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LAMPIRAN I 

TABEL REKAPITULASI RESPONDEN 

Tabel Rekapitulasi wawancara dengan responden pemilik usaha  tentang percaya 

diri : 

No. Uraian Pemilik 

1. Memiliki kepercayaan diri dan 

keyakinan yang kuat dalam 

setiap metode pekerjaan kaca 

dan alumunium 

Iya selama ini saya mampu 

mengarahkan karyawan supaya 

mampu dalam mengerjakan semua 

pesanan. Seperti dalam pesanan yang 

sulit saya mampu mengarahkan dari 

awal pemotongan kaca dan 

perangkaian alumunium supaya tidak 

mudah pecah dan tergores serta 

mendampingi karyawan hingga 

mereka mampu mengerjakan sendiri 

sampai tahap akhir. Keyakinan saya 

begitu tinggi dalam hal percaya diri 

saya selalu yakin saja bahwa semua 

pesanan produk kaca dan alumunium  

dapat dikerjakan. 

2. Mampu memotivasi diri 

sendiri dan karyawan dengan 

pengerjaan yang berisiko 

tinggi 

Memotivasi pada diri sendiri 

kuncinya saya hanya yakin dan selalu 

berfikir positif pada setiap hal yang 

saya kerjakan di usaha ini seperti 

ketika ada suatu insiden dalam 

pengerjaan ataupun pemasangan 

produk jatuh dan tergores saya tetap 

berfikir positif bahwa semua masalah 

dapat diselesaikan. Lalu untuk 
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memotivasi karyawan dengan 

mengatakan suatu insiden pengerjaan 

kaca dan alumunium adalah 

kegagalan bukan kerugian, semua 

dapat dicoba lagi yang penting sudah 

berusaha semaksimal mungkin dan 

sudah bertanggung jawab, terkadang 

saya juga memberi reward jika 

karyawan mampu meyelesaikan 

pekerjaan yang menantang  

3. Pemimpin yang mandiri dalam 

mengambil keputusan ketika 

terjadi hal-hal yang tidak 

terduga mampu memutuskan 

apa saja supaya pekerjaan 

tersebut tetap berjalan dengan 

baik 

Saya mandiri dalam mengambil 

keputusan, berani mengambil 

tindakan yang cepat dengan 

pertimbangan sendiri meskipun 

nantinya ada akibat yang harus 

dihadapi. Contohnya ketika 

konsumen merasa belum pas dengan 

pesanannya padahal harus digunakan 

besok, saya berani mengambil 

tindakan cepat dengan meminta 

karyawan yang bersedia untuk 

lembur membuat ulang pesanan 

dengan saya berikan bonus, yang 

terpenting konsumen puas dengan 

pelayanan dan kualitas dari Mahkota 

Glass. 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 
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Tabel Rekapitulasi wawancara dengan responden karyawan usaha  tentang percaya diri 

No. Uraian Sekretaris 1 Sekretaris 2 Kepala Operasional Kesimpulan 

1. Memiliki 

kepercayaan diri dan 

keyakinan yang kuat 

dalam setiap metode 

pekerjaan kaca dan 

alumunium 

Pemilik selalu percaya 

diri atas setiap produk 

yang dibuat sampai 

ketangan konsumen 

dengan memenuhi 

permintaan konsumen 

yang beragam dari 

kaca dan alumunium, 

dengan tidak mau 

membuat konsumen 

kecewa, apapun 

dilakukan demi 

mendapatkan 

kepercayaan dari  

konsumen beliau juga 

percaya diri untuk 

melayani pelanggan-

Hal tersebut pemilik 

terapkan dengan 

keyakinannya yaitu 

produk pesanan kaca 

dan alumunium yang 

beragam sampai ke 

tangan konsumen 

dengan hasil sesuai 

permintaan awal 

supaya mampu 

memuaskan konsumen 

dan percaya diri dalam 

mengarahkan 

karyawan dalam 

setiap pengerjaan kaca  

dan alumunium dari 

awal pemotongan 

Kepercayaan diri pada 

pemilik terlihat ketika 

mampu 

menyelesaikan semua 

pesanan kaca dan 

alumunium dari awal 

pemotongan  kaca 

merangkai alumunium 

hingga tahap finishing 

yang beragam sesuai 

dengan perjanjian 

dengan konsumen, 

dan mampu 

mengrahkan karyawan 

dengan proses yang 

baik seperti dengan 

terjun langsung 

Pemilik memiliki 

percaya diri yang kuat 

terlihat ketika  mampu 

menyelesaikan semua 

pesanan produk kaca 

dan alumunium 

konsumen dengan 

keinginan memuaskan 

konsumen dengan 

permintaan yang 

beragam, berani 

memenuhi pesanan 

pelanggan-pelanggan 

besar sesuai permintaan 

dan mampu 

mengarahkan karyawan 

contohnya : dalam 
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pelanggan besar 

seperti gedung-gedung 

besar, pabrik, 

perumahan. 

kaca  merangkai 

alumunium hingga 

tahap finishing kaca 

dan alumunium  

hingga terarah dengan 

baik 

mendampingi apabila 

mendapat pesanan 

yang jarang di buat di 

Mahkota Glass 

setiap pengerjaan kaca  

dan alumunium dari 

awal pemotongan kaca  

merangkai alumunium 

hingga tahap finishing 

kaca dengan proses 

yang terarah dengan 

baik yaitu turun 

langsung ke lapangan 

dengan mendampingi 

karyawan 

2. Mampu memotivasi 

diri sendiri dan 

karyawan dengan 

pengerjaan yang 

berisiko tinggi 

Iya saya melihat kalau 

untuk dirinya sendiri 

beliau selalu berfikir 

positif dalam 

menekuni usaha ini, 

memotivasi karyawan 

seperti apabila 

mengalami sebuah 

Pemilik selalu berfikir 

positif pada usaha ini, 

kepada karyawan pasti 

dibantu, dicari 

permasalahannya dan 

di selesaikan bersama-

sama dengan di 

dampingi apabila 

Beliau tidak pernah 

negatif thinking dalam 

setiap pengelolaan 

usaha Mahkota Glass, 

cara memperlakukan 

karyawan ketika 

dirasa tidak mampu 

untuk menyelesaikan 

Dalam pekerjaan 

usahanya pemilik selalu 

berfikir positif seperti 

apabila mengalami 

sebuah insiden seperti 

kaca yang pecah saat 

pemasangan pemimpin 

bilang “ itu hanya 
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insiden seperti kaca 

yang pecah saat 

pemasangan 

pemimpin bilang “ itu 

hanya sebuah 

kegagalan dalam 

dunia usaha bukan 

kerugian” dicoba lagi 

yang penting sudah 

berusaha 

mendapati pekerjaan 

yang sulit contohnya 

ketika dalam 

pemasangan kaca di 

lantai 8 pemilik 

terkadang ikut 

mendampingi jika 

karyawan belum 

berani hal tersebut 

dilakukan supaya 

karyawan tetap 

merasa optimis 

mampu dan 

menganggap hal 

tersebut suatu 

tantangan untuk usaha 

yang lebih baik. 

pekerjaan kaca dan 

alumunium yang 

berisiko tinggi, 

biasanya di dampingi 

sebelumnya 

diarahkan, sehingga 

karyawan merasa 

optimis lagi hingga 

mampu 

menyelesaikannya. 

sebuah kegagalan dalam 

dunia usaha bukan 

kerugian” dicoba lagi 

yang penting sudah 

berusaha , beliau tidak 

pernah menekan 

karyawan melainkan 

didampingi dalam 

menghadapi keadaan 

yang berisiko tinggi  

seperti pekerjaan kaca 

dan alumunium yang 

tidak biasa dikerjakan 

dan diberikan arahan 

bagaimana cara 

mengerjakannya dengan 

trik-trik supaya 

karyawan merasa tetap 

optimis dan mampu 
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menyelesaikan 

pekerjaan yang berisiko 

tinggi tersebut dengan 

baik. 

