiap hari Apakah bapak harus membimbing dan mengajarkan cara memasak 

bakmi jowo kepada karyawan kepercayaan ? 

 Ya tetapi tidak konsisten setiap hari 

18. Apabila mendapatkan keuntungan dari usaha warung bakmi jowo ini, apakah 

bapak akan menggunakan uang bakmi jowo untuk mempromosikannya kembali ? 

 Tidak karena lebih baik uangnya digunakan untuk keperluan lain 

19. Apakah bapak menggunakan uang yang diperoleh dari hasil usaha bakmi jowo 

ini, untuk keperluan peralatan/ perlengkapan (kompor, areng, gas lpg 3kg, plastik, 

dll) bakmi jowo ? 

 Pasti sebab penghasilan dari usaha bakmi jowo saja 

20. Apakah bapak setiap hari membimbing karyawan yang akan dijadikan karyawan 

kepercayaan, agar lebih terampil dalam memasak bakmi jowo ? 

 Setiap hari namun hanya memperhatikan apakah sudah benar atau 

belum 

21. Apakah bapak selalu mencari lokasi yang belum mengetahui tentang usaha bakmi 

jowo ini ? 

 Tidak karena tidak berguna 

22. Apakah bapak tidak pernah melupakan barang- barang yang akan dibawa untuk 

berjualan bakmi jowo ? 

 Pernah hanya sesekali karena faktor usia yang sudah semakin tua 

23. Apakah bapak harus mengerti karyawan yang bisa dijadikan sebagai karyawan 

kepercayaan untuk usaha bakmi jowo ini ? 

 Ya agar lebih dekat dengan karyawan 

24. Apakah bapak teliti dalam pembukuan bakmi jowo ? 

 Tidak karena tidak membuat pembukuan 

25. Apakah bapak tidak percaya begitu saja terhadap orang yang memasarkan bakmi 

jowo ini ? 

 Ya sebab kita perlu mengetahui bagaimana kinerja orang tersebut 
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26. Apakah bapak tidak pernah membiarkan karyawan yang belum mahir dalam 

memasak bakmi jowo, untuk memasak bakmi jowo ini ? 

 Pasti sebab apabila dibiarkan pelanggan yang kecewa tidak akan datang 

lagi 

27. Apakah bapak tidak percaya penuh terhadap karyawan kepercayaan ? 

 Ya sebab karyawan sendiri yang sering melakukan penipuan 

28. Apakah bapak yakin dengan diri sendiri akan bisa menghasilkan uang lebih 

banyak dari usaha bakmi jowo ini, daripada bekerja untuk orang lain ? 

 Ya sebab bekerja untuk orang lain perlu skill yang mencukupi 

29. Apakah bapak tidak yakin dengan memperbanyak promosi sehingga 

memperbesar pengeluaran, apakah bapak akan sukses ? 

 Ya sebab promosi saja tidak akan membuat sukses 

30. Dengan menjadikan karyawan biasa menjadi karyawan yang memiliki skill 

memasak yang hampir sama/ bahkan sama dengan bapak, apakah bapak yakin 

sukses dalam hal mengurus karyawan ? 

 Pasti karena tidak semua orang dapat membimbing karyawan 

31. Ketika bapak memperbanyak pendapatan dari usaha ini, apakah bapak tidak 

yakin sudah sukses ? 

 Ya sebab pendapatan meningkat bukanlah ukuran kesuksesan 

32. Memiliki karyawan yang bisa diandalkan untuk membuka cabang bakmi jowonya 

? 

 Sudah ada hanya modal dan belum menemukan lokasi yang cocok 

33. Apakah bapak memiliki karyawan untuk menggantikan memasak bakmi jowo, 

ketika bapak terlambat/ tidak bisa datang ? 

 Ada dan sudah memiliki skill memasak yang bagus 

34. Apakah bapak memiliki karyawan untuk mencatat laporan/ pembukuan 

sederhana yang berisi tentang penjualan dalam 1 hari? 

 Tidak karena karyawan tidak mengerti tentang pembukuan 
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Wawancara  

Nama  : Adam 

Lokasi   :  Pringgading RT 4/01 

Lama usaha : 10 tahun (1 karyawan) 

1. Apakah bapak ingin memperkenalkan bakmi jowo ke masyarakat luas ? 

 Ya agar bakmi jowo dikenal oleh masyarakat  

2. Apakah bapak ingin membuka cabang baru bakmi jowo ? 

 Ingin sekali tetapi memerlukan persiapan yang banyak 

3. Apakah bapak ingin meminimalisir kerugian akibat bakmi jowo yang tidak 

terjual habis ? 

 Pasti agar saya tidak mengalami kerugian 

4. Apakah bapak ingin mempromosikan bakmi jowo dengan mengikuti food 

festival, atau membuat menu bakmi jowo sehat ? 

 Tidak karena kekurangan pegawai 

5. Apakah bapak membeli peralatan bakmi jowo yang diperlukan terlebih dahulu, 

tanpa menunggu peralatan yang biasa digunakan rusak ? 

 Tidak karena peralatan masih berfungsi dengan baik 

6. Bila melihat karyawan baru memiliki potensi untuk dijadikan karyawan yang bisa 

dipercaya, apakah bapak langsung bimbing untuk membuat bakmi jowo secara 

langsung ? 

 Tidak harus dipertimbangkan sifat dan perilaku karyawan tersebut 

7. Bila karyawan Apakah bapak melakukan kesalahan fatal misalnya menjatuhkan 

bumbu bakmi jowo yang digunakan untuk memasak, apakah bapak langsung 

potong gajinya ? 

 Pasti agar karyawan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi 

8. Apakah bapak yakin bisa mempromosikan bakmi jowo ? 

 Tidak karena kurangnya faktor pendidikan 

9. Dalam membuka usaha bakmi jowo,  apakah bapak harus bisa memasak bakmi 

jowo ? 

 Pasti agar tidak mengalami kebangkrutan 

10. Apakah bapak harus tegas dan berani dalam memerintah karyawan ? 

 Ya agar karyawan mengerti tugas yang harus dilakukan 

11. Apakah bapak bisa menulis pembukuan bakmi jowo ? 

 Bisa yang sederhana saja 
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12. Apakah bapak tetap melanjutkan memasak bakmi jowo, walaupun pesanan sudah 

banyak dan tangan bapak merasa pegal ? 

 Pasti karena sudah terbiasa dengan tangan yang pegal 

13. Apakah bapak tetap membimbing karyawan apabila ia melakukan kesalahan ? 

 Ya agar karyawan mengerti apa yang saya inginkan 

14. Walaupun pada saat awal membuka usaha bakmi jowo ini sepi dan mengalami 

kerugian, apakah bapak tetap melanjutkan usaha bakmi jowo ini ? 

 Ya sebab membuka usaha apapun awalnya pasti mengalami kerugian 

15. Apakah bapak harus setiap hari mempromosikan bakmi jowo ini agar lebih 

dikenal masyarakat ? 

 Tidak karena saya tidak paham dengan promosi yang harus dilakukan 

16. Apakah bapak harus membuka usaha warung bakmi jowo ini setiap hari ? 

 Harus sebab usaha ini satu- satunya pemasukan yang dimiliki 

17. Setiap hari Apakah bapak harus membimbing dan mengajarkan cara memasak 

bakmi jowo kepada karyawan kepercayaan ? 

 Ya namun tidak setiap hari 

18. Apabila mendapatkan keuntungan dari usaha warung bakmi jowo ini, apakah 

bapak akan menggunakan uang bakmi jowo untuk mempromosikannya kembali ? 

 Tidak karena tidak memahami apa yang harus dilakukan 

19. Apakah bapak menggunakan uang yang diperoleh dari hasil usaha bakmi jowo 

ini, untuk keperluan peralatan/ perlengkapan (kompor, areng, gas lpg 3kg, plastik, 

dll) bakmi jowo ? 

 Pasti sebab penghasilan dari usaha bakmi jowo saja 

20. Apakah bapak setiap hari membimbing karyawan yang akan dijadikan karyawan 

kepercayaan, agar lebih terampil dalam memasak bakmi jowo ? 

 Ya namun tidak dilakukan konsisten setiap hari 

21. Apakah bapak selalu mencari lokasi yang belum mengetahui tentang usaha bakmi 

jowo ini ? 

 Tidak karena tidak bermanfaat 

22. Apakah bapak tidak pernah melupakan barang- barang yang akan dibawa untuk 

berjualan bakmi jowo ? 

 Pernah namun jarang sekali 

23. Apakah bapak harus mengerti karyawan yang bisa dijadikan sebagai karyawan 

kepercayaan untuk usaha bakmi jowo ini ? 

 Ya agar lebih mengenal karyawan sendiri 

24. Apakah bapak teliti dalam pembukuan bakmi jowo ? 

 Teliti ditambahi istri yang sering membantu juga 

25. Apakah bapak tidak percaya begitu saja terhadap orang yang memasarkan bakmi 

jowo ini ? 

 Ya sebab banyak kasus penipuan pada jaman sekarang ini 

26. Apakah bapak tidak pernah membiarkan karyawan yang belum mahir dalam 

memasak bakmi jowo, untuk memasak bakmi jowo ini ? 
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 Pasti sebab apabila dibiarkan pelanggan yang kecewa tidak akan datang 

lagi 

27. Apakah bapak tidak percaya penuh terhadap karyawan kepercayaan ? 

 Ya sebab masih meragukan kemampuan karyawan 

28. Apakah bapak yakin dengan diri sendiri akan bisa menghasilkan uang lebih 

banyak dari usaha bakmi jowo ini, daripada bekerja untuk orang lain ? 

 Ya sebab bekerja untuk orang lain diperlukan pendidikan yang tinggi 

29. Apakah bapak tidak yakin dengan memperbanyak promosi sehingga 

memperbesar pengeluaran, apakah bapak akan sukses ? 

 Tidak karena kesuksesan bukan dari promosi saja 

30. Dengan menjadikan karyawan biasa menjadi karyawan yang memiliki skill 

memasak yang hampir sama/ bahkan sama dengan bapak, apakah bapak yakin 

sukses dalam hal mengurus karyawan ? 

 Tidak sebab masih diperlukan skill selain memasak juga 

31. Ketika bapak memperbanyak pendapatan dari usaha ini, apakah bapak tidak 

yakin sudah sukses ? 

 Ya sebab pendapatan meningkat artinya kesuksesan semakin dekat 

32. Memiliki karyawan yang bisa diandalkan untuk membuka cabang bakmi jowonya 

? 

 Ada namun terhambat oleh hal- hal yang lain 

33. Apakah bapak memiliki karyawan untuk menggantikan memasak bakmi jowo, 

ketika bapak terlambat/ tidak bisa datang ? 

 Ada dan sudah memiliki skill memasak yang bagus 

34. Apakah bapak memiliki karyawan untuk mencatat laporan/ pembukuan 

sederhana yang berisi tentang penjualan dalam 1 hari? 

 Tidak karena karyawan tidak paham mengenai pembukuan 
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Wawancara  

Nama  : Pak Jari 

Lokasi   :  Barito 

Lama usaha : 16 tahun (1 karyawan) 

1. Apakah bapak ingin memperkenalkan bakmi jowo ke masyarakat luas ? 

 Ya ingin tetapi tidak mengetahui bagaimana caranya  

2. Apakah bapak ingin membuka cabang baru bakmi jowo ? 

 Ingin tetapi memerlukan modal yang besar 

3. Apakah bapak ingin meminimalisir kerugian akibat bakmi jowo yang tidak 

terjual habis ? 

 Pasti namun sudah menemukan cara agar kerugian berkurang 

4. Apakah bapak ingin mempromosikan bakmi jowo dengan mengikuti food 

festival, atau membuat menu bakmi jowo sehat ? 

 Tidak karena masih kekurangan karyawan 

5. Apakah bapak membeli peralatan bakmi jowo yang diperlukan terlebih dahulu, 

tanpa menunggu peralatan yang biasa digunakan rusak ? 

 Ya untuk berjaga- jaga apabila peralatan hilang/ rusak 

6. Bila melihat karyawan baru memiliki potensi untuk dijadikan karyawan yang bisa 

dipercaya, apakah bapak langsung bimbing untuk membuat bakmi jowo secara 

langsung ? 

 Ya sebab mencari karyawan yang bisa dipercaya sangat sulit 

7. Bila karyawan Apakah bapak melakukan kesalahan fatal misalnya menjatuhkan 

bumbu bakmi jowo yang digunakan untuk memasak, apakah bapak langsung 

potong gajinya ? 

 Tidak harus namun itu sudah konsekuensi dari karyawan tersebut 

8. Apakah bapak yakin bisa mempromosikan bakmi jowo ? 

 Bisa karena pada awal usaha melakukan promosi 

9. Dalam membuka usaha bakmi jowo,  apakah bapak harus bisa memasak bakmi 

jowo ? 