3. Pemimpin yang 

mandiri dalam 

mengambil 

keputusan ketika 

terjadi hal-hal yang 

tidak terduga mampu 

memutuskan apa saja 

supaya pekerjaan 

tersebut tetap 

berjalan dengan baik 

Dari awal saya 

berkerja disini hingga 

sekarang pemilik 

selalu mengambil 

keputusan dengan 

tegas dan mandiri 

dalam setiap 

pekerjaan kaca dan 

alumunium ini setelah 

sebelumnya di 

musyawarahkan dulu 

maupun tidak melihat 

dari kondisi dahulu. 

Contohnya ketika ada 

permintaan konsumen 

Iya, pemilik biasanya 

selalu 

memusyawarahkan 

dulu dengan 

karyawan-karyawan 

yang dipercaya 

tentang pekerjaan 

kaca dan alumunium, 

namun keputusan 

terakhir tetap di 

tangan pemilik yang 

diambil dengan tegas 

dan mandiri. 

Contohnya  ketika ada 

konsumen yang 

Pemilik mampu 

mengambil keputusan 

dengan tegas dan 

cepat ketika terjadi hal 

yang tak terduga 

dalam pengerjaan 

produk kaca dan 

alumunium biasanya 

apabila tidak sempat 

dimusyawarahkan 

dengan karyawan-

karyawan 

kepercayaannya untuk 

meminta saran, beliau 

berani dengan tegas 

Pemilik mampu 

mengambil keputusan 

dengan cepat, tegas dan 

mandiri selain 

memusyawarahkan 

dahulu dengan karywan 

maupun konsumen 

dalam setiap pengerjaan 

kaca dan alumunium, 

contohnya: ketika ada 

konsumen yang 

komplain bahwa produk 

tidak sesuai pesanan, 

beliau memutuskan 

sendiri untuk 
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yang susah seperti 

pemasangan kaca dan 

alumunium di gedung 

tingkat 10 beliau 

berani mengambil 

keputusan untuk 

memenuhi permintaan 

tersebut 

komplain bahwa 

produk tidak sesuai 

pesanan, beliau 

memutuskan sendiri 

untuk mengganti 

dengan cepat.  

memutuskan sendiri 

dengan 

mempertimbangkan 

beberapa risiko 

memastikan dan jika 

benar beliau segera 

mengganti dengan 

cepat.  yang terpenting 

baginya semua dapat  

terhandle dengan baik 

dan tidak ada yang 

dirugikan, apabila ada 

yang dirugikan pun 

pemilik tidak mau jika 

konsumen yang merasa 

dirugikan. 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 
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Tabel  Rekapitulasi wawancara dengan responden pemilik usaha tentang 

berorientasi pada tugas dan hasil : 

No. Uraian  Pemilik 

1. Keinginan untuk  

mengembangkan alat-alat 

produksi kaca dan alumunium 

agar usaha lebih unggul dalam 

semua pasar industri 

Iya pasti saya selalu ingin 

mengembangkan alat-alat dalam 

usaha saya hingga  14
 

tahun ini 

perlatan dalam pengerjaan kaca dan 

alumunium pada usaha saya 

semakin tahun semakin lengkap dan 

lebih unggul contohnya saya sudah 

mencoba beberapa merek alat yang 

digunakan untuk pengerjaan kaca 

dan alumunium dari merek toyo 

hingga 6
 

tahun belakang ini saya 

sudah menemukan merek yang 

paling pas untuk di gunakan dalam 

jangka waktu panjang yaitu merek 

rawali, supaya produk yang 

dikerjakan bisa lebih cepat 

diselesaikan dan tetap pada kualitas 

yang bagus 

2 Selalu mencoba berinovasi 

terhadap proses pekerjaan 

produk kaca dan alumunium  

Pasti ingin untuk berinovasi supaya 

usaha ini dapat lebih berkembang 

dan menjadi trendsetter di pasar 

industri. Contohnya seperti konsep 

hiasan kaca yang berbeda dari 

hiasan kaca lainnya saya pernah 

membuat pesanan kaca temper 

persegi besar namun di perjalanan 

pecah akhirnya saya ganti baru, 
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namun kaca yang pecah tadi saya 

gunakan untuk meja Sekretaris 

karna saya melihat itu malah jadi hal 

yang unik, beberapa konsumen juga 

berfikir sama dengan saya dan 

tertarik untuk memesan motif seperti 

itu. 
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3. Memiliki tekad yang keras 

dalam menyelesaikan 

pekerjaan produk kaca dan 

alumunium agar lebih cepat 

dari target yang sudah di 

tentukan 

Iya sebisa mungkin dalam 

pengerjaan pesanan lebih cepat 

dalam proses pembuatan, contohnya 

: memesan grafis dari kaca yang 

diselesaikan dalam waktu 7hari saya 

mengupayakan agar karyawan 

mampu menyelesaikan maksimal 

diselesaikan dengan tepat waktu H-1. 

Karena saya tidak ingin ada 

keterlambatan dalam pembuatan dan 

pengiriman yang membuat 

konsumen kecewa. Dari kepercayaan 

konsumen tersebut kini Mahkota 

Glass sudah memiliki rekanan bisnis 

seperti PT. Home ware Yogya, Java 

natural craft Yogya, Manggala jati 

Klaten, Kharisma rotan mandiri Solo 

yang selalu mempercayakan produk 

Mahkota Glass. 

 Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 
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Tabel Rekapitulasi wawancara dengan responden karyawan usaha  tentang  berorientasi pada tugas dan hasil  : 

No. Uraian Sekretaris 1 Sekretaris 2 Kepala Operasional Kesimpulan 

1. Keinginan untuk  

mengembangkan 

alat-alat produksi 

kaca dan alumunium 

agar usaha lebih 

unggul dalam semua 

pasar industri 

Jelas sejauh ini alat-

alat selalu 

dikembangkan seperti 

contohnya jangka 

sejauh ini sudah 4 

macam, pemotong 

kaca dari merek toyo 

hingga mendapatkan 

merek yang cocok 

yaitu rawali, alat 

alumunium juga sudah 

lengkap, segala 

macam bur dan 

pemotong alumunium 

Mahkota Glass sudah 

memiliki itu 

Iya selalu 

memperbarui alat-alat 

dalam pengerjaan 

kaca dan alumunium 

selama ini, alat yang 

sudah tidak layak 

digunakan diganti,jika 

ada alat yang lebih 

canggih seperti 

pemotong bevel yang 

menggunakan mesin 

coba untuk dibeli dan 

digunakan serta 

memperhatikan  bahan 

yang sudah rusak 

untuk tidak digunakan 

iya pemilik pasti 

selalu memperhatikan 

dan  memperbarui 

perlatan untuk 

pengerjaan kaca dan 

alumunium seperti 

alat yang kuno yang 

dulu masih 

menggunkan alat 

serba manual sekarang 

sedikit demi sedikit  di 

ganti menjadi lebih 

modern dan 

mengganti perlatan 

yang sudah tidak 

layak menjadi baru 

Pemilik selalu berupaya 

meningkatkan alat-alat 

yang mampu membuat 

pekerjaan menjadi lebih 

mudah dan hasil yang 

unggul seperti mencoba 

beberapa merek dan 

memastikan merek yang 

pas digunakan untuk 

jangka waktu panjang 

contohnya jangka sejauh 

ini sudah 4 macam, 

pemotong kaca dari 

merek toyo hingga 

mendapatkan merek 

yang cocok yaitu rawali,   
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namun diganti baru. serta mengganti alat-alat 