 Pasti agar mengerti apa yang kurang dari usaha bakmi jowo ini 

10. Apakah bapak harus tegas dan berani dalam memerintah karyawan ? 

 Pasti karena karyawan tidak bekerja apabila tidak disuruh 

11. Apakah bapak bisa menulis pembukuan bakmi jowo ? 

 Bisa walaupun yang sederhana 
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12. Apakah bapak tetap melanjutkan memasak bakmi jowo, walaupun pesanan sudah 

banyak dan tangan bapak merasa pegal ? 

 Pasti karena rejeki tidak boleh ditolak 

13. Apakah bapak tetap membimbing karyawan apabila ia melakukan kesalahan ? 

 Ya sebab mencari karyawan tidaklah mudah 

14. Walaupun pada saat awal membuka usaha bakmi jowo ini sepi dan mengalami 

kerugian, apakah bapak tetap melanjutkan usaha bakmi jowo ini ? 

 Pasti karena pada awal usaha membeli bahan terlalu banyak 

15. Apakah bapak harus setiap hari mempromosikan bakmi jowo ini agar lebih 

dikenal masyarakat ? 

 Ya namun sebisa mungkin tidak mengeluar biaya yang banyak 

16. Apakah bapak harus membuka usaha warung bakmi jowo ini setiap hari ? 

 Pasti karena tidak memiliki pekerjaan lain 

17. Setiap hari Apakah bapak harus membimbing dan mengajarkan cara memasak 

bakmi jowo kepada karyawan kepercayaan ? 

 Harus namun tidak secara konsisten setiap hari 

18. Apabila mendapatkan keuntungan dari usaha warung bakmi jowo ini, apakah 

bapak akan menggunakan uang bakmi jowo untuk mempromosikannya kembali ? 

 Tidak karena uangnya lebih baik untuk membeli kebutuhan usaha 

19. Apakah bapak menggunakan uang yang diperoleh dari hasil usaha bakmi jowo 

ini, untuk keperluan peralatan/ perlengkapan (kompor, areng, gas lpg 3kg, plastik, 

dll) bakmi jowo ? 

 Pasti sebab penghasilan dari usaha bakmi jowo saja 

20. Apakah bapak setiap hari membimbing karyawan yang akan dijadikan karyawan 

kepercayaan, agar lebih terampil dalam memasak bakmi jowo ? 

 Ya agar karyawan lebih cepat berkembang 

21. Apakah bapak selalu mencari lokasi yang belum mengetahui tentang usaha bakmi 

jowo ini ? 

 Tidak karena tidak bermanfaat dan membuang waktu 

22. Apakah bapak tidak pernah melupakan barang- barang yang akan dibawa untuk 

berjualan bakmi jowo ? 

 Tidak karena saya orang yang teliti 

23. Apakah bapak harus mengerti karyawan yang bisa dijadikan sebagai karyawan 

kepercayaan untuk usaha bakmi jowo ini ? 

 Ya agar mudah berkomunikasi dengan karyawan 

24. Apakah bapak teliti dalam pembukuan bakmi jowo ? 

 Pasti 

25. Apakah bapak tidak percaya begitu saja terhadap orang yang memasarkan bakmi 

jowo ini ? 

 Pasti agar tidak terkena tipu 

26. Apakah bapak tidak pernah membiarkan karyawan yang belum mahir dalam 

memasak bakmi jowo, untuk memasak bakmi jowo ini ? 



133 
 

 
 

 Pasti sebab apabila dibiarkan pelanggan yang kecewa tidak akan datang 

lagi 

27. Apakah bapak tidak percaya penuh terhadap karyawan kepercayaan ? 

 Ya sebab masih ada yang kurang apabila tidak dikerjakan sendiri 

28. Apakah bapak yakin dengan diri sendiri akan bisa menghasilkan uang lebih 

banyak dari usaha bakmi jowo ini, daripada bekerja untuk orang lain ? 

 Ya sebab penghasilan yang didapat lebih banyak daripada ikut orang lain 

29. Apakah bapak tidak yakin dengan memperbanyak promosi sehingga 

memperbesar pengeluaran, apakah bapak akan sukses ? 

 Pasti sebab sudah memperhitungkan terlebih dahulu 

30. Dengan menjadikan karyawan biasa menjadi karyawan yang memiliki skill 

memasak yang hampir sama/ bahkan sama dengan bapak, apakah bapak yakin 

sukses dalam hal mengurus karyawan ? 

 Ya sebab membimbing karyawan bukanlah hal yang mudah 

31. Ketika bapak memperbanyak pendapatan dari usaha ini, apakah bapak tidak 

yakin sudah sukses ? 

 Ya sebab pendapatan meningkat bukan berarti sudah sukses 

32. Memiliki karyawan yang bisa diandalkan untuk membuka cabang bakmi jowonya 

? 

 Ada karena sudah terbiasa disuruh memasak bakmi jowo 

33. Apakah bapak memiliki karyawan untuk menggantikan memasak bakmi jowo, 

ketika bapak terlambat/ tidak bisa datang ? 

 Ada dan sudah memiliki skill memasak yang bagus 

34. Apakah bapak memiliki karyawan untuk mencatat laporan/ pembukuan 

sederhana yang berisi tentang penjualan dalam 1 hari? 

 Tidak karena karyawan dibimbing untuk memasak bakmi jowo saja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

 
 

 

 

 

Wawancara  

Nama  : Mas Yanto ( Siper ) 

Lokasi   :  Senjaya I 

Lama usaha : 5 tahun (1 karyawan) 

1. Apakah bapak ingin memperkenalkan bakmi jowo ke masyarakat luas ? 

 Ingin agar banyak orang membeli  

2. Apakah bapak ingin membuka cabang baru bakmi jowo ? 

 Ingin tetapi membuka cabang tidak mudah 

3. Apakah bapak ingin meminimalisir kerugian akibat bakmi jowo yang tidak 

terjual habis ? 

 Pasti namun biasanya apabila sisa akan digunakan untuk memasak pagi 

hari 

4. Apakah bapak ingin mempromosikan bakmi jowo dengan mengikuti food 

festival, atau membuat menu bakmi jowo sehat ? 

 Ingin tetapi tidak pernah mengikuti 

5. Apakah bapak membeli peralatan bakmi jowo yang diperlukan terlebih dahulu, 

tanpa menunggu peralatan yang biasa digunakan rusak ? 

 Apabila sudah parah baru akan membeli yang baru 

6. Bila melihat karyawan baru memiliki potensi untuk dijadikan karyawan yang bisa 

dipercaya, apakah bapak langsung bimbing untuk membuat bakmi jowo secara 

langsung ? 

 Tidak karena harus melihat sifat karyawan itu sendiri 

7. Bila karyawan Apakah bapak melakukan kesalahan fatal misalnya menjatuhkan 

bumbu bakmi jowo yang digunakan untuk memasak, apakah bapak langsung 

potong gajinya ? 

 Pasti agar karyawan sadar akan kesalahan yang telah dilakukan 

8. Apakah bapak yakin bisa mempromosikan bakmi jowo ? 

 Bisa apabila bakmi jowonya sudah sukses 

9. Dalam membuka usaha bakmi jowo,  apakah bapak harus bisa memasak bakmi 

jowo ? 

 Pasti karena itu adalah modal utama yang wajib dimiliki 

10. Apakah bapak harus tegas dan berani dalam memerintah karyawan ? 

 Pasti karena karyawan tidak bekerja apabila tidak disuruh 

11. Apakah bapak bisa menulis pembukuan bakmi jowo ? 

 Tidak bisa karena tidak ada yang mengajari 
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12. Apakah bapak tetap melanjutkan memasak bakmi jowo, walaupun pesanan sudah 

banyak dan tangan bapak merasa pegal ? 

 Pasti karena itu resiko pekerjaan 

13. Apakah bapak tetap membimbing karyawan apabila ia melakukan kesalahan ? 

 Ya sebab karyawan adalah teman sendiri 

14. Walaupun pada saat awal membuka usaha bakmi jowo ini sepi dan mengalami 

kerugian, apakah bapak tetap melanjutkan usaha bakmi jowo ini ? 

 Pasti karena sudah dipersiapkan sebelumnya 

15. Apakah bapak harus setiap hari mempromosikan bakmi jowo ini agar lebih 

dikenal masyarakat ? 

 Seharusnya setiap hari namun akan memakan biaya yang besar 

16. Apakah bapak harus membuka usaha warung bakmi jowo ini setiap hari ? 

 Pasti agar menambah pendapatan yang dimiliki 

17. Setiap hari apakah bapak harus membimbing dan mengajarkan cara memasak 

bakmi jowo kepada karyawan kepercayaan ? 

 Setiap ada kesempatan pasti saya bimbing 

18. Apabila mendapatkan keuntungan dari usaha warung bakmi jowo ini, apakah 

bapak akan menggunakan uang bakmi jowo untuk mempromosikannya kembali ? 

 Tidak karena hasil sebagian hasil usaha akan dikirim untuk keluarga  

19. Apakah bapak menggunakan uang yang diperoleh dari hasil usaha bakmi jowo 

ini, untuk keperluan peralatan/ perlengkapan (kompor, areng, gas lpg 3kg, plastik, 

dll) bakmi jowo ? 

 Ya sebab uang untuk keperluan lain tidak tercampur menjadi 1 

20. Apakah bapak setiap hari membimbing karyawan yang akan dijadikan karyawan 

kepercayaan, agar lebih terampil dalam memasak bakmi jowo ? 

 Ya agar karyawan lebih cepat berkembang 

21. Apakah bapak selalu mencari lokasi yang belum mengetahui tentang usaha bakmi 

jowo ini ? 

 Seharusnya seperti itu namun tidak memiliki waktu luang 

22. Apakah bapak tidak pernah melupakan barang- barang yang akan dibawa untuk 

berjualan bakmi jowo ? 

 Ya sebab akan berakibat fatal bila melupakan hal- hal penting 

23. Apakah bapak harus mengerti karyawan yang bisa dijadikan sebagai karyawan 

kepercayaan untuk usaha bakmi jowo ini ? 

 Ya agar mudah berkomunikasi dengan karyawan 

24. Apakah bapak teliti dalam pembukuan bakmi jowo ? 

 Pasti 

25. Apakah bapak tidak percaya begitu saja terhadap orang yang memasarkan bakmi 

jowo ini ? 

 Pasti agar tidak terkena tipu 

26. Apakah bapak tidak pernah membiarkan karyawan yang belum mahir dalam 

memasak bakmi jowo, untuk memasak bakmi jowo ini ? 
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 Pasti sebab apabila dibiarkan pelanggan yang kecewa tidak akan datang 

lagi 

27. Apakah bapak tidak percaya penuh terhadap karyawan kepercayaan ? 

 Ya sebab masih ada yang kurang apabila tidak dikerjakan sendiri 

28. Apakah bapak yakin dengan diri sendiri akan bisa menghasilkan uang lebih 

banyak dari usaha bakmi jowo ini, daripada bekerja untuk orang lain ? 

 Ya sebab penghasilan yang didapat lebih banyak daripada ikut orang lain 

29. Apakah bapak tidak yakin dengan memperbanyak promosi sehingga 

memperbesar pengeluaran, apakah bapak akan sukses ? 

 Pasti sebab sudah memperhitungkan terlebih dahulu 

30. Dengan menjadikan karyawan biasa menjadi karyawan yang memiliki skill 

memasak yang hampir sama/ bahkan sama dengan bapak, apakah bapak yakin 

sukses dalam hal mengurus karyawan ? 

 Ya namun sukses yang diinginkan tidak dalam mengurus karyawan 

31. Ketika bapak memperbanyak pendapatan dari usaha ini, apakah bapak tidak 

yakin sudah sukses ? 

 Ya sebab sukses setiap orang berbeda- beda 

32. Memiliki karyawan yang bisa diandalkan untuk membuka cabang bakmi jowonya 

? 

 Ada walaupun jarang memasak bakmi jowo 

33. Apakah bapak memiliki karyawan untuk menggantikan memasak bakmi jowo, 

ketika bapak terlambat/ tidak bisa datang ? 

 Ada tetapi tidak pernah memasak apabila tidak terpaksa oleh keadaan 

34. Apakah bapak memiliki karyawan untuk mencatat laporan/ pembukuan 

sederhana yang berisi tentang penjualan dalam 1 hari? 

 Tidak karena tidak pernah membuat pembukuan 
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Wawancara  

Nama  : Mudo Harsono 

Lokasi   :  Kayu Mas Selatan 2 

Lama usaha : 11 tahun (2 karyawan) 

1. Apakah bapak ingin memperkenalkan bakmi jowo ke masyarakat luas ? 

 Kalau memperkenalkan saja kurang 

2. Apakah bapak ingin membuka cabang baru bakmi jowo ? 

 Tidak karena sekarang sudah cukup 

3. Apakah bapak ingin meminimalisir kerugian akibat bakmi jowo yang tidak 

terjual habis ? 

 Ya sebab sering rugi akibat tidak terjual habis 

4. Apakah bapak ingin mempromosikan bakmi jowo dengan mengikuti food 

festival, atau membuat menu bakmi jowo sehat ? 

 Tidak karena waktunya sudah tidak ada dan karyawan pun kurang 

5. Apakah bapak membeli peralatan bakmi jowo yang diperlukan terlebih dahulu, 

tanpa menunggu peralatan yang biasa digunakan rusak ? 

 Tidak sebab peralatan masih terlihat bagus 

6. Bila melihat karyawan baru memiliki potensi untuk dijadikan karyawan yang bisa 

dipercaya, apakah bapak langsung bimbing untuk membuat bakmi jowo secara 

langsung ? 

 Tidak langsung diajari cara memasak bakmi jowo tetapi dibimbing 

7. Bila karyawan Apakah bapak melakukan kesalahan fatal misalnya menjatuhkan 

bumbu bakmi jowo yang digunakan untuk memasak, apakah bapak langsung 

potong gajinya ? 

 Pasti namun tidak pernah terjadi hal demikian 

8. Apakah bapak yakin bisa mempromosikan bakmi jowo ? 

 Bisa tetapi promosi biasa saja 

9. Dalam membuka usaha bakmi jowo,  apakah bapak harus bisa memasak bakmi 

jowo ? 

 Ya sebab bila tidak bisa, usaha bakmi jowo tidak akan bertahan lama 

10. Apakah bapak harus tegas dan berani dalam memerintah karyawan ? 

 Ya agar karyawan mengerti tugas yang harus dilakukan 

11. Apakah bapak bisa menulis pembukuan bakmi jowo ? 

 Bisa walaupun sederhana 
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12. Apakah bapak tetap melanjutkan memasak bakmi jowo, walaupun pesanan sudah 

banyak dan tangan bapak merasa pegal ? 

 Pasti karena pekerjaan apapun pasti melelahkan 

13. Apakah bapak tetap membimbing karyawan apabila ia melakukan kesalahan ? 

 Ya sebab mencari karyawan yang baik itu sulit 

14. Walaupun pada saat awal membuka usaha bakmi jowo ini sepi dan mengalami 

kerugian, apakah bapak tetap melanjutkan usaha bakmi jowo ini ? 

 Pasti karena sudah dipersiapkan sebelumnya 

15. Apakah bapak harus setiap hari mempromosikan bakmi jowo ini agar lebih 

dikenal masyarakat ? 

 Seharusnya setiap hari namun akan memakan biaya yang besar 

16. Apakah bapak harus membuka usaha warung bakmi jowo ini setiap hari ? 

 Pasti agar menambah pendapatan yang dimiliki 

17. Setiap hari apakah bapak harus membimbing dan mengajarkan cara memasak 

bakmi jowo kepada karyawan kepercayaan ? 

 Setiap ada kesempatan pasti saya bimbing 

18. Apabila mendapatkan keuntungan dari usaha warung bakmi jowo ini, apakah 

bapak akan menggunakan uang bakmi jowo untuk mempromosikannya kembali ? 

 Tidak karena hasil sebagian hasil usaha akan dikirim untuk keluarga  

19. Apakah bapak menggunakan uang yang diperoleh dari hasil usaha bakmi jowo 

ini, untuk keperluan peralatan/ perlengkapan (kompor, areng, gas lpg 3kg, plastik, 

dll) bakmi jowo ? 

 Ya sebab uang untuk keperluan lain tidak tercampur menjadi 1 

20. Apakah bapak setiap hari membimbing karyawan yang akan dijadikan karyawan 

kepercayaan, agar lebih terampil dalam memasak bakmi jowo ? 

 Tidak harus setiap hari tetapi selalu dibimbing 

21. Apakah bapak selalu mencari lokasi yang belum mengetahui tentang usaha bakmi 

jowo ini ? 

 Seharusnya seperti itu namun tidak memiliki waktu luang 

22. Apakah bapak tidak pernah melupakan barang- barang yang akan dibawa untuk 

berjualan bakmi jowo ? 

 Ya sebab akan berakibat fatal bila melupakan hal- hal penting 

23. Apakah bapak harus mengerti karyawan yang bisa dijadikan sebagai karyawan 

kepercayaan untuk usaha bakmi jowo ini ? 

 Ya agar mudah berkomunikasi dengan karyawan 

24. Apakah bapak teliti dalam pembukuan bakmi jowo ? 

 Teliti namun terkadang tidak 

25. Apakah bapak tidak percaya begitu saja terhadap orang yang memasarkan bakmi 

jowo ini ? 

 Kalau sudah kenal akan percaya 

26. Apakah bapak tidak pernah membiarkan karyawan yang belum mahir dalam 

memasak bakmi jowo, untuk memasak bakmi jowo ini ? 
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 Pasti sebab apabila dibiarkan pelanggan yang kecewa tidak akan datang 

lagi 

27. Apakah bapak tidak percaya penuh terhadap karyawan kepercayaan ? 

 Ya sebab masih ada yang kurang apabila tidak dikerjakan sendiri 

28. Apakah bapak yakin dengan diri sendiri akan bisa menghasilkan uang lebih 

banyak dari usaha bakmi jowo ini, daripada bekerja untuk orang lain ? 

 Ya sebab penghasilan yang didapat lebih banyak daripada ikut orang lain 

29. Apakah bapak tidak yakin dengan memperbanyak promosi sehingga 

memperbesar pengeluaran, apakah bapak akan sukses ? 

 Pasti sebab sudah memperhitungkan terlebih dahulu 

30. Dengan menjadikan karyawan biasa menjadi karyawan yang memiliki skill 

memasak yang hampir sama/ bahkan sama dengan bapak, apakah bapak yakin 

sukses dalam hal mengurus karyawan ? 

 Ya namun sukses yang diinginkan tidak dalam mengurus karyawan 

31. Ketika bapak memperbanyak pendapatan dari usaha ini, apakah bapak tidak 

yakin sudah sukses ? 

 Dilihat dari seberapa banyak meningkatnya 

32. Memiliki karyawan yang bisa diandalkan untuk membuka cabang bakmi jowonya 

? 

 Ada walaupun jarang memasak bakmi jowo 

33. Apakah bapak memiliki karyawan untuk menggantikan memasak bakmi jowo, 

ketika bapak terlambat/ tidak bisa datang ? 

 Ada tetapi tidak pernah memasak apabila tidak terpaksa oleh keadaan 

34. Apakah bapak memiliki karyawan untuk mencatat laporan/ pembukuan 

sederhana yang berisi tentang penjualan dalam 1 hari? 

 Tidak karena tidak pernah membuat pembukuan 
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Wawancara  

Nama  : Mas Tri 

Lokasi   :  Kayu Mas Selatan 2 

Lama usaha : 11 tahun (2 karyawan) 

1. Apakah bapak ingin memperkenalkan bakmi jowo ke masyarakat luas ? 

 Ya tetapi tidak sekedar memperkenalkan saja  

2. Apakah bapak ingin membuka cabang baru bakmi jowo ? 

 Tidak ingin karena sekarang sudah cukup 

3. Apakah bapak ingin meminimalisir kerugian akibat bakmi jowo yang tidak 

terjual habis ? 

 Pasti sebab sering terjadi kerugian yang banyak 

4. Apakah bapak ingin mempromosikan bakmi jowo dengan mengikuti food 

festival, atau membuat menu bakmi jowo sehat ? 

 Tidak karena tidak memiliki waktu 

5. Apakah bapak membeli peralatan bakmi jowo yang diperlukan terlebih dahulu, 

tanpa menunggu peralatan yang biasa digunakan rusak ? 

 Tidak lebih baik uangnya digunakan untuk yang lain 

6. Bila melihat karyawan baru memiliki potensi untuk dijadikan karyawan yang bisa 

dipercaya, apakah bapak langsung bimbing untuk membuat bakmi jowo secara 

langsung ? 

 Tidak karena pengalaman yang pahit terhadap karyawan 

7. Bila karyawan apakah bapak melakukan kesalahan fatal misalnya menjatuhkan 

bumbu bakmi jowo yang digunakan untuk memasak, apakah bapak langsung 

potong gajinya ? 

 Pasti agar karyawan memiliki tanggung jawab 

8. Apakah bapak yakin bisa mempromosikan bakmi jowo ? 

 Tidak yakin tetapi kalau rasa bakmi jowo enak pelanggan pasti akan 

datang  

9. Dalam membuka usaha bakmi jowo,  apakah bapak harus bisa memasak bakmi 

jowo ? 

 Pasti kalau tidak memasak bakmi jowo tidak akan membuka usaha 

bakmi jowo 

10. Apakah bapak harus tegas dan berani dalam memerintah karyawan ? 

 Harus agar karyawan patuh 

11. Apakah bapak bisa menulis pembukuan bakmi jowo ? 
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 Bisa 

12. Apakah bapak tetap melanjutkan memasak bakmi jowo, walaupun pesanan sudah 

banyak dan tangan bapak merasa pegal ? 

 Pasti karena masakan saya yang tunggu oleh pelanggan 

13. Apakah bapak tetap membimbing karyawan apabila ia melakukan kesalahan ? 

 Ya sebab karyawan semakin sulit dicari 

14. Walaupun pada saat awal membuka usaha bakmi jowo ini sepi dan mengalami 

kerugian, apakah bapak tetap melanjutkan usaha bakmi jowo ini ? 

 Pasti karena orang- orang belum mengetahui rasa dari bakmi jowo ini 

15. Apakah bapak harus setiap hari mempromosikan bakmi jowo ini agar lebih 

dikenal masyarakat ? 

 Tidak lebih baik berpikir bagaimana memperbesar usaha 

16. Apakah bapak harus membuka usaha warung bakmi jowo ini setiap hari ? 

 Ya apabila tidak ada halangan 

17. Setiap hari apakah bapak harus membimbing dan mengajarkan cara memasak 

bakmi jowo kepada karyawan kepercayaan ? 

 Ya tetapi pada saat awal usaha saja 

18. Apabila mendapatkan keuntungan dari usaha warung bakmi jowo ini, apakah 

bapak akan menggunakan uang bakmi jowo untuk mempromosikannya kembali ? 

 Tidak karena promosi tidak harus dilakukan  

19. Apakah bapak menggunakan uang yang diperoleh dari hasil usaha bakmi jowo 

ini, untuk keperluan peralatan/ perlengkapan (kompor, areng, gas lpg 3kg, plastik, 

dll) bakmi jowo ? 

 Ya sebab uang yang dimiliki hasil dari usaha bakmi jowo 

20. Apakah bapak setiap hari membimbing karyawan yang akan dijadikan karyawan 

kepercayaan, agar lebih terampil dalam memasak bakmi jowo ? 

 Tidak harus setiap hari, setiap ada kesempatan saja 

21. Apakah bapak selalu mencari lokasi yang belum mengetahui tentang usaha bakmi 

jowo ini ? 

 Tidak karena tidak memiliki waktu 

22. Apakah bapak tidak pernah melupakan barang- barang yang akan dibawa untuk 

berjualan bakmi jowo ? 

 Pernah beberapa kali tetapi jarang 

23. Apakah bapak harus mengerti karyawan yang bisa dijadikan sebagai karyawan 

kepercayaan untuk usaha bakmi jowo ini ? 

 Ya sebab karyawan tidak semua bisa di percaya 

24. Apakah bapak teliti dalam pembukuan bakmi jowo ? 

 Tidak karena tidak penting 

25. Apakah bapak tidak percaya begitu saja terhadap orang yang memasarkan bakmi 

jowo ini ? 

 Ya namun saya tidak pernah mempercayakan promosi kepada orang lain 
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26. Apakah bapak tidak pernah membiarkan karyawan yang belum mahir dalam 

memasak bakmi jowo, untuk memasak bakmi jowo ini ? 

 Pasti karena akan merusak image dari usaha bakmi jowo ini 

27. Apakah bapak tidak percaya penuh terhadap karyawan kepercayaan ? 

 Iya karena dulu saya pernah dibohongi oleh karyawan sendiri 

28. Apakah bapak yakin dengan diri sendiri akan bisa menghasilkan uang lebih 

banyak dari usaha bakmi jowo ini, daripada bekerja untuk orang lain ? 

 Awal usaha tidak yakin namun dengan berjalan nya waktu menjadi yakin 

29. Apakah bapak tidak yakin dengan memperbanyak promosi sehingga 

memperbesar pengeluaran, apakah bapak akan sukses ? 

 Promosi lebih dilakukan seperlunya saja 

30. Dengan menjadikan karyawan biasa menjadi karyawan yang memiliki skill 

memasak yang hampir sama/ bahkan sama dengan bapak, apakah bapak yakin 

sukses dalam hal mengurus karyawan ? 