yang kuno menjadi 

modern dan 

memperbarui alat yang 

sudah tidak layak pakai 

menjadi baru agar 

pekerjaan cepat selesai 

dan kualitas terjaga 

dengan baik 

2. Selalu mencoba 

berinovasi terhadap 

proses pekerjaan 

produk kaca dan 

alumunium 

Iya pemilik selalu 

melihat peluang-

peluang yang ada 

untuk berinovasi 

seperti  memanfaatkan 

sisa-sisa kaca yang 

tidak terpakai atau 

kaca yang gagal untuk 

di produksi menjadi 

suatu produk dengan 

Iya pemilik sering 

melihat beberapa 

inovasi yang ada lalu 

melatih karyawan 

untuk mencoba 

mengerjakan inovasi 

kaca dan alumunium 

tersebut dan mencoba 

direkomendasikan 

pada konsumen 

Iya pemilik sering 

berdiskusi dengan 

saya tentang inovasi 

produk dengan 

melihat peluang-

peluang yang ada 

maupun teknik-teknik 

dalam pengerjaan 

yang lebih efesien 

untuk selanjutnya di 

Pemilik sering 

menemukan peluang-

peluang yang 

menjadikan sebuah 

inovasi baru di usaha ini 

dan menerapkan nya 

kepada karyawan 

contohnya seperti 

memanfaatkan sisa-sisa 

kaca yang tidak terpakai 
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nilai tambah tersendiri 

contohnya ketika 

pemilik mencoba 

membuat inovasi dari 

kaca temper yang 

pecah lalu 

dijadikannya meja, 

dan meja tersebut 

memiliki corak yang 

unik.  

contohnya 

menggunakan sisa-

sisa potongan kaca 

untuk sebuah meja 

yang unik 

terapkan pada 

karyawan lain untuk 

mencoba dikerjakan  

dengan teknik-teknik 

baru sehingga mampu 

menghasilkan produk-

produk yang berbeda 

dari yang lain salah 

satunya ketika pemilik 

mencoba membuat 

inovasi dari kaca temper 

yang pecah lalu 

dijadikannya meja, dan 

meja tersebut memiliki 

corak yang unik. 

3. Memiliki tekad yang 

keras dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan produk 

kaca dan alumunium 

agar lebih cepat dari 

target yang sudah di 

Iya itu sudah pasti, 

untuk menjaga 

kepercayaan 

konsumen terutama 

rekanan bisnis pemilik 

selalu mengingatkan 

pada saya untuk 

Iya dengan memantau 

misalnya dalam 

perjanjian 30 hari 

produksi jadi ya 

dipastikan 29 hari 

maksimal sudah 99% 

jadi. Jadi tidak akan 

Iya dengan selalu 

mengingatkan pada 

karyawan yang sudah 

di tugaskan agar tidak 

lalai dalam 

mengerjakan, seperti 

pembuatan jadwal 

Pemilik menerapkan 

dengan membuat jadwal 

bulanan supaya dapat 

mengingatkan karyawan 

terkadang dibantu oleh 

sekretaris dalam 

mengingatkan deadline 
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tentukan membantu 

mengingatkan jadwal-

jadwal pengerjaan 

supaya dapat dikirim 

tepat waktu melalui 

konfirmasi dahulu 

dengan pelanggan 

supaya tidak miskom 

ada keterlambatan  pengerjaan yang rutin 

supaya setiap pesanan 

tidak ada yang 

terlewati untuk 

dikerjakan 

produksi pada 

karyawan, contohnya 

selalu berupaya untuk 

menjadikan produk kaca 

dan alumunium sebelum 

waktu yang sudah di 

tentukan H-1 sesuai 

tanggal jadi agar dapat 

menjaga kepercayaan 

konsumen terutama 

rekanan bisnis Mahkota 

Glass. 
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Tabel Rekapitulasi wawancara dengan responden pemilik usaha  tentang 

pengambil risiko : 

No. Uraian  Pemilik 

1. Berani mengambil tantangan 

dalam menerima pesanan dari 

konsumen yang belum pernah 

di produksi sebelumnya 

Iya saya sangat menyukai tantangan 

dalam menjalankan usaha karna hal 

itu membuat saya lebih berkembang, 

seperti saya suka membuat 

permintaan konsumen yang belum 

pernah di produksi sebelumnya 

misalnya ketika konsumen ingin 

memesan sebuah lantai yang terbuat 

dari kaca, saya berani memenuhi 

dengan berusaha mempelajari 

bagaiamana menyusun kontruksi 

tersebut dengan kualitas hasil yang 

baik 

2. Berani mengerjakan produk 

kaca dan alumunium serta 

pemasangan dengan waktu 

yang kurang dari standart 

waktu pengerjaan 

Iya saya berani mengambil risiko 

tersebut dengan menyanggupi target 

pekerjaan yangkurang dari waktu 

standart. Seperti contohnya saya 

pernah menemui konsumen yang 

datang ke saya untuk mengerjakan 

proyek kaca yang masa pekerjaan 

nya yang sedikit, saya menyanggupi 

untuk menyelesaikan pekerjaan 

tersebut  

3. Berani mengambil pesanan 

besar dari konsumen yang tidak 

seperti biasanya 

Saya suka menerima tantangan 

seperti ini karna hal tersebut 

membuat saya lebih berpengalaman 

dan berkembang. Contohnya dalam 
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1 tahun saya memiliki 5 proyek 

besar, saya sudah membagi semua 

sdm saya yang memiliki skill yang 

baik ke 5 proyek tersebut namun 

ditengah-tengah tahun saya di 

tawarin untuk mengerjakan proyek 

yang cukup menguntungkan untuk 

perkembangan perusahaan 

kedepannya. Saya berfikir bahwa 

sdm saya yang tersisa belum cukup 

mampu untuk mengerjakan proyek 

tersebut, saya akhirnya 

menyanggupi proyek tersebut 

dengan kondisi saya 

memperbantukan beberapa orang 

yang telah memegang 5 proyek 

tersebut untuk membantu berdiskusi 

pemikiran dan  metode pekerjaan. 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 
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Tabel Rekapitulasi wawancara dengan responden karyawan usaha tentang pengambil risiko: 