 Dalam hal mengurus karyawan sukses tetapi tidak dengan usaha 

31. Ketika bapak memperbanyak pendapatan dari usaha ini, apakah bapak tidak 

yakin sudah sukses ? 

 Ya sebab pendapatan meningkat tetapi belum sukses juga 

32. Memiliki karyawan yang bisa diandalkan untuk membuka cabang bakmi jowonya 

? 

 Tidak karena tidak ingin membuka cabang 

33. Apakah bapak memiliki karyawan untuk menggantikan memasak bakmi jowo, 

ketika bapak terlambat/ tidak bisa datang ? 

 Ada walaupun belum mahir memasak bakmi jowo 

34. Apakah bapak memiliki karyawan untuk mencatat laporan/ pembukuan 

sederhana yang berisi tentang penjualan dalam 1 hari? 

 Tidak karena tidak penting 
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Wawancara  

Nama  : Pak Yosep 

Lokasi   :  Widosari Raya 16 

Lama usaha : 16 tahun (1 karyawan) 

1. Apakah bapak ingin memperkenalkan bakmi jowo ke masyarakat luas ? 

 Ya agar banyak orang membeli 

2. Apakah bapak ingin membuka cabang baru bakmi jowo ? 

 Ingin namun tidak bisa 

3. Apakah bapak ingin meminimalisir kerugian akibat bakmi jowo yang tidak 

terjual habis ? 

 Pasti biar tidak terjadi kerugian 

4. Apakah bapak ingin mempromosikan bakmi jowo dengan mengikuti food 

festival, atau membuat menu bakmi jowo sehat ? 

 Ingin tetapi akan merepotkan 

5. Apakah bapak membeli peralatan bakmi jowo yang diperlukan terlebih dahulu, 

tanpa menunggu peralatan yang biasa digunakan rusak ? 

 Tidak lebih baik uangnya digunakan untuk yang lain 

6. Bila melihat karyawan baru memiliki potensi untuk dijadikan karyawan yang bisa 

dipercaya, apakah bapak langsung bimbing untuk membuat bakmi jowo secara 

langsung ? 

 Ya sebab mencari karyawan tidak mudah 

7. Bila karyawan apakah bapak melakukan kesalahan fatal misalnya menjatuhkan 

bumbu bakmi jowo yang digunakan untuk memasak, apakah bapak langsung 

potong gajinya ? 

 Tidak langsung saya potong tapi pasti 

8. Apakah bapak yakin bisa mempromosikan bakmi jowo ? 

 Yakin namun tidak paham bagaimana caranya  

9. Dalam membuka usaha bakmi jowo,  apakah bapak harus bisa memasak bakmi 

jowo ? 

 Pasti kalau tidak memasak bakmi jowo tidak akan membuka usaha 

bakmi jowo 

10. Apakah bapak harus tegas dan berani dalam memerintah karyawan ? 

 Harus karena karyawan tidak jalan apabila tidak disuruh 

11. Apakah bapak bisa menulis pembukuan bakmi jowo ? 
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 Tidak bisa 

12. Apakah bapak tetap melanjutkan memasak bakmi jowo, walaupun pesanan sudah 

banyak dan tangan bapak merasa pegal ? 

 Pasti karena pelanggan sudah menunggu 

13. Apakah bapak tetap membimbing karyawan apabila ia melakukan kesalahan ? 

 Ya agar karyawan tidak mengulangi kesalahan 

14. Walaupun pada saat awal membuka usaha bakmi jowo ini sepi dan mengalami 

kerugian, apakah bapak tetap melanjutkan usaha bakmi jowo ini ? 

 Walaupun sempat terhenti namun kembali melanjutkan 

15. Apakah bapak harus setiap hari mempromosikan bakmi jowo ini agar lebih 

dikenal masyarakat ? 

 Harus agar dikenal masyarakat 

16. Apakah bapak harus membuka usaha warung bakmi jowo ini setiap hari ? 

 Pasti agar mendapatkan uang 

17. Setiap hari apakah bapak harus membimbing dan mengajarkan cara memasak 

bakmi jowo kepada karyawan kepercayaan ? 

 Tidak setiap hari karena karyawan sudah pernah bekerja sebelumnya 

18. Apabila mendapatkan keuntungan dari usaha warung bakmi jowo ini, apakah 

bapak akan menggunakan uang bakmi jowo untuk mempromosikannya kembali ? 

 Ya namun untuk saat ini tidak dilakukan  

19. Apakah bapak menggunakan uang yang diperoleh dari hasil usaha bakmi jowo 

ini, untuk keperluan peralatan/ perlengkapan (kompor, areng, gas lpg 3kg, plastik, 

dll) bakmi jowo ? 

 Ya sebab uang yang dimiliki hasil dari usaha bakmi jowo 

20. Apakah bapak setiap hari membimbing karyawan yang akan dijadikan karyawan 

kepercayaan, agar lebih terampil dalam memasak bakmi jowo ? 

 Pada awal membuka usaha setiap hari 

21. Apakah bapak selalu mencari lokasi yang belum mengetahui tentang usaha bakmi 

jowo ini ? 

 Tidak karena tidak memiliki waktu 

22. Apakah bapak tidak pernah melupakan barang- barang yang akan dibawa untuk 

berjualan bakmi jowo ? 

 Tidak pernah walaupun ada hanya barang yang tidak penting 

23. Apakah bapak harus mengerti karyawan yang bisa dijadikan sebagai karyawan 

kepercayaan untuk usaha bakmi jowo ini ? 

 Ya agar karyawan betah bekerja 

24. Apakah bapak teliti dalam pembukuan bakmi jowo ? 

 Tidak karena tidak pernah membuat bakmi jowo 

25. Apakah bapak tidak percaya begitu saja terhadap orang yang memasarkan bakmi 

jowo ini ? 

 Tidak karena tidak ingin promosi untuk saat ini 
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26. Apakah bapak tidak pernah membiarkan karyawan yang belum mahir dalam 

memasak bakmi jowo, untuk memasak bakmi jowo ini ? 

 Tidak pernah karena akan membuat pelanggan kecewa 

27. Apakah bapak tidak percaya penuh terhadap karyawan kepercayaan ? 

 Pasti, karena ada yang kurang kalau tidak dikerjakan sendiri 

28. Apakah bapak yakin dengan diri sendiri akan bisa menghasilkan uang lebih 

banyak dari usaha bakmi jowo ini, daripada bekerja untuk orang lain ? 

 Yakin karena dipaksaan oleh keadaan 

29. Apakah bapak tidak yakin dengan memperbanyak promosi sehingga 

memperbesar pengeluaran, apakah bapak akan sukses ? 

 Karena membuang uang lebih baik tidak dilakukan 

30. Dengan menjadikan karyawan biasa menjadi karyawan yang memiliki skill 

memasak yang hampir sama/ bahkan sama dengan bapak, apakah bapak yakin 

sukses dalam hal mengurus karyawan ? 

 Tidak karena sukses tidak dalam mengurus karyawan saja 

31. Ketika bapak memperbanyak pendapatan dari usaha ini, apakah bapak tidak 

yakin sudah sukses ? 

 Sukses yang dinginkan tidak dengan menambah pendapatan saja 

32. Memiliki karyawan yang bisa diandalkan untuk membuka cabang bakmi jowonya 

? 

 Ada walaupun kurang memiliki modal 

33. Apakah bapak memiliki karyawan untuk menggantikan memasak bakmi jowo, 

ketika bapak terlambat/ tidak bisa datang ? 

 Tidak karena saya tidak pernah terlambat 

34. Apakah bapak memiliki karyawan untuk mencatat laporan/ pembukuan sederhana 

yang berisi tentang penjualan dalam 1 hari? 

 Ada walaupun buku penjualan saja 
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Wawancara  

Nama  : Cak Dikin 

Lokasi   :  MT Haryono 

Lama usaha : 11 tahun (2 karyawan) 

1. Apakah bapak ingin memperkenalkan bakmi jowo ke masyarakat luas ? 

 Ya agar masyarakat mengetahui usaha bakmi jowo ini 

2. Apakah bapak ingin membuka cabang baru bakmi jowo ? 

 Ingin namun tidak boleh gegabah 

3. Apakah bapak ingin meminimalisir kerugian akibat bakmi jowo yang tidak 

terjual habis ? 

 Pasti agar kerugian berkurang 

4. Apakah bapak ingin mempromosikan bakmi jowo dengan mengikuti food 

festival, atau membuat menu bakmi jowo sehat ? 

 Tidak karena tidak memungkinkan 

5. Apakah bapak membeli peralatan bakmi jowo yang diperlukan terlebih dahulu, 

tanpa menunggu peralatan yang biasa digunakan rusak ? 

 Tidak karena masih bisa diperbaiki 

6. Bila melihat karyawan baru memiliki potensi untuk dijadikan karyawan yang bisa 

dipercaya, apakah bapak langsung bimbing untuk membuat bakmi jowo secara 

langsung ? 

 Tidak harus kenal dengan karyawan tersebut terlebih dahulu 

7. Bila karyawan apakah bapak melakukan kesalahan fatal misalnya menjatuhkan 

bumbu bakmi jowo yang digunakan untuk memasak, apakah bapak langsung 

potong gajinya ? 

 Pasti tetapi tidak langsung pada saat itu juga 

8. Apakah bapak yakin bisa mempromosikan bakmi jowo ? 

 Yakin tetapi tidak memiliki modal  

9. Dalam membuka usaha bakmi jowo,  apakah bapak harus bisa memasak bakmi 

jowo ? 

 Pasti karena kalau tidak bisa saya hanya akan menjadi karyawan saja 

10. Apakah bapak harus tegas dan berani dalam memerintah karyawan ? 

 Kalau tidak tegas karyawan akan malas- malasan saja 

11. Apakah bapak bisa menulis pembukuan bakmi jowo ? 
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 Bisa tetapi yang sederhana saja 

12. Apakah bapak tetap melanjutkan memasak bakmi jowo, walaupun pesanan sudah 

banyak dan tangan bapak merasa pegal ? 

 Pasti karena karyawan masih belum mahir 

13. Apakah bapak tetap membimbing karyawan apabila ia melakukan kesalahan ? 

 Ya karena mencari karyawan tidak mudah dan sudah kenal sejak lama 

14. Walaupun pada saat awal membuka usaha bakmi jowo ini sepi dan mengalami 

kerugian, apakah bapak tetap melanjutkan usaha bakmi jowo ini ? 

 Pasti karena pada awal usaha masih banyak kekurangan 

15. Apakah bapak harus setiap hari mempromosikan bakmi jowo ini agar lebih 

dikenal masyarakat ? 

 Tidak karena kurang bermanfaat 

16. Apakah bapak harus membuka usaha warung bakmi jowo ini setiap hari ? 

 Pasti agar mendapatkankan uang 

17. Setiap hari apakah bapak harus membimbing dan mengajarkan cara memasak 

bakmi jowo kepada karyawan kepercayaan ? 

 Tidak setiap hari karena karyawan sudah mengerti pekerjaan yang harus 

dilakukan 

18. Apabila mendapatkan keuntungan dari usaha warung bakmi jowo ini, apakah 

bapak akan menggunakan uang bakmi jowo untuk mempromosikannya kembali ? 

 Tidak lebih baik uangnya digunakan untuk keperluan lain  

19. Apakah bapak menggunakan uang yang diperoleh dari hasil usaha bakmi jowo 

ini, untuk keperluan peralatan/ perlengkapan (kompor, areng, gas lpg 3kg, plastik, 

dll) bakmi jowo ? 

 Ya sebab uang yang dimiliki hasil dari usaha bakmi jowo 

20. Apakah bapak setiap hari membimbing karyawan yang akan dijadikan karyawan 

kepercayaan, agar lebih terampil dalam memasak bakmi jowo ? 

 Tidak karena karyawan sudah paham 

21. Apakah bapak selalu mencari lokasi yang belum mengetahui tentang usaha bakmi 

jowo ini ? 

 Tidak karena tidak mudah 

22. Apakah bapak tidak pernah melupakan barang- barang yang akan dibawa untuk 

berjualan bakmi jowo ? 

 Pasti, apabila ada yang tertinggal langsung kembali untuk mengambilnya 

23. Apakah bapak harus mengerti karyawan yang bisa dijadikan sebagai karyawan 

kepercayaan untuk usaha bakmi jowo ini ? 

 Pasti, kalau tidak saya pahami tidak akan saya jadikan karyawan 

kepercayaan 

24. Apakah bapak teliti dalam pembukuan bakmi jowo ? 

 Kurang teliti tetapi ada istri saya yang membantu 

25. Apakah bapak tidak percaya begitu saja terhadap orang yang memasarkan bakmi 

jowo ini ? 
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 Ya sebab banyak penipu jaman sekarang 

26. Apakah bapak tidak pernah membiarkan karyawan yang belum mahir dalam 

memasak bakmi jowo, untuk memasak bakmi jowo ini ? 

 Pasti, kalau tidak bisa memasak untuk apa memasak 

27. Apakah bapak tidak percaya penuh terhadap karyawan kepercayaan ? 

 Ya walaupun kita sudah kenal baik tetapi tetap perlu berhati- hati 

28. Apakah bapak yakin dengan diri sendiri akan bisa menghasilkan uang lebih 

banyak dari usaha bakmi jowo ini, daripada bekerja untuk orang lain ? 

 Ya kalau sudah menjadi rejeki pasti akan lebih banyak 

29. Apakah bapak tidak yakin dengan memperbanyak promosi sehingga 

memperbesar pengeluaran, apakah bapak akan sukses ? 

 Ya apabila melakukan promosi tetapi tidak ada fungsinya untuk apa 

dilanjutkan 

30. Dengan menjadikan karyawan biasa menjadi karyawan yang memiliki skill 

memasak yang hampir sama/ bahkan sama dengan bapak, apakah bapak yakin 

sukses dalam hal mengurus karyawan ? 

 Tidak karena itu belum termasuk sukses 

31. Ketika bapak memperbanyak pendapatan dari usaha ini, apakah bapak tidak 

yakin sudah sukses ? 

 Ya dilihat dari seberapa banyak pendapatan yang dilakukan 

32. Memiliki karyawan yang bisa diandalkan untuk membuka cabang bakmi jowonya 

? 

 Ada walaupun skill biasa saja 

33. Apakah bapak memiliki karyawan untuk menggantikan memasak bakmi jowo, 

ketika bapak terlambat/ tidak bisa datang ? 

 Ada tetapi tidak pernah menggantikan saya 

34. Apakah bapak memiliki karyawan untuk mencatat laporan/ pembukuan sederhana 

yang berisi tentang penjualan dalam 1 hari? 

 Ada tetapi berisi menu yang dibeli pelanggan 
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Wawancara  

Nama  : Pak Min 

Lokasi   :  Tambak Dalam Raya 

Lama usaha : 15 tahun (4 karyawan) 

1. Apakah bapak ingin memperkenalkan bakmi jowo ke masyarakat luas ? 

 Ya agar pendapatan meningkat 

2. Apakah bapak ingin membuka cabang baru bakmi jowo ? 

 Ingin tetapi tidak boleh sembarangan 

3. Apakah bapak ingin meminimalisir kerugian akibat bakmi jowo yang tidak 

terjual habis ? 

 Pasti agar kerugian tidak terlalu banyak 

4. Apakah bapak ingin mempromosikan bakmi jowo dengan mengikuti food 

festival, atau membuat menu bakmi jowo sehat ? 

 Tidak karena tidak mengerti bagaimana caranya 

5. Apakah bapak membeli peralatan bakmi jowo yang diperlukan terlebih dahulu, 

tanpa menunggu peralatan yang biasa digunakan rusak ? 

 Ya sebab membeli peralatannya sangat jauh 

6. Bila melihat karyawan baru memiliki potensi untuk dijadikan karyawan yang bisa 

dipercaya, apakah bapak langsung bimbing untuk membuat bakmi jowo secara 

langsung ? 

 Dibimbing tetapi tidak langsung diajari cara memasak bakmi jowo 

7. Bila karyawan apakah bapak melakukan kesalahan fatal misalnya menjatuhkan 

bumbu bakmi jowo yang digunakan untuk memasak, apakah bapak langsung 

potong gajinya ? 

 Pasti tetapi agar sadar akan tanggung jawab 

8. Apakah bapak yakin bisa mempromosikan bakmi jowo ? 

 Tidak karena faktor pendidikan 

9. Dalam membuka usaha bakmi jowo,  apakah bapak harus bisa memasak bakmi 

jowo ? 

 Pasti karena kalau tidak bisa membuat bakmi jowo untuk apa dijalani 

10. Apakah bapak harus tegas dan berani dalam memerintah karyawan ? 

 Harus tegas tetapi beda dengan menjadi galak 

11. Apakah bapak bisa menulis pembukuan bakmi jowo ? 
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 Bisa namun berisi keuntungan yang di dapat 

12. Apakah bapak tetap melanjutkan memasak bakmi jowo, walaupun pesanan sudah 

banyak dan tangan bapak merasa pegal ? 

 Pasti sudah resiko dari pekerjaan 

13. Apakah bapak tetap membimbing karyawan apabila ia melakukan kesalahan ? 

 Ya walaupun baru saya bimbing lagi ke esokan harinya 

14. Walaupun pada saat awal membuka usaha bakmi jowo ini sepi dan mengalami 

kerugian, apakah bapak tetap melanjutkan usaha bakmi jowo ini ? 

 Pasti karena orang- orang belum mengetahui rasa dari bakmi jowo ini 

15. Apakah bapak harus setiap hari mempromosikan bakmi jowo ini agar lebih 

dikenal masyarakat ? 

 Perlu namun tidak harus setiap hari 

16. Apakah bapak harus membuka usaha warung bakmi jowo ini setiap hari ? 

 Ya apabila tidak ada hal penting terjadi 

17. Setiap hari apakah bapak harus membimbing dan mengajarkan cara memasak 

bakmi jowo kepada karyawan kepercayaan ? 

 Ya namun tidak harus setiap hari 

18. Apabila mendapatkan keuntungan dari usaha warung bakmi jowo ini, apakah 

bapak akan menggunakan uang bakmi jowo untuk mempromosikannya kembali ? 

 Tidak karena kurang tertarik melakukan promosi 

19. Apakah bapak menggunakan uang yang diperoleh dari hasil usaha bakmi jowo 

ini, untuk keperluan peralatan/ perlengkapan (kompor, areng, gas lpg 3kg, plastik, 

dll) bakmi jowo ? 

 Ya sebab tidak mungkin menggunakan uang pribadi 

20. Apakah bapak setiap hari membimbing karyawan yang akan dijadikan karyawan 

kepercayaan, agar lebih terampil dalam memasak bakmi jowo ? 

 Harus namun tidak konsisten setiap harinya 

21. Apakah bapak selalu mencari lokasi yang belum mengetahui tentang usaha bakmi 

jowo ini ? 

 Tidak karena tidak bermanfaat serta membuang waktu saja 

22. Apakah bapak tidak pernah melupakan barang- barang yang akan dibawa untuk 

berjualan bakmi jowo ? 

 Tidak karena saya orang yang teliti 

23. Apakah bapak harus mengerti karyawan yang bisa dijadikan sebagai karyawan 

kepercayaan untuk usaha bakmi jowo ini ? 

 Ya sebab karyawan tidak semua bisa di percaya 

24. Apakah bapak teliti dalam pembukuan bakmi jowo ? 

 Pasti sebab itu hal yang penting 

25. Apakah bapak tidak percaya begitu saja terhadap orang yang memasarkan bakmi 

jowo ini ? 

 Ya namun saya tidak pernah mempercayakan promosi kepada orang lain 
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26. Apakah bapak tidak pernah membiarkan karyawan yang belum mahir dalam 

memasak bakmi jowo, untuk memasak bakmi jowo ini ? 

 Pasti karena akan menurunkan pendapatan usaha bakmi jowo ini 

27. Apakah bapak tidak percaya penuh terhadap karyawan kepercayaan ? 

 Ya sebab sewaktu- waktu karyawan bisa berubah sikap 

28. Apakah bapak yakin dengan diri sendiri akan bisa menghasilkan uang lebih 

banyak dari usaha bakmi jowo ini, daripada bekerja untuk orang lain ? 

 Pasti karena usaha sudah menghasilkan banyak rejeki 

29. Apakah bapak tidak yakin dengan memperbanyak promosi sehingga 

memperbesar pengeluaran, apakah bapak akan sukses ? 

 Ya sebab promosi berlebihan tidak akan menghasilkan pendapatan 

30. Dengan menjadikan karyawan biasa menjadi karyawan yang memiliki skill 

memasak yang hampir sama/ bahkan sama dengan bapak, apakah bapak yakin 

sukses dalam hal mengurus karyawan ? 

 Dalam mengurus karyawan sudah tetapi belum dengan usaha 

31. Ketika bapak memperbanyak pendapatan dari usaha ini, apakah bapak tidak 

yakin sudah sukses ? 

 Ya sebab pendapatan meningkat belum tentu sudah sukses 

32. Memiliki karyawan yang bisa diandalkan untuk membuka cabang bakmi jowonya 

? 

 Ada namun masih belum yakin sepenuhnya 

33. Apakah bapak memiliki karyawan untuk menggantikan memasak bakmi jowo, 

ketika bapak terlambat/ tidak bisa datang ? 

 Ada namun tidak pernah menggantikan memasak bakmi jowo 

34. Apakah bapak memiliki karyawan untuk mencatat laporan/ pembukuan sederhana 

yang berisi tentang penjualan dalam 1 hari? 

 Ada namun berisi total penjualan pada hari itu saja 
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Kuesioner tentang pemilik warung bakmi jowo : 

Nama   : 

No telp/ HP  : 

Lokasi usaha  : 

Karyawan   : 

Lama usaha  : 

 

No Pertanyaan Jawaban 

SS S N TS STS 

1. Saya ingin memperkenalkan bakmi jowo ke 

masyarakat luas. 
     

2. Saya ingin membuka cabang baru bakmi jowo.      

3. Saya ingin meminimalisir kerugian akibat 

bakmi jowo yang tidak terjual habis. 
     

4. Saya ingin mempromosikan bakmi jowo 

dengan mengikuti food festival, atau membuat 

menu bakmi jowo sehat. 

     

5. Saya membeli peralatan bakmi jowo yang 

diperlukan terlebih dahulu, tanpa menunggu 

peralatan yang biasa digunakan rusak. 

     

6. Bila melihat karyawan baru memiliki potensi 

untuk dijadikan karyawan yang bisa dipercaya, 

saya langsung bimbing untuk membuat bakmi 

jowo secara langsung. 

     

7. Bila karyawan saya melakukan kesalahan fatal 

misalnya menjatuhkan bumbu bakmi jowo yang 

digunakan untuk memasak, saya langsung 

potong gajinya. 

     

8. Saya yakin bisa mempromosikan bakmi jowo.      
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9. Dalam membuka usaha bakmi jowo,  saya harus 

bisa memasak bakmi jowo. 
     

10. Saya harus tegas dan berani dalam memerintah 

karyawan. 
     

11. Saya bisa menulis pembukuan bakmi jowo.      

12. Saya tetap melanjutkan memasak bakmi jowo, 

walaupun pesanan sudah banyak dan tangan 

saya merasa pegal. 

     

13. Saya tetap membimbing karyawan apabila ia 

melakukan kesalahan. 
     

14. Walaupun pada saat awal membuka usaha 

bakmi jowo ini sepi dan mengalami kerugian, 

saya tetap melanjutkan usaha bakmi jowo ini. 

     

15. Saya harus setiap hari mempromosikan bakmi 

jowo ini agar lebih dikenal masyarakat. 
     

16. Saya harus membuka usaha warung bakmi jowo 

ini setiap hari. 
     

17. Setiap hari saya harus membimbing dan 

mengajarkan cara memasak bakmi jowo kepada 

karyawan kepercayaan. 

     

18. Apabila mendapatkan keuntungan dari usaha 

warung bakmi jowo ini, saya akan 

menggunakan uang bakmi jowo untuk 

mempromosikannya kembali. 

     

19. Saya menggunakan uang yang diperoleh dari 

hasil usaha bakmi jowo ini, untuk keperluan 

peralatan/ perlengkapan (kompor, areng, gas lpg 

3kg, plastik, dll) bakmi jowo. 

     

20. Saya setiap hari membimbing karyawan yang 

akan dijadikan karyawan kepercayaan, agar 

lebih terampil dalam memasak bakmi jowo. 

     

21. Saya selalu mencari lokasi yang belum 

mengetahui tentang usaha bakmi jowo ini. 
     

22. Saya tidak pernah melupakan barang- barang 

yang akan dibawa untuk berjualan bakmi jowo. 
     

23. Saya harus mengerti karyawan yang bisa 

dijadikan sebagai karyawan kepercayaan untuk 

usaha bakmi jowo ini. 

     

24. Saya teliti dalam pembukuan bakmi jowo.      

25. Saya tidak percaya begitu saja terhadap orang 

yang memasarkan bakmi jowo ini. 
     

26. Saya tidak pernah membiarkan karyawan yang 

belum mahir dalam memasak bakmi jowo, 

untuk memasak bakmi jowo ini. 

     

27. Saya tidak percaya penuh terhadap karyawan 

kepercayaan. 
     