No. Uraian Sekretaris 1 Sekretaris 2 Kepala Operasional Kesimpulan 

1. Berani mengambil 

tantangan dalam 

menerima pesanan 

dari konsumen yang 

belum pernah di 

produksi sebelumnya 

Pemilik sangat 

menyukai suatu 

tantangan dalam 

menjalankan usaha 

kaca dan alumunium 

ini karna hal itu 

membuat pemilik 

lebih berkembang 

dalam menjalankan 

usahanya. Contohnya 

pemilik menyukai 

untuk  membuat 

permintaan konsumen 

yang belum pernah di 

produksi sebelumnya 

misalnya ketika 

Iya benar pemilik 

sangat menyukai suatu 

tantangan dalam 

menjalankan usaha 

kaca dan aluminium, 

hal itu membuat 

pemilik lebih 

berkembang dalam 

menjalankan 

bisnisnya. Contohnya 

pemilik sangat tertarik  

untuk  membuat 

permintaan konsumen 

yang belum pernah di 

produksi sebelumnya 

dan memulai hal baru 

Dalam menjalankan 

usahanya pemilik 

sangat menyukai suatu 

tantangan pada setiap 

pekerjaan kaca dan 

alumunium yang 

membuat pemilik 

lebih menjadi lebih 

unggul lagi. Seperti 

ketika ada suatu 

konsumen yang 

meminta untuk 

dibuatkan produk 

yang sebelumnya 

belum pernah di buat 

seperti lantai dari kaca 

Pemilik dalam 

menjalankan usaha kaca 

dan alumunium ini 

sangat menyukai suatu 

tantangan karna hal itu 

membuat pemilik lebih 

maju dan berkembang 

dalam menjalankan 

usahanya. Contohnya 

pemilik selalu berusaha 

untuk mampu 

memenuhi  permintaan 

konsumen yang belum 

pernah di produksi 

sebelumnya misalnya 

ketika konsumen ingin 
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konsumen ingin 

memesan sebuah 

lantai yang terbuat 

dari kaca, pemilik 

berani memenuhi  

dengan berusaha 

mempelajari 

bagaiamana menyusun 

sebuah lantai kaca 

tersebut dengan 

kualitas hasil akhir 

yang baik 

misalnya ketika 

konsumen ingin 

memesan sebuah 

lantai yang terbuat 

dari kaca, pemilik 

berani memenuhi  

dengan berusaha 

mempelajari 

bagaiamana menyusun 

sebuah lantai kaca 

tersebut dengan 

kualitas hasil akhir 

yang baik 

pemilik berantusias 

untuk mencoba 

membuat permintaan 

tersebut dengan hasil 

yang maksimal 

memesan sebuah lantai 

yang terbuat dari kaca, 

pemilik berani 

memenuhi  dengan 

berusaha mempelajari 

bagaiamana membuat 

sebuah produk lantai 

kaca tersebut dengan 

kualitas hasil akhir yang 

maksimal 

2. Berani mengerjakan 

produk kaca dan 

alumunium serta 

pemasangan dengan 

Pemilik berani 

mengambil risiko 

seperti menyelesaikan 

pekerjaan dengan 

waktu yang kurang 

dari standart  waktu 

Iya pemilik berani 

untuk memenuhi 

pekerjaan yang masa 

pekerjaanya kurang 

dari standart  

pekerjaan. Seperti 

Pemilik sosok 

pemimpin yang berani 

mengambil risiko 

untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen 

seperti dalam 

Iya pemilik sosok 

pemimpin yang berani 

mengambil risiko untuk 

memenuhi kebutuhan 

konsumen seperti dalam 

menyelesaikan pesanan 
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waktu yang kurang 

dari standart waktu 

pengerjaan 

pengerjaan untuk 

memenuhi kebutuhan 

konsumen. Seperti 

contohnya pemilik 

pernah menemui 

konsumen yang 

datang ke toko untuk 

meminta mahkota 

glass mengerjakan 

proyek kaca yang 

masa pekerjaan nya 

hanya sedikit lalu  

pemilik menyanggupi 

untuk menyelesaikan 

pekerjaan tersebut  

contohnya pemilik 

pernah menemui 

konsumen yang 

datang ke toko untuk 

meminta mahkota 

glass mengerjakan 

proyek kaca yang 

masa pekerjaan nya 

hanya sedikit lalu  

pemilik menyanggupi 

untuk menyelesaikan 

pekerjaan tersebut 

menyelesaikan 

pesanan berani 

mengerjakan kaca dan 

alumunium dengan 

waktu kurangdari 

standart pengerjaan 

seperti ketika ada 

suatu intansi meminta 

pihak mahkotaglass 

untuk dapat 

menyelesaikan sebuah 

alumunium dalam 

waktu yang tidak 

banyak 

berani mengerjakan 

kaca dan alumunium 

dengan waktu kurang 

dari standart pengerjaan 

seperti ketika ada suatu 

intansi meminta pihak 

mahkotaglass untuk 

dapat menyelesaikan 

sebuah proyek kaca dan 

alumunium dalam 

waktu yang tidak 

banyak, pemilik mampu 

untuk memenuh 

3. Berani mengambil 

pesanan besar dari 

konsumen yang tidak 

Iya pemilik suka 

mengambil tantangan 

agar dirinya 

berkembang. 

Pemilik saya rasakan 

suka dalam 

mengambil tantangan 

hal ini terlihat ketika 

Saya melihat pemilik 

memliki keberanian 

untuk mengambil 

risiko yang cukup 

Pemilik saya rasakan 

suka dalam mengambil 

tantangan hal ini terlihat 

ketika dalam 1 tahun 
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seperti biasanya Contohnya dalam 1 

tahun pemilik 

mempunyai 5 proyek 

besar, lalu sudah 

dibagi semua sdm 

yang dimiliki, skill 

dari sdm yang baik 

sudah sebagai tim dari  

5 proyek tersebut 

namun ditengah-

tengah tahun mahkota 

glass mendapat 

tawaran untuk 

mengerjakan proyek 

yang cukup 

menguntungkan dalam 

perkembangan usaha 

kedepannya. Pemilik 

berfikir dengan 

dalam 1 tahun pemilik 

mempunyai 5 proyek 

besar, lalu sudah 

dibagi semua sdm 

yang dimiliki, skill 

dari sdm yang baik 

sudah sebagai tim dari  

5 proyek tersebut 

namun ditengah-

tengah tahun mahkota 

glass mendapat 

tawaran untuk 

mengerjakan proyek 

yang cukup 

menguntungkan dalam 

perkembangan usaha 

kedepannya. Pemilik 

berfikir dengan 

berdisuksi pada 

tinggi, karena pemilik 

mampu menambah 

proyek besar lagi 

ketika sdm tidak 

mencukupi dengan 

cara mendiskusikan 

dengan karyawan-

karyawan kepercayaan 

yang dirasa memiliki 

skill yang sesuai untuk 

menyelesaikan 

permintaan konsumen 

tersebut  

pemilik mempunyai 5 

proyek besar, lalu sudah 

dibagi semua sdm yang 

dimiliki, skill dari sdm 

yang baik sudah sebagai 

tim dari  5 proyek 

tersebut namun 

ditengah-tengah tahun 

mahkota glass mendapat 

tawaran untuk 

mengerjakan proyek 

yang cukup 

menguntungkan dalam 

perkembangan usaha 

kedepannya. Pemilik 

berfikir dengan 

berdisuksi pada 

karyawan-karyawan 

kepercayaan bahwa 
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berdisuksi pada 

karyawan-karyawan 

kepercayaan bahwa 

sdmyang tersisa 

belum cukup mampu 

untuk mengerjakan 

proyek tersebut, 

pemilik akhirnya 

menyanggupi proyek 

tersebut dengan 

kondisi 

memperbantukan 

beberapa orang yang 

telah memegang 5 

proyek tersebut untuk 

membantu berdiskusi 

pemikiran dan  

metode pekerjaan 

karyawan-karyawan 

kepercayaan bahwa 

sdmyang tersisa 

belum cukup mampu 

untuk mengerjakan 

proyek tersebut, 

pemilik akhirnya 

menyanggupi proyek 

tersebut dengan 

kondisi 

memperbantukan 

beberapa orang yang 

telah memegang 5 

proyek tersebut untuk 

membantu berdiskusi 

pemikiran dan  

metode pekerjaan.   

sdmyang tersisa belum 

cukup mampu untuk 

mengerjakan proyek 

tersebut, pemilik 

akhirnya menyanggupi 

proyek tersebut dengan 

kondisi 

memperbantukan 

beberapa orang yang 

telah memegang 5 

proyek tersebut untuk 

membantu berdiskusi 

pemikiran dan  metode 

pekerjaan.   