28. Saya yakin dengan diri sendiri akan bisa 

menghasilkan uang lebih banyak dari usaha 

bakmi jowo ini, daripada bekerja untuk orang 

lain. 
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29. Saya tidak yakin dengan memperbanyak 

promosi sehingga memperbesar pengeluaran, 

saya akan sukses. 

     

30. Dengan menjadikan karyawan biasa menjadi 

karyawan yang memiliki skill memasak yang 

hampir sama/ bahkan sama dengan saya, saya 

yakin suskses dalam hal mengurus karyawan. 

     

31. Ketika saya memperbanyak pendapatan dari 

usaha ini, saya tidak yakin sudah sukses. 
     

32. Memiliki karyawan yang bisa diandalkan untuk 

membuka cabang bakmi jowonya. 
     

33. Saya memiliki karyawan untuk menggantikan 

memasak bakmi jowo, ketika saya terlambat/ 

tidak bisa datang. 

     

34. Saya memiliki karyawan untuk mencatat 

laporan/ pembukuan sederhana yang berisi 

tentang penjualan dalam 1 hari. 
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Dream Ingin memperkenalkan bakmi jowo ke 

masyarakat luas 

Ingin membuka cabang Bisa mengurangi kerugian apabila bakmi 

jowo tidak terjual habis 

1 Ya agar usaha ini dikenal Ya agar pendapatan bertambah Pasti agar tidak rugi 

2 Ya tetapi tidak memiliki waktu Ingin tetapi kendala di karyawan Ingin agar tidak rugi 

3 Ingin tetapi tidak tahu caranya Ingin tetapi susah Ya agar tidak dibuang 

4 Ya agar usaha ini dikenal Ingin tetapi kendala di waktu Pasti agar tidak rugi 

5 Tidak kalau sekedar memperkenalkan Ingin tetapi tidak sembarangan Pasti agar tidak rugi 

6 Ya agar usaha ini dikenal Tidak karena butuh modal Ya agar tidak dibuang 

7 Tidak kalau sekedar memperkenalkan Ingin tetapi kendala di karyawan Ya agar tidak rugi 

8 Ya agar banyak yang membeli Ingin tetapi tidak sembarangan Ya agar tidak rugi 

9 Ya agar usaha ini dikenal Ingin tetapi butuh modal Ya sudah ada solusi 

10 Ya agar banyak yang datang Ingin tetapi susah Ya sudah ada solusi 

11 Ya agar banyak yang membeli Ingin tetapi butuh modal Pasti agar tidak rugi 

12 Ya agar banyak yang membeli Ingin tetapi kendala di waktu Ya sudah ada solusi 

13 Ya agar pendapatan meningkat Tidak karena sudah cukup Ya agar tidak rugi 

14 Ya agar banyak yang membeli Ingin tetapi butuh modal dan waktu Ya sudah ada solusi 

15 Tidak kalau sekedar memperkenalkan Ingin tetapi kendala di karyawan Ya agar tidak dibuang 

16 Ya agar usaha ini dikenal Ingin tetapi kendala di waktu Ya sudah ada solusi 

17 Ya agar usaha ini dikenal Ingin tetapi kendala di waktu Ya agar tidak rugi 

18 Ingin tetapi tidak tahu caranya Ingin tetapi tidak sembarangan Ya agar tidak rugi 

19 Ya agar usaha ini dikenal Ingin tetapi tidak sembarangan Ya sudah ada solusi 

20 Ya agar banyak yang membeli Ingin tetapi tidak mudah Ya agar tidak rugi 

21 Ya agar banyak yang datang Ingin tetapi tidak sembarangan Ya agar tidak rugi 

22 Ya agar usaha ini dikenal Ingin tetapi tidak mudah Ya agar tidak rugi 

23 Ya agar banyak yang membeli Ingin tetapi tidak sembarangan Ya agar tidak rugi 

24 Ya agar usaha ini dikenal Ingin tetapi butuh modal Ya sudah ada solusi 

25 Ingin tetapi tidak tahu caranya Ingin tetapi tidak mudah Ya sudah ada solusi 

26 Ya agar banyak yang membeli Tidak karena sudah cukup Ya agar tidak rugi 

27 Tidak kalau sekedar memperkenalkan Tidak karena sudah cukup Ya agar tidak rugi 

28 Tidak kalau sekedar memperkenalkan Ingin tetapi tidak bisa Ya agar tidak rugi 

29 Ya agar banyak yang membeli Ingin tetapi tidak sembarangan Ya agar tidak rugi 

30 Ya agar pendapatan meningkat Ingin tetapi tidak sembarangan Ya agar tidak rugi 
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Decisiveness Berani ikut food festival Membeli peralatan dahulu Berani membimbing karyawan Berani memotong gaji karyawan 
1 Ya tetapi tidak tahu caranya Tidak karena masih bagus Melihat kinerja karyawan dahulu Tidak, dilihat dari kesalahan 

2 Tidak karena merepotkan Tidak karena masih bagus Melihat sifat karyawan dahulu Tidak, karena saudara sendiri 

3 Tidak karena sulit Tidak karena masih bagus Melihat sifat karyawan dahulu Pasti, karena bikin rugi 

4 Tidak tidak tahu caranya Tidak karena masih bagus Tidak, karena bisa fatal Ya, tetapi tidak saat itu juga 

5 Tidak karena kendala waktu Tidak karena bisa diperbaiki Melihat sifat karyawan dahulu Ya, agar punya tanggung jawab 

6 Tidak karena banyak kendala Tidak karena masih bagus Tidak, karena bisa berakibat fatal Ya, agar punya tanggung jawab 

7 Tidak karena banyak kendala Tidak karena masih bagus Tidak, melihat sifat karyawan Tidak, dilihat dari kesalahan 

8 Ya tetapi tidak tahu caranya Tidak karena bisa diperbaiki Tidak,melihat sifat karyawan Tidak, dilihat dari kesalahan 

9 Tidak karena merepotkan Tidak karena masih bagus Tidak, melihat sifat karyawan Ya, karena membuat rugi 

10 Ingin tetapi banyak kendala Tidak karena masih bagus Tidak, melihat sifat karyawan Ya, agar punya tanggung jawab 

11 Tidak karena rugi Tidak karena masih bagus Tidak, melihat kinerja karyawan Tidak, dilihat dari kesalahan 

12 Ingin karena belum pernah Ya untuk berjaga- jaga Ya,namun tidak cara memasak Tidak, dilihat dari kesalahan 

13 Tidak karena banyak kendala Tidak karena masih bagus Tidak, melihat sifat karyawan Ya, tetapi tidak saat itu juga 

14 Tidak karena kendala waktu Tidak karena bisa diperbaiki Ya,namun tidak cara memasak Ya, tetapi tidak saat itu juga 

15 Tidak karena sulit Tidak karena masih bagus Tidak, karena bisa berakibat fatal Ya, agar punya tanggung jawab 

16 Ingin tetapi sulit Tidak karena masih bagus Tidak, melihat sifat karyawan Tidak, dilihat dari kesalahan 

17 Tidak karena kendala waktu Tidak karena bisa diperbaiki Tidak, melihat sifat karyawan Tidak, dilihat dari kesalahan 

18 Ingin jika ada kesempatan Tidak karena masih bagus Ya, karena sulit mencarinya Ya, agar punya tanggung jawab 

19 Tidak karena merepotkan Tidak karena bisa diperbaiki Tidak, melihat sifat karyawan Ya, agar punya tanggung jawab 

20 Ingin tetapi tidak tahu caranya Ya untuk berjaga- jaga Tidak, melihat sifat karyawan Ya, agar punya tanggung jawab 

21 Tidak, kendala di karyawan Tidak karena sia-sia Tidak, melihat kinerja karyawan Ya, tetapi tidak saat itu juga 

22 Ingin tetapi tidak tahu caranya Tidak karena masih bagus Ya, karena sulit mencarinya Ya, tetapi tidak saat itu juga 

23 Tidak, kendala di karyawan Tidak karena masih bagus Tidak, karena bisa berakibat fatal Ya, agar punya tanggung jawab 

24 Tidak, kendala di karyawan Ya untuk berjaga-jaga Ya, karena sulit mencarinya Ya, agar punya tanggung jawab 

25 Ingin jika ada kesempatan Tidak karena masih bagus Tidak, melihat sifat karyawan Ya, agar punya tanggung jawab 

26 Tidak karena banyak kendala Tidak karena masih bagus Ya, namun tidak cara memasak Ya, agar punya tanggung jawab 

27 Tidak karena kendala waktu Tidak, untuk keperluan lain Tidak, karena bisa berakibat fatal Ya, agar punya tanggung jawab 

28 Ingin namun merepotkan Tidak, untuk keperluan lain Ya, karena sulit mencarinya Ya, tetapi tidak saat itu juga 

29 Tidak karena banyak kendala Tidak karena masih bagus Tidak, melihat sifat karyawan Ya, tetapi tidak saat itu juga 

30 Ya tetapi tidak tahu caranya Ya, untuk berjaga-jaga Ya, namun tidak cara memasak Ya, agar punya tanggung jawab 
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Doers Bisa promosi sendiri Bisa memasak sendiri Tegas memerintah karyawan Bisa menulis pembukuan 

1 Tidak hanya bertemu langsung Bisa karena wajib Tegas tetapi tidak marah Bisa tetapi sederhana 

2 Tidak hanya bertemu langsung Bisa karena wajib Ya agar karyawan mengerti tugasnya Tidak bisa karena pendidikan 

3 Tidak karena pendidikan kurang Ya karena wajib Ya agar karyawan mengerti tugasnya Bisa tetapi sederhana 

4 Tidak karena pendidikan kurang Ya karena wajib Tegas tetapi tidak galak Tidak bisa karena pendidikan 

5 Bisa namun kendala waktu Ya karena keharusan Ya agar karyawan mengerti tugasnya Bisa tetapi sederhana 

6 Tidak karena pendidikan kurang Ya agar tidak bangkrut Ya agar karyawan mengerti tugasnya Tidak bisa karena pendidikan 

7 Tidak karena kendala waktu Ya karena keharusan Ya agar karyawan mengerti tugasnya Tidak bisa karena pendidikan 

8 Tidak karena pendidikan kurang Ya karena modal utama Ya agar karyawan mengerti tugasnya Tidak bisa karena pendidikan 

9 Tidak karena pendidikan kurang Ya karena modal utama Ya agar karyawan mengerti tugasnya Bisa tetapi sederhana 

10 Bisa hanya bertemu langsung Ya karena modal utama Ya agar karyawan mengerti tugasnya Tidak bisa karena pendidikan 

11 Bisa melalui rasa makanaan Ya karena modal utama Ya agar karyawan mengerti tugasnya Tidak bisa karena pendidikan 

12 Bisa karena pelayanan termasuk promosi Ya sebab modal utama Ya agar karyawan mengerti tugasnya Tidak bisa karena pendidikan 

13 Tidak karena pendidikan kurang Ya sebab modal utama Ya agar karyawan mengerti tugasnya Tidak bisa karena pendidikan 

14 Bisa namun promosi sederhana Ya karena wajib Ya agar karyawan mengerti tugasnya Tidak bisa karena pendidikan 

15 Bisa namun promosi sederhana Ya sebab modal utama Tegas tetapi tidak galak Tidak bisa karena pendidikan 

16 Bisa hanya bertemu langsung Ya sebab modal utama Tegas tetapi tidak marah Bisa namun sederhana 

17 Bisa namun kendala waktu Ya sebab modal utama Ya agar karyawan mengerti tugasnya Tidak bisa karena pendidikan 

18 Bisa sebab pandai berbicara Ya sebab modal utama Tegas namun tetap baik hati Bisa namun sederhana 

19 Tidak namun “rasa” penting Ya sebab kunci usaha Ya agar karyawan mengerti tugasnya Tidak bisa karena pendidikan 

20 Ya sebab hal mudah Ya sebab modal utama Ya agar karyawan mengerti tugasnya Bisa namun sederhana 

21 Tidak hanya bertemu langsung Ya sebab modal utama Ya agar karyawan mengerti tugasnya Tidak bisa karena pendidikan 

22 Ya namun kendala waktu Ya agar tidak dibohongi Ya agar karyawan mengerti tugasnya Tidak bisa karena pendidikan 

23 Tidak karena pendidikan Ya agar tidak bangkrut Ya agar karyawan mengerti tugasnya Bisa namun sederhana 

24 Bisa karena diberitahu Ya agar tidak bangkrut Ya agar karyawan mengerti tugasnya Bisa namun sederhana 

25 Bisa apabila memiliki uang Ya sebab modal utama Ya agar karyawan mengerti tugasnya Tidak bisa karena pendidikan 

26 Bisa namun promosi sederhana Ya sebab modal utama Ya agar karyawan mengerti tugasnya Bisa namun sederhana 

27 Tidak namun “rasa” penting Ya sebab modal utama Ya agar karyawan patuh Bisa 

28 Tidak karena pendidikan kurang Ya sebab modal utama Ya agar karyawan mengerti tugasnya Tidak bisa karena pendidikan 

29 Bisa namun kendala biaya Ya sebab modal utama Ya agar karyawan mengerti tugasnya Bisa namun sederhana 

30 Tidak karena pendidikan kurang Ya sebab modal utama Tegas tetapi tidak galak Bisa namun sederhana 
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Determination Pegal tetapi tetap memasak Membimbing karyawan walaupun melakukan 