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 



123 
 

Tabel 4.11 Rekapitulasi wawancara dengan responden pemilik usaha  

Kepemimpinan 

 

No. Uraian  Pemilik 

1. Mampu membimbing dan 

mengarahkan karyawan yang 

belum memiliki pengalaman 

dalam pekerjaan produk kaca 

dan alumunium serta mampu 

memberikan pelatihan hingga 

tahap akhir  

Iya, saya mampu membimbing 

karyawan baru dengan terjun 

langsung kelapangan untuk ikut serta 

mengawasi, membimbing dan  

mengarahkan contohnya: dalam 

mengarhkan bagaimana cara 

memotong kaca yang efesien dan 

tidak mudah pecah, cara mengskala 

ukuran kaca dan alumunium dengan 

bantuan aplikasi sketup, dan 

selanjutnya saya meminta Kepala 

Operasional untuk ikut membantu 

membimbing, mengawasi dan 

mengarahkan sehingga mampu 

memberikan pelatihan hingga tahap 

akhir hingga melihat perkembangan 

selanjutnya 

2.  Iya, pengarahan dalam pengendalian 

mutu, biaya dan waktu dapat saya 

lakukan ketika dilokasi pengerjaan, 

lalu mandat tersebut dilanjutkan oleh 

Sekretaris dan Kepala Operasional. 

Contohnya ketika dalam pengerjaan 

kaca dan alumunium bisa dikerjakan 

dalam 1 hari ketika karyawan 

meminta waktu 2 hari, ya saya 
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memberikan pengarahan bahwa hal 

tersebut bisa diselesaikan dengan cara 

saya memberi contoh langsung 

kelapangan dengan menggunakan 

kaca sisa apabila ukurannya masih 

mencukupi, tetap mengutamakan 

mutu walaupun dikerjakan dalam 

waktu singkat, maka biaya dapat lebih 

hemat. 

3. Merupakan Pemimpin yang 

terbuka dalam diskusi ataupun 

pengerjaan pekerjaan kaca 

dan alumunium  

Iya, saya merupakan orang yang 

cukup terbuka dan 

mengkomunikasikan pekerjaan 

dengan mendiskusikan dahulu pada 

Kepala Operasional apakah bisa 

dikerjakan atau tidak. Contohnya 

hanya ketika proyek besar dan 

meminta waktu singkat saja, saya 

juga harus memikirkan karyawan saya 

bukan hanya keuntungan pribadi 

sendiri, namun untuk hal di luar itu 

biasanya saya mengambil keputusan 

sendiri. Seperti sebuah pabrik 

meminta untuk di buatkan 300pcs 

kaca dalam waktu 3 hari saya 

bertanya dulu kepada sekertaris dan 

Kepala Operasional apakah mampu 

lembur apakah, apakah stock bahan 

baku ada, atau bagaimana caranya 

biar tetap bisa dikerjakan. Biasanya 

hal tersebut didisuksikan dahulu. 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 
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Tabel Rekapitulasi wawancara dengan responden karyawan usaha  tentang  kepemimpinan  : 

No. Uraian Sekretaris 1 Sekretaris 2 Kepala Operasional Kesimpulan 

1. Mampu membimbing 

dan mengarahkan 

karyawan yang belum 

memiliki pengalaman 

dalam pekerjaan produk 

kaca dan alumunium 

serta mampu 

memberikan pelatihan 

hingga tahap akhir  

Iya, pemilik terjun 

langsung untuk 

pembimbingan dan 

pengarahan selalu 

dilakukan seperti 

memegang kaca harus 

diwajibkan 

menggunakan sarung 

tangan, ketika 

pengiriman barang harus 

diingatkan untuk 

meminta laporan terima 

dengan surat jalan 

Iya mampu, karena 

ketika karyawan baru 

belum mampu, 

pemilik langsung yang 

dari awal 

mengarahkan dan 

membimbing 

karyawan tersebut 

hingga akhirnya 

mandate ditersukan 

pada Kepala 

Operasional      

Iya, pemilik usaha 

selalu membimbing 

langsung ketika beliau 

berada dalam tempat 

kerja, ketika ada 

karyawan baru yang 

ketika memotong kaca 

pecah terus, pemilik 

memberikan teknik-

tekniknya agar tidak 

mudah pecah hingga 

karyawan tersebut 

mampu   dalam 

menguasai teknik nya 

Pemilik mampu 

memberikan pengarahan 

dan bimbingan bahkan 

pengarahan langsung ke 

lapangan untuk 

mengarahkan karyawan 

baru dan selanjutnya 

meminta Kepala 

Operasional untuk 

melanjutkan pengarahan 

contohnya seperti 

memberi pengarahan 

dahulu pada dasar-

dasrnya seperti 

memegang kaca harus 

diwajibkan menggunakan 
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sarung tangan, supaya 

tidak licin  jika karyawan 

dirasa mampu dan mau 

berusaha maju akan 

dilanjutkan hingga tahap  

ahkir. 

2. Mampu 

mengkomunikasikan 

karyawan dalam 

pengendalian mutu, 

biaya dan waktu 

Iya, terkadang karyawan 

menanyakan kepada 

pemilik arahan dalam 

pengerjaan produk, dan 

pemilik langsung 

mengarahkannya dengan 

komunikatif hingga 

karyawan paham, seperti 

dalam memanage waktu 

agar tidak kelewat dari 

masa pembuatan, mutu 

yang selalu dijaga hal 

tersebut sealu di 

Iya, pemilik langsung 

mengingatkan target 

waktu yang ditentukan 

kepada pegawai, 

sebelum selanjutnya 

mandat beralih pada 

sekertaris untuk 

mengingatkan 

karyawan-karyawan 

lain deadline produksi, 

bahan baku apa yang 

harus digunakan dan 

mutu yang harus 

Iya, pemilik terkadang 

langsung mengingatkan 

target waktu yang 

ditentukan kepada 

pegawai, sebelum 

selanjutnya mandat 

beralih pada sekertaris 

untuk mengingatkan 

karyawan-karyawan 

lain deadline produksi, 

bahan baku apa yang 

harus digunakan dan 

mutu yang harus dijaga 

Iya, pemilik mampu 

mengkomunikasikan 

karyawan dalam 

pengendalian mutu, biaya 

dan waktu dengan cara 

terkadang langsung 

mengingatkan target 

waktu yang ditentukan 

kepada pegawai, sebelum 

selanjutnya mandat 

beralih pada sekertaris 

untuk mengingatkan 

karyawan-karyawan lain 
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tekankan oleh pemilik dijaga agar konsumen selalu 

puas dengan produk 

dari Mahkota Glass 

deadline produksi, bahan 

baku apa yang harus 

digunakan dan mutu 

yang harus dijaga agar 

konsumen selalu puas 

dengan produk dari 

Mahkota Glass 

3. Merupakan Pemimpin 

yang terbuka dalam 

diskusi ataupun 

pengerjaan pekerjaan 

kaca dan alumunium  

Iya dalam usaha di 

Mahkota Glass ini saling 

terbuka tetapi dalam 

mengambil keputusan 

pemilik hanya meminta 

pertimbangan ketika 

mendapat pesanan 

banyak dan 

membutuhkan waktu 

singkat saja biasanya 

pemilik menanyakan 

pada sekertaris dan 

Iya, pemilik selalu 

terbuka dan meminta 

saran langsung kepada 

karyawan sebelum 

mengambil keputusan 

apabila mendapati 

pesanan yang tidak 

biasa, karena pemilik 

tidak mau memfosir 

karyawan diluar batas 

standar. Contohnya 

ketika mendapatkan 

Iya, keterbukaan 

pemilik terlihat dalam 

merencanakan 

pekerjaan mulai dari 

pemilihan jenis bahan 

hingga teknik 

pengerjaan produk 

supaya dalam 

pengerjaan memiliki 

pemikiran yang sama, 

lalu dalam memutuskan 

suatu pekerjaan 

Iya, keterbukaan pemilik 

terlihat dalam 

merencanakan pekerjaan 

mulai dari pemilihan 

jenis bahan hingga teknik 

pengerjaan produk 

supaya dalam pengerjaan 

memiliki pemikiran yang 

sama, lalu dalam 

memutuskan suatu 

pekerjaan biasanya 

diputuskan sendiri hanya 
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Kepala Operasional 

apakah sanggup atau 

tidak dan mencari solusi 

bersama, karna pemilik 

tidak mau terlalu 

memfosir karyawan.  

pesanan 200 pcs pintu 

alumunium dalam 

waktu 2 hari maka hal 

itu memerlukan waktu 

yang lebih dalam 

8jam/hari. 

biasanya diputuskan 

sendiri hanya ketika 

mendapatkan pesanan 

banyak dan 

memerlukan waktu 

ekstra 

ketika mendapatkan 

pesanan banyak seperti 

yang harus 

menyelesaikan pekerjan 

memerlukan waktu lebih 

dari 8jam/hari  pemilik 

berdiskusi dahulu pada 

karyawan, karna pemilik 

tidak mau terlalu 

memfosir karyawan. 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 
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Tabel Rekapitulasi wawancara dengan responden pemilik usaha tentang 

keorisinilan : 

No. Uraian Pemilik 

1. Mampu membuat konsep kaca 

dan alumunium baru dari yang 

sudah ada, seperti ingin 

berbeda dari yang lain dan 

mampu untuk dikembangkan 

Iya saya mampu membuat konsep 

baru dari yang sudah ada dan mampu 

untuk dikembangkan namun hanya 

sedikit dari sekian banyak produk 

yang di buat, biasanya konsumen 

membawa contoh sendiri. Contohnya 

saya pernah membuat konsep hiasan 

kaca yang berbahan dasar dari jenis 

kaca temper, saya memanfaatkan 

sifat temper yang pecah namun tidak 

menyebar, lalu meletakkannya 

diatara dua jenis kaca bening, 

menjadikannya hiasan meja berlapis 

dengan corak pecahan kaca. Dalam 

pekerjaan alumunium contoh 

inovasinya adalah pembuatan dahulu 

hanya membuat estalase lalu 

sekarang membuat pintu-pintu 

kusen, yang berbeda dari yang lain 

juga Mahkota Glass sendiri pilihan 

kaca nya lengkap jadi untuk di 

Klaten Mahkota Glass sudah 

menguasai pangsa pasar 

2. Memiliki ciri khas pada produk 

kaca dan alumunium  yang 

mampu di ingat oleh konsumen 

Iya dalam produk Mahkota Glass  

memiliki ciri khas seperti pada kaca  

warna yang lebih mengkilap dan 

terang sedangkan alumunium ada 



130 
 

beberapa produk yang diberi logo 

mahkkota glass, memang belum 

merata pada pemberian logo saya 

lagi mencoba agar semua bisa 

memiliki ciri khas tersebut supaya 

ada keorisinalan yang sesungguhnya 

pada produk Mahkota Glass 

3. Mudah menyesuaikan dengan 

teknologi baru contohnya 

penggunaan alat yang 

dikombinasikan mengunakan 

komputer dalam memenuhi 

permintaan yang beragam pada 

produk kaca dan alumunium 

Iya betul saya sendiri selalu memiliki 

keinginan yang tinggi untuk 

teknologi baru apabila hasilnya 

memang unggul untuk produk kaca 

maupun alumunium yang nantinya 

bisa di terapkan pada usaha saya, 

dengan selalu mengikuti 

perkembangan yang ada. Bila dirasa 

susah untuk di pelajari saya berusaha 

mencari tahu bagaimana caranya 

karena semua dilakukan supaya 

dapat memenuhi permintaan 

konsumen yang beragam saya 

memanfaatkan penggambaran sketsa 

model kaca menggunakan aplikasi 

autocad dan sket up untuk 

mempermudah serta mempercepat 

pekerjaan contohnya dalam 

pekerjaan detail yang kecil, detail 

kecil yang di maksudkan dalam 

penjelasan tersebut adalah seperti 

sambungan alumunium dengan 

pengait yang cukup kecil, dengan 

aplikasi tersebut mampu 
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memperbesar gambar dari detail 

kecil tersebut yang akan 

mempermudah karyawan untuk 

mengimajinasikan dalam bentuk 

nyata. 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017)  
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Tabel Rekapitulasi wawancara dengan responden karyawan usaha tentang keorisnilan : 

No. Uraian Sekretaris 1 Sekretaris 2 Kepala Operasional Kesimpulan 

1. Mampu membuat 

konsep kaca dan 

alumunium baru dari 

yang sudah ada, 

seperti ingin berbeda 

dari yang lain dan 

mampu untuk 

dikembangkan 

Iya pemilik mampu 

membuat konsep dari 

yang sudah ada untuk 

dikembangkan lagi, 

contohnya seperti 

alumunium asalnya 

hanya membuat 

estalase lalu sekarang 

membuat pintu-pintu 

kusen, Mahkota Glass 

sendiri pilihan kaca 

nya lengkap jadi untuk 

di Klaten sudah 

menguasai pangsa 

pasar yaitu 

mempunyai stock 

Iya pemilik melihat 

dari peluang-peluang 

yang ada contohnya 

seperti pintu kantor 

biasanya 

menggunakan frame 

dari alumunium, lalu 

di inovasikan menjadi 

full kaca supaya lebih 

terlihat bagus dan 

elegan, stock yang ada 

di Mahkota Glass juga 

jarang dimiliki toko 

lain yang ada di 

Klaten.  