kesalahan 

Awal usaha sepi namun tetap membuka 

usaha 

1 Ya sebab rejeki tidak boleh ditolak Ya sebab baru belajar Ya, kalau tutup tidak akan buka sampai 

sekarang 

2 Ya sebab tidak ada pengganti Ya sebab saudara Ya, karena hal yang wajar 

3 Ya sebab tidak ada pengganti Ya agar mengerti kesalahan yang dilakukan Ya, sebab hal yang wajar 

4 Ya sebab pelanggan menunggu masakan saya Ya agar mengerti kesalahan yang dilakukan Ya, sebab hal yang wajar 

5 Ya sebab pelanggan ingin masakan saya Ya sebab mencari karyawan sulit Ya, sebab hal yang wajar 

6 Ya sebab pelanggan ingin masakan saya Ya agar karyawan tidak mengulang kesalahan Ya, sebab hal yang wajar 

7 Ya sebab resiko pekerjaan Ya agar karyawan tidak mengulang kesalahan Ya, sebab hanya skill ini yang dimiliki 

8 Ya sebab tanggung jawab Ya agar karyawan tidak mengulang kesalahan Ya, sebab faktor usia 

9 Ya sebab tanggung jawab Ya sebab mencari karyawan sulit Ya, kalau tidak sekarang sudah tutup 

10 Ya sebab rejeki tidak boleh ditolak Ya agar tidak mengulang kesalahan Ya, sebab hal yang wajar 

11 Ya sebab kewajiban Ya agar tidak mengulang kesalahan Ya, sebab hal yang wajar 

12 Ya sebab resiko pekerjaan Ya sebab mencari karyawan sulit Ya, sebab hanya skill ini yang dimiliki 

13 Ya sebab pelanggan menunggu masakan saya Ya sebab baru belajar Ya, sebab tidak punya skill yang lain 

14 Ya sebab rejeki tidak boleh ditolak Ya sebab baru belajar Ya, sebab hal yang wajar 

15 Ya sebab resiko pekerjaan Ya sebab mencari karyawan sulit Ya, kalau tidak sekarang sudah tutup 

16 Ya sebab rejeki tidak boleh ditolak Ya sebab baru belajar Ya, kalau tidak sekarang sudah tutup 

17 Ya sebab pelanggan ingin masakan saya Ya agar tidak mengulang kesalahan Ya, sebab hal yang wajar 

18 Ya sebab pelanggan ingin masakan saya Ya sebab baru belajar Ya, walaupun pernah tutup sementara 

19 Ya sebab pelanggan menunggu masakan saya Ya agar tidak mengulang kesalahan Ya, sebab hal yang wajar 

20 Ya sebab resiko pekerjaan Ya sebab mencari karyawan sulit Ya, sebab hal yang wajar 

21 Ya sebab resiko pekerjaan Ya walaupun dimarahi Ya, sebab masih belajar memasak 

22 Ya sebab tidak punya karyawan Ya karena merupakan tanggung jawab Ya, sebab tidak memiliki modal yang lain 

23 Ya sebab sudah terbiasa Ya agar tidak mengulang kesalahan Ya, sebab hal yang wajar 

24 Ya sebab rejeki tidak boleh ditolak Ya sebab mencari karyawan sulit Ya, sebab baru belajar 

25 Ya sebab resiko pekerjaan Ya sebab teman sendiri Ya, sebab hal yang wajar 

26 Ya sebab resiko pekerjaan Ya sebab mencari karyawan sulit Ya, sebab hal yang wajar 

27 Ya sebab pelanggan menunggu masakan saya Ya sebab mencari karyawan sulit Ya, sebab hal yang wajar 

28 Ya sebab pelanggan menunggu masakan saya Ya agar tidak mengulang kesalahan Ya, walaupun pernah tutup sementara 

29 Ya sebab tidak punya karyawan Ya sebab mencari karyawan sulit Ya, sebab masih banyak kekurangan 

30 Ya sebab resiko pekerjaan Ya agar tidak mengulang kesalahan Ya, sebab hal yang wajar 
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Dedication Setiap hari promosi Setiap hari membuka usaha Membimbing karyawan setiap hari 

1 Ya namun kendala waktu Ya sebab pekerjaan utama Ya agar cepat mahir memasak 

2 Tidak karena malas Ya agar pendapatan meningkat Tidak harus setiap hari 

3 Tidak karena tidak bermanfaat Ya sebab pendapatan dari sini Tidak ketika luang saja 

4 Tidak karena tidak bermanfaat Ya sebab pendapatan dari sini Tidak harus setiap hari 

5 Tidak karena tidak bermanfaat Ya agar pendapatan meningkat Ya setiap ada waktu 

6 Tidak karena kendala biaya Ya sebab pendapatan dari sini Tidak harus setiap hari 

7 Tidak karena kendala biaya Ya agar tidak rugi Tidak karena karyawan dan waktu 

8 Ya agar banyak yang datang Ya agar kebutuhan terpenuhi Ya agar cepat pintar 

9 Tidak karena kendala waktu Ya agar pendapatan meningkat Tidak ketika luang saja 

10 Tidak karena tidak harus Ya agar mendapat penghasilan Tidak ketika luang saja 

11 Tidak karena tidak harus Ya agar mendapat penghasilan Tidak harus setiap hari 

12 Ya agar dikenal masyarakat Ya apabila tidak ada halangan Tidak karena sudah mahir 

13 Tidak harus setiap hari Ya agar pelanggan tidak kecewa Tidak harus setiap hari 

14 Tidak seperlunya saja Ya agar pelanggan tidak kecewa Tidak harus setiap hari 

15 Tidak karena malas Ya agar pendapatan meningkat Tidak harus setiap hari 

16 Ya namun kendala waktu Ya agar pendapatan meningkat Tidak harus setiap hari 

17 Tidak karena tidak bermanfaat Ya agar pendapatan meningkat Tidak setiap ada waktu 

18 Tidak, seperlunya saja Ya agar yang membeli Ya setiap ada waktu 

19 Tidak karena tidak bermanfaat Ya agar pendapatan meningkat Tidak harus setiap hari 

20 Ya agar dikenal masyarakat Ya agar pelanggan tidak kecewa Ya agar cepat mahir memasak 

21 Tidak karena tidak bermanfaat Ya sebab rejeki tidak boleh ditolak Tidak harus setiap hari 

22 Tidak, lebih baik untuk keperluan lain Ya jika tidak ada halangan Ya tetapi tidak setiap hari 

23 Tidak karena tidak mengerti Ya sebab pendapatan utama Ya setiap ada waktu 

24 Ya namun kendala biaya Ya sebab pekerjaan utama Ya namun tidak setiap hari 

25 Tidak karena biaya akan besar Ya agar pendapatan meningkat Ya setiap ada waktu 

26 Ya namun biaya akan meningkat Ya agar pendapatan meningkat Ya setiap ada kesempatan 

27 Tidak karena tidak bermanfaat Ya jika tidak ada halangan Ya namun karyawan sudah mahir 

28 Ya agar dikenal masyarakat Ya agar mendapatkan uang Tidak karena karyawan sudah mahir 

29 Tidak karena tidak bermanfaat Ya agar mendapatkan uang Tidak karena karyawan sudah mahir 

30 Ya namun tidak setiap hari Ya jika tidak ada halangan Ya tetapi tidak setiap hari 
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Devotion Hasil usaha untuk promosi Hasil usaha untuk keperluan usaha Membimbing karyawan untuk memasak setiap 

hari 

1 Ya, namun tidak ingin promosi Ya, karena pendapatan utama Ya agar lebih cepat mahir 

2 Tidak karena tidak bermanfaat Ya, sebab pendapatan utama Tidak harus setiap hari 

3 Ya, namun tidak ingin promosi Ya, sebab pendapatan dari ini saja Tidak ketika ada waktu 

4 Tidak karena tidak ingin promosi Ya sebab pendapatan utama Tidak karena sibuk 

5 Ya, namun tidak ingin promosi Ya, sebab pendapatan dari ini saja Ya jika ada waktu 

6 Tidak, untuk keperluan lain Ya, sebab pendapatan dari ini saja Ya agar lebih cepat mahir 

7 Tidak karena tidak ingin promosi Ya sebab pendapatan dari ini saja Tidak karena kendala waktu 

8 Ya sebab pendapatan dari ini saja Ya sebab pendapatan dari ini saja Ya agar lebih cepat mahir 

9 Tidak karena tidak tertarik Ya agar keuangan tidak campur Tidak ketika ada waktu  

10 Tidak, untuk keperluan lain Ya sebab pendapatan dari ini saja Tidak setiap ada waktu 

11 Tidak karena tidak ingin promosi Ya sebab pendapatan utama Tidak harus setiap hari 

12 Ya sebab pendapatan dari ini saja Ya sebab pendapatan dari ini saja Tidak sebab sudah mahir 

13 Tidak karena tidak ingin promosi Ya agar keuangan tidak tercampur Tidak harus setiap hari 

14 Tidak, untuk keperluan lain Ya agar keuangan tidak tercampur Tidak harus setiap hari 

15 Tidak karena tidak bermanfaat Ya sebab keuangan tidak tercampur Tidak harus setiap hari 

16 Tidak karena tidak bermanfaat Ya sebab pendapatan dari ini saja Tidak harus setiap hari 

17 Ya tetapi tidak ingin promosi Ya sebab pendapatan dari ini saja Ya jika ada waktu 

18 Ya tetapi tidak ingin promosi Ya sebab pendapatan dari ini saja Ya jika ada waktu luang 

19 Tidak, untuk keperluan lain Ya sebab pendapatan untuk usaha Tidak perlu setiap hari 

20 Ya namun tidak ingin promosi Ya sebab pendapatan untuk usaha Ya agar cepat berkembang 

21 Tidak, karena tidak ingin promosi Ya sebab keuangan tercampur Tidak perlu setiap hari 

22 Tidak, untuk keperluan lain Ya sebab pendapatan dari ini saja Ya tetapi tidak setiap hari 

23 Tidak karena tidak paham promosi Ya sebab pendapatan dari ini saja Ya tetapi tidak setiap hari 

24 Tidak, untuk keperluan lain Ya sebab pendapatan dari ini saja Ya namun tidak setiap hari 

25 Tidak, untuk keperluan lain Ya agar keuangan tidak tercampur Ya ketika ada waktu 

26 Tidak, untuk keperluan lain Ya agar keuangan tidak tercampur Ya jika ada waktu 

27 Tidak, karena tidak harus Ya sebab pendapatan dari ini saja Ya pada awal saja 

28 Ya, namun tidak ingin promosi Ya sebab pendapatan dari ini saja Tidak karena pernah bekerja 

29 Tidak, untuk keperluan lain Ya sebab pendapatan dari ini saja Tidak karena sudah mengerti 

30 TIdak karena tidak ingin promosi Ya agar keuangan tidak tercampur Ya tetapi tidak setiap hari 
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Details Mencari lokasi yang tidak tahu lokasi usaha Tidak melupakan barang untuk usaha Mengerti karyawan Teliti dalam pembukuan 