Iya tetapi hanya 

sedikit dari sekian 

banyak produk yang 

di buat dengan konsep 

sendiri dan itu 

memiliki rentan waktu 

yang cukup lama dan 

kadang tak terduga 

karena sekarang ini  

konsumen sudah 

membawa contoh 

sendiri kami hanya 

membuat dari contoh 

konsumen, yang 

berbeda dari pangsa 

pasar lain stock di 

Iya pemilik mampu 

membuat konsep baru 

dari jenis produk yang 

sudah ada dan mampu 

untuk dikembangkan 

tetapi hanya sedikit dari 

sekian banyak produk 

yang di buat dengan 

konsep sendiri dan itu 

memiliki rentan waktu 

yang cukup lama dan 

kadang tak terduga 

dalam berinovasi karena 

sekarang ini  konsumen 

sudah membawa contoh 

sendiri kami hanya 
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yang pangsa pasar lain 

di Klaten jarang punya 

sepert asahi toko lain 

tidak berani 

menyetock bahan 

baku tersebut karna 

harga yang relative 

mahal, namun 

terkadang konsumen 

ada yang memiliki 

karakter harga tidak 

menjadi masalah yang 

terpenting kualitas 

bagus. Di Mahkota 

Glass berani 

menyetock asahi 

Mahkota Glass 

terkadang tidak di 

temukan di toko lain 

di Klaten yang 

membuat eksploitasi 

dari produk kaca lebih 

bernilai harganya, 

seperti penggunaan 

kaca jenis temper 

yang tidak mudah 

pecah seperti kaca 

biasa pada umumnya. 

membuat dari contoh 

konsumen, yang 

berbeda dari pangsa 

pasar lain stock di 

Mahkota Glass 

terkadang tidak di 

temukan di toko lain di 

Klaten yang membuat 

eksploitasi dari produk 

kaca lebih bernilai 

harganya, seperti yang 

paling menonjol adalah  

penggunaan kaca jenis 

temper yang tidak 

mudah pecah seperti 

kaca biasa pada 

umumnya 
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2. Memiliki ciri khas 

pada produk kaca dan 

alumunium  yang 

mampu di ingat oleh 

konsumen 

Iya pemilik mampu 

membuat produk 

Mahkota Glass 

mempunyai ciri khas 

pada setiap produknya 

seperti pada kaca 

warna kaca lebih 

mengkilap dan terang 

lalu pada alumunium 

ada beberapa 

alumunium yang 

sudah diberi logo 

Mahkota Glass 

Iya produk Mahkota 

Glass memiliki ciri 

khas untuk 

alumunium ada 

beberapa yang sudah 

diberi logo, memang 

belum merata tetapi 

pemilik sedang 

memikirkan akan hal 

itu. Lalu pada kaca 

sendiri ciri khasnya 

adalah memiliki 

warna yang lebih 

mengkilap dan terang 

Iya dalam produk 

Mahkota Glass  

memiliki ciri khas 

yang pangsa pasar lain 

tidak miliki seperti 

dalam pengerjaan 

kaca mampu 

menghasilkan warna 

kaca yang lebih 

mengkilap dan terang 

sedangkan alumunium 

ada beberapa produk 

yang diberi logo 

mahkkota glass, dalam 

pemberian logo 

memang belum 

merata pada 

pemberian logo 

pemilika lagi mencoba 

Iya pemilik mampu 

membuat Mahkota 

Glass  memiliki ciri 

khas yang pangsa pasar 

lain tidak miliki seperti 

dalam pengerjaan kaca 

mampu menghasilkan 

warna kaca yang lebih 

mengkilap dan terang 

sedangkan alumunium 

ada beberapa produk 

yang diberi logo 

mahkkota glass, dalam 

pemberian logo 

memang belum merata 

pada pemberian logo 

pemilik lagi mencoba 

untuk memikirkan agar 

semua bisa memiliki ciri 
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untuk memikirkan 

agar semua bisa 

memiliki ciri khas 

tersebut supaya ada 

keorisinalan yang 

merata pada produk 

Mahkota Glass 

khas tersebut supaya 

ada keorisinalan yang 

merata pada produk 

Mahkota Glass 

3. Mudah 

menyesuaikan 

dengan teknologi 

baru contohnya 

penggunaan alat yang 

dikombinasikan 

mengunakan 

komputer dalam 

memenuhi 

permintaan yang 

beragam pada produk 

kaca dan alumunium 

Iya pasti keinginan 

pemilik selalu tinggi 

untuk alat-alat baru 

dan canggih, beliau 

mudah menyesuaikan 

biasanya karna selalu 

ingin mempelajari jika 

ada hal-hal baru, 

contohnya pemilik 

sekarang mulai 

menerapkan 

penggunaan aplikasi 

Iya sejauh ini 

keinginan pemilik 

sangat tinggi untuk 

alat-alat baru dan 

canggih, yang 

diharapkan mampu 

membuat pekerjaan 

lebih mudah dan 

berkualitas, contohnya 

dengan penggunaan 

autocad dan sket up  

beberapa tahun ini 

Iya benar pemilik 

selaluberupaya karena 

beliau termasuk  

pelaku usaha yang 

selalu memperhatikan 

hal-hal baru, supaya 

tidak tertinggal 

dengan pengusaha-

pengusaha yang sudah 

lebih maju, contohnya 

beliau menggunakan 

aplikasi yang 

Iya sejauh ini keinginan 

pemilik sangat tinggi 

untuk menyesuaikan 

pada alat-alat baru dan 

canggih, yang 

diharapkan mampu 

membuat pekerjaan 

lebih mudah, rapi dan 

berkualitas, contohnya 

dengan penggunaan 

aplikasi autocad dan 

sket up  beberapa tahun 
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pada teknologi 

computer 

sudah di terapkan 

supaya lebih detail 

dalam pengerjaan 

produk. 

membantu dalam 

sketsa model 

menggunakan aplikasi 

modern seperti 

autocad dan sket up 

ini sudah di terapkan 

supaya lebih detail 

dalam pengerjaan 

produk. 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 
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Tabel Rekapitulasi wawancara dengan responden pemilik usaha tentang 

berorientasi ke masa depan : 

No. Uraian Pemilik 

1. Selalu memikirkan konsep 

untuk kedepan di setiap 

pekerjaan kaca dan alumunium 

dalam setiap peluang yang ada 

untuk jangka waktu yang 

panjang 

Iya tetapi tidak selalu biasanya 

dalam menemukan konsep baru 

secara mengalir saja, contoh 

pemikiran konsep kedepan dalam 

pekerjaan kaca dan alumunium 

dalam setiap peluang seperti ketika 

saya mengikuti seminar yang 

menjelaskan konsep-konsep baru 

yang akan menjadi trendsetter 

terhadap pekerjaan yang saya tekuni 

ini, dari situ saya mampu berfikir apa 

yang akan menjadi trendsetter 

kedepannya nanti. Contohnya: 

sekarang ini banyak bangunan 

gedung di desain menggunankan full 

kaca, itu adalah peluang untuk saya 

membuat konsep kaca yang 

berkualitas seperti tahan panas, tahan 

air dalam jangka waktu yang 

panjang. 