1 Ya, tetapi mencari saja Ya agar lancar berjualan Ya agar komunikasi lancar Teliti walaupun sederhana 

2 Tidak, karena tidak bermanfaat Ya walaupun pernah Ya agar betah Ya, namun tidak mencatat 

3 Tidak karena kendala waktu Ya agar usaha lancar Ya agar bisa dipercaya Tidak, namun ada bantuan 

4 Tidak karena malas, waktu Ya sebab sudah terbiasa Ya agar tidak rugi Ya walaupun sederhana 

5 Tidak karena kendala waktu Ya, pada awal saja Ya agar usaha lancar Ya, namun sederhana 

6 Tidak karena kendala waktu Ya agar usaha lancar Ya agar usaha lancar Ya namun tidak mencatat 

7 Tidak karena kendala waktu Ya sebab didepan rumah Ya agar tidak ditipu Ya, namun sebisanya 

8 Tidak, tetapi seharusnya demikian Ya agar usaha lancar Tidak, jujur penting Tidak, karena tidak membuat 

9 Tidak karena kendala waktu Ya agar usaha lancar Ya agar tidak ditipu Teliti namun sederhana 

10 Tidak karena malas Ya walaupun pernah Ya agar tidak ditipu Ya namun sebisanya 

11 Tidak karena merepotkan Ya agar usaha lancar Ya agar tidak ditipu Tidak karena pendidikan 

12 Tidak karena kendala waktu Ya walaupun pernah Ya agar tidak ditipu Tidak karena tidak membuat 

13 Tidak karena tidak bermanfaat Ya walaupun pernah Tidak, yg penting jujur Tidak karena pendidikan 

14 Tidak karena malas Ya walaupun pernah Tidak,sebab mudah dicari Tidak karena tidak membuat 

15 Tidak karena malas Ya walaupun pernah Ya agar betah Tidak karena tidak membuat 

16 Tidak karena malas Ya walaupun pernah Ya agar komunikasi lancar Ya namun sederhana 

17 Tidak karena malas Ya, sudah terbiasa Ya agar tidak rugi Tidak karena tidak membuat 

18 Tidak karena tidak tahu caranya Ya agar usaha lancar Ya agar komunikasi lancar Ya namun sederhana 

19 Tidak karena tidak bermanfaat Ya agar usaha lancar Ya agar usaha lancar Ya namun tidak membuat 

20 Tidak karena kendala waktu Ya sudah terbiasa Ya agar komunikasi lancar Ya namun sederhana 

21 Tidak karena tidak bermanfaat Ya agar usaha lancar Ya agar komunikasi lancar Tidak karena tidak membuat 

22 Tidak karena tidak bermanfaat Ya sebab faktor usia Ya agar komunikasi lancar Tidak karena tidak membuat 

23 Tidak karena tidak bermanfaat Ya walaupun pernah Ya agar komunikasi lancar Ya, dan ada bantuan 

24 Tidak karena tidak bermanfaat Tidak karena teliti Ya agar komunikasi lancar Pasti 

25 Seharusnya namun kendala waktu Ya agar usaha lancar Ya agar komunikasi lancar Pasti 

26 Seharusnya namun kendala waktu Ya sebab bisa fatal Ya agar komunikasi lancar Teliti 

27 Tidak karena kendala waktu Ya walaupun pernah Ya agar bisa dipercaya Tidak karena tidak penting 

28 Tidak karena kendala waktu Ya walaupun pernah Ya agar karyawan betah Tidak karena tidak membuat 

29 Tidak karena sulit Pasti Ya agar bisa dipercaya Tidak namun ada bantuan 

30 Tidak karena tidak bermanfaat Ya karena teliti Ya agar bisa dipercaya Ya sebab penting 
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Destiny Tidak mudah percaya terhadap 

promosi 

Karyawan diperbolehkan memasak 

sembarangan 

Tidak percaya penuh pada karyawan Yakin pada diri sendiri 

daripada ikut orang lain 

1 Ya agar tidak ditipu Tidak, agar tidak rugi Ya karena pengalaman Ya sebab sudah ahli 

2 Ya,banyak orang jahat Tidak, sebab tidak mahir  Ya sebab pengalaman Ya, faktor pendidikan 

3 Ya, banyak penipu Tidak, agar tidak rugi Ya tetap waspada Ya, rejeki sudah diatur 

4 Ya, banyak penipu Tidak, agar tidak rugi Ya tetap waspada Ya, faktor pendidikan 

5 Ya, banyak penipu Tidak, agar tidak rugi Ya, karena pengalaman Ya, karena keadaan 

6 Ya, tidak mudah percaya Tidak, agar tidak mengecewakan Ya sebab kebiasaan Tidak karena keadaan 

7 Ya, banyak orang jahat Tidak, agar usaha lancar Ya sebab bisa fatal Yakin 

8 Ya, banyak penipu Tidak, agar usaha lancar Ya, sebab sulit percaya Ya karena keadaan 

9 Ya, banyak penipu Tidak, agar tidak rugi Ya, sebab pengalaman Ya, hasil banyak 

10 Ya agar tidak ditipu Tidak agar tidak mengecewakan Ya sebab kebiasaan Ya, faktor pendidikan 

11 Ya, banyak penipu Tidak, agar tidak mengecewakan Ya karena pengalaman Awalnya tidak yakin 

12 Pasti Tidak agar tidak rugi Ya sebab bisa berubah sikap Pasti sebab ahli 

13 Ya, namun tidak ingin Tidak sebab tidak enak Ya, bisa berbohong Pasti 

14 Ya, namun tidak ingin Tidak sebab tidak mahir Ya sebab bisa berubah sikap Tidak, karena keadaan 

15 Ya, banyak penipu Tidak sebab tidak mahir Ya, tetap waspada Ya, faktor pendidikan 

16 Ya, banyak orang jahat Tidak sebab tidak mahir Tidak, sebab anak sendiri Ya, faktor pendidikan 

17 Ya, banyak pembohong Tidak agar tidak rugi Ya, tetap waspada Ya, rejeki sudah diatur 

18 Tidak, bila sudah ahli Tidak agar tidak rugi Ya, tetap waspada Ya, sebab sudah lama 

19 Ya, untuk memastikan Tidak sebab tidak enak Ya, tetap waspada Awalnya tidak yakin 

20 Ya, banyak penipu Tidak sebab tidak enak Ya, karena pengalaman Yakin 

21 Ya, banyak penipu Tidak agar usaha lancar Ya, karena pengalaman Ya, hasil lebih banyak 

22 Ya agar tidak tertipu Tidak agar usaha lancar Ya karena pengalaman Ya, faktor pendidikan 

23 Ya, banyak penipu Tidak agar usaha lancar Ya, masih ragu Ya, faktor pendidikan 

24 Pasti, agar tidak tertipu Tidak agar usaha lancar Ya sebab kebiasaan Ya, hasil lebih banyak 

25 Pasti, agar tidak ditipu Tidak, agar usaha lancar Ya sebab kebiasaan Ya, hasil lebih banyak 

26 Ya sebab tidak kenal Tidak, agar usaha lancar Ya sebab kebiasaan Ya, hasil lebih banyak 

27 Ya, namun tidak ingin Tidak, agar usaha lancar Ya karena pengalaman Awalnya tidak yakin 

28 Tidak, tidak ingin promosi Tidak, pelanggan tidak kecewa Ya sebab kebiasaan Yakin, karena keadaan 

29 Ya, banyak penipu Tidak agar tidak rugi Ya tetap waspada Ya, rejeki sudah diatur 

30 Ya, namun tidak ingin Tidak, agar tidak rugi Ya, bisa berubah sikap Ya, hasil lebih banyak 
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Dollars Banyak promosi jadi sukses Karyawan biasa jadi punya skill memasak artinya sukses Hasil usaha meningkat artinya sukses 

1 Tidak, menambah pengeluaran Ya, namun langkah awal saja Tidak, melihat peningkatan 

2 Tidak, melihat dampak promosi Ya, namun tidak itu saja Sudah, banyak yang suka 

3 Ya, jika uangnya kembali Tidak, karena butuh skill lain juga Ya, namun masih kurang 

4 Tidak, jika sudah sukses Ya, dalam mengurus karyawan Belum, tidak sesuai keinginan 

5 Tidak,tidak terlihat manfaatnya Tidak, karena ingin lebih Tidak, sukses berbeda-beda 

6 Tidak jika menjadi rugi Tidak, karena ingin dalam hal lain Sudah 

7 Tidak,jika berlebihan Ya, namun tidak itu saja Ya, namun ingin lebih 

8 Tidak, jika merugikan Tidak, karena ingin lebih Tidak, karena ingin lebih 

9 Tidak, jika menjadi rugi Tidak, karena butuh skill lain juga Tidak,jika meningkat saja 

10 Tidak, hanya membuat rugi Ya, bisa mengurus karyawan Tidak, jika meningkat saja 

11 Tidak, seperlunya saja Ya, dalam mengurus karyawan Tidak, jika meningkat saja 

12 Tidak, jika menjadi rugi Ya, sebab membantu usaha Tidak, jika meningkat saja 

13 Tidak, jika membuat rugi Ya, dalam mengurus karyawan Sudah, banyak yang beli 

14 Tidak, sebab tidak pasti Tidak, tidak memiliki karyawan Tidak, melihat peningkatan 

15 Tidak, sebab tidak pasti Ya, dalam mengurus karyawan Tidak, sukses berbeda-beda 

16 Pasti,bisa mengatur pengeluaran Ya, mengurus karyawan sulit Ya, sebab meningkat 

17 Ya, jika menjadi untung Tidak, butuh skill lain juga Tidak, jika meningkat saja 

18 Tidak, bisa membuat rugi Ya, dalam mengurus karyawan Tidak, sukses berbeda-beda 

19 Tidak,bukan faktor promosi saja Tidak, butuh skill lain juga Ya, sebab meningkat 

20 Tidak, butuh faktor lain Ya, dalam mengurus karyawan Ya, sebab ingin lebih 

21 Tidak, butuh faktor lain Tidak, butuh skill lain juga Tidak, sukses berbeda-beda 

22 Tidak, butuh faktor lain Ya, mengurus karyawan tidak mudah Tidak, sukses berbeda-beda 

23 Tidak, butuh faktor lain Tidak, butuh skill lain juga Ya, sukses makin dekat 

24 Ya, sudah ada perhitungan Ya, mengurus karyawan tidak mudah Tidak, sukses berbeda-beda 

25 Ya, sudah ada perhitungan Ya, dalam mengurus karyawan Tidak, sukses berbeda-beda 

26 Ya, sudah ada perhitungan Ya, namun ingin lebih Melihat peningkatan 

27 Tidak, seperlunya saja Ya, dalam mengurus karyawan Tidak, jika meningkat saja 

28 Tidak, membuat rugi saja Tidak, sebab butuh skill lain juga Tidak, jika meningkat saja 

29 Ya, jika ada hasilnya Tidak, sebab ingin lebih Melihat peningkatan 

30 Tidak, membuat kerugian Ya, dalam mengurus karyawan Tidak, jika meningkat saja 
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Distribute Ada karyawan untuk buka cabang Ada karyawan untuk menggantikan Ada karyawan untuk mencatat pembukuan 

1 Ada, tetapi masih ragu Ada, tetapi belum mahir Ada, tetapi sederhana 

2 Tidak, sebab tidak ingin Tidak ada Tidak ada 

3 Ada, tetapi skill masih kurang Tidak ada, masih proses Tidak, mencatat sendiri 

4 Ada, tetapi tidak bisa dipercaya Ada, tetapi belum mahir Ada, tetapi sederhana 

5 Ada, tetapi perlu bimbingan lagi Ada, untuk berjaga-jaga saja Tidak ada 

6 Ada, namun kendala modal Ada, tetapi belum mahir Tidak, mencatat sendiri 

7 Tidak, karyawan masih baru Tidak ada Tidak ada 

8 Tidak, skill masih sangat kurang Ada, tetapi belum mahir Tidak, faktor pendidikan 

9 Ada, namun kendala modal Ada, jika terpaksa Tidak ada 

10 Ada, skill masih kurang Sudah ada Tidak, faktor pendidikan 

11 Ada, namun kendala biaya Sudah ada Tidak, mencatat sendiri 

12 Ada, namun belum yakin Ada, tetapi belum mahir Tidak ada 

13 Tidak ada Tidak ada Tidak, diberi tugas lain 

14 Tidak ada Tidak, karena tidak dibimbing Tidak, diberi tugas lain 

15 Tidak, belum ingin buka cabang Tidak, karena tidak dibimbing Tidak, diberi tugas lain 

16 Ada, namun kendala biaya Ada, tetapi belum mahir Tidak ada 

17 Ada, namun skill masih kurang Ada, tetapi belum mahir Tidak, tidak mencatat 

18 Ada, tetapi masih ragu Sudah ada Tidak, faktor pendidikan 

19 Ada, namun kendala modal Sudah ada, skill sudah cukup Tidak, faktor pendidikan 

20 Ada, namun banyak halangan Sudah ada, skill sudah cukup Tidak, faktor pendidikan 

21 Ada, namun tidak bisa dipercaya Ada, tetapi skill masih kurang Tidak, diberi tugas lain 

22 Ada, kendala biaya dan lokasi Sudah ada,skill sudah bagus Tidak, faktor pendidikan 

23 Ada, namun banyak kendala Ada, skill sudah bagus Tidak, faktor pendidikan 

24 Sudah ada Sudah ada,skill sudah bagus Tidak, diberi tugas lain 

25 Ada, walaupun skill masih kurang Ada, namun tidak pernah Tidak, tidak mencatat 

26 Ada, walaupun skill masih kurang Ada, apabila terpaksa Tidak, tidak mencatat 

27 Tidak, tidak ingin buka cabang Ada, skill masih kurang Tidak, tidak penting 

28 Ada, namun kendala modal Tidak ada Ada, jika sederhana 

29 Ada, walaupun skill masih kurang Ada, namun tidak pernah Ada, tetapi sederhana 

30 Ada, namun masih belum yakin Ada, namun tidak pernah Ada, tetapi sederhana 
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