2. Terus mengembangkan usaha 

dengan memperbanyak alat 

dan tenaga ahli dalam setiap 

pekerjaan kaca dan alumunium 

Iya saya selalu mengembangkan 

peralatanan dan tenaga ahli dalam 

usaha saya supaya tidak tertinggal 

oleh zaman. Contohnya : membeli 

alat yang dapat memproduksi lebih 

cepat dan berkapsitas besar 

contohnya dari yang hanya mampu 
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memotong kaca hanya 10 lembar 

dalam sehari menjadi 20 lembar 

dalam sehari lalu pada tenaga ahli 

biasanya saya mengajak Kepala 

Operasional saya untuk mengikuti 

seminar atau pelatihan yang 

berkaitan dengan usaha kaca dan 

alumunium  

3. Terus memperbaiki sistem 

manajemen pekerjaan kaca dan 

alumunium hingga sampai 

ketangan konsumen 

Iya saya selalu mengarahkan sesuai 

dengan tahap-tahap manajemen 

pekerjaan yang benar. Contohnya 

pada kaca yang sudah dibentuk 

hiasan seperti lengkungan pada sisi 

kaca sebelumnya dilakukan 

penghalusan pada pinggiran kaca 

(selep) lalu dibentuk pinggiran yang 

tipis/ hiasan (bevel). Saya juga 

membuat catatan kecil ( perhitungan 

membuat partisi) salah satu 

contohnya berisi ukuran pengeboran. 

alumunium yang sesuai agar 

alumunium tidak rusak karna terlalu 

besar lubang alumunium yang di bor. 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017)  



 
 

Tabel Rekapitulasi wawancara dengan responden karyawan usaha tentang berorientasi ke masa depan : 

 

No. Uraian Sekretaris 1 Sekretaris 2 Kepala Operasional Kesimpulan 

1. Selalu memikirkan 

konsep untuk 

kedepan di setiap 

pekerjaan kaca dan 

alumunium dalam 

setiap peluang yang 

ada untuk jangka 

waktu yang panjang 

Iya pemilik selalu 

memikirkan konsep 

kedepan untuk jangka 

waktu yang panjang 

contohnya : dengan 

membuat suatu 

trendsetter skat 

ruangan yang dapat 

melihat luar tetapi dari 

luar tidak dapat 

melihat dalam 

Iya pemilik sering 

membicarakan konsep 

yang sekiranya bisa 

menjadi trendsetter 

nantinya cotohnya : 

seperti melihat 

bangunan-bangunan 

geduang maupun 

restoran lebih 

mengkombinasikan 

kaca sebagai tembok, 

pemilik memikirkan 

bagaimana bisa 

membuat kaca yang 

mampu bertahan lama 

Pemilik dalam 

memikirkan konsep-

konsep baru biasanya 

mengalir dengan 

seiringnya waktu 

mengikuti seminar 

maupun pelatihan-

pelatihan dari situlah 

biasanya muncul ide-

ide baru bahwa zaman 

sekarang masyarakat 

lebih senang 

menggunakan bahan 

alumunium dan kaca 

daripada kayu sebagai 

Iya pemilik memikirkan 

konsep kedepan untuk 

jangka waktu yang panjang 

biasanya beliau lakukan 

dengan mengikuti seminar 

maupun pelatihan supaya 

tetap tahu perkembangan 

dunia kaca dan alumunium 

dan tidak tertinggal oleh 

zaman. Contohnya 

peralihan kusen yang dari 

kayu sekarang lebih senang 

menggunakan alumunium, 

kaca yang difungsi alihkan 

sekarang menjadi tembok. 



 
 

dari paparan sinar 

matahari dan hujan  

kusen disampaing 

ringan dan lebih tahan 

lama 

2. Terus 

mengembangkan 

usaha dengan 

memperbanyak alat 

dan tenaga ahli dalam 

setiap pekerjaan kaca 

dan alumunium 

Iya pemilik selalu 

mengembangkan 

perlatatan dengan 

suatu alat yang 

canggih maupun 

mengganti  dengan 

jenis yang sama tetapi 

umur pemakaian 

diperbarui,  dan dalam 

penambahan tenaga 

ahli biasanya hanya 

mengajak karyawan-

karyawan yang telah 

lama berkerja di 

Mahkota Glass untuk 

mengikuti seminar 

Benar pemilik tidak 

diam begitu saja 

pemilik mengajak 

Kepala Operasional 

untuk mengikuti 

seminar maupun 

pelatihan beserta 

pemilik supaya 

pemilik memiliki 

tenaga ahli di  dalam 

usahanya. Dan 

menambah peralatan 

jika dirasa kurang 

ketika mendapatkan 

orderan melebihi 

standar atau sengaja 

Biasanya masalah 

karyawan 

menyesuaikan tetapi 

untuk saat ini saudah 

cukup kalau hanya 

mengerjakan standar 

dalam pengerjaaan, 

biasanya jika 

mendapati pesananan 

yang boronganbaru 

menambah karyawan 

baru jika pekerjaan 

bagus akan di rekrut 

namun jika tidak 

hanya di pekerjakan 

untuk menyelesaikan 

Iya pemilik selalu 

mengembangkan perlatatan 

dengan suatu alat yang 

canggih maupun 

mengganti  dengan jenis 

yang sama tetapi umur 

pemakaian diperbarui, 

untuk mendapakan tenaga 

ahli pemilik mengajak 

Kepala Operasional untuk 

mengikuti seminar maupun 

pelatihan beserta pemilik 

supaya pemilik memiliki 

tenaga ahli di  dalam 

usahanya agar mampu di 

terapkan pada karyawan 



 
 

dan pelatihan supaya 

ilmu yang di dapat 

bisa di terapkan 

kepada karywan lain 

memperbarui perlatan 

karna ada yang lebih 

canggih 

borongan tersebut , 

peralatan apabila 

dirasa kurang juga di 

tambah bahkan di 

perbarui yang lebih 

modern, intinya 

pemilik tidak mau 

dalam pengerjaan 

pesanan karyawan 

sampai kewalahan   

lain 

3. Terus memperbaiki 

sistem manajemen 

pekerjaan kaca dan 

alumunium hingga 

sampai ketangan 

konsumen 

Iya pemilik selalu 

menekankan dengan 

perbaikan sistem 

manajemen pekerjaan  

dengan tahap-tahap 

manajemen pekerjaan 

yang benar. beliau 

juga membuat catatan 

kecil untuk karyawan 

Iya pemilik 

memerintahkan secara 

langsung secara tegas 

untuk mengingatkan 

karyawan mengenai 

sistem manajemen 

pekerjaan  dengan 

tahap-tahap 

manajemen pekerjaan 

Iya manajemen 

pekerjaan kaca yang 

selalu diperbaiki. 

Contohnya pada 

pekerjaan alumunium 

selalu menekankan 

dengan tahap-tahap 

manajemen pekerjaan 

yang benar dari awal 

Iya pemilik selalu 

menekankan dengan 

perbaikan sistem 

manajemen pekerjaan  

dengan tahap-tahap 

manajemen pekerjaan yang 

benar. beliau juga 

membuat catatan kecil 

untuk karyawan seperti 



 
 

seperti perhitungan 

membuat partisi salah 

satu contohnya berisi 

ukuran pengeboran 

alumunium yang 

sesuai agar 

alumunium tidak 

rusak karna terlalu 

besar lubang 

alumunium yang di 

bor. Contohnya pada 

kaca yang sudah 

dibentuk hiasan 

seperti lengkungan 

pada sisi kaca 

sebelumnya dilakukan 

penghalusan pada 

pinggiran kaca (selep) 

lalu dibentuk 

yang benar. beliau 

langsung 

mengkomando 

karyawan seperti 

membuat perhitungan 

dahulu sebelum 

memulai pengerjaan 

partisi salah satu 

contohnya mengukur 

lebih dari 1 kali untuk 

lebih memastikan lagi 

ukuran yang benar 

sebelum memotong 

alumunium. Lalu 

contohnya pada bahan 

kaca yang dipatri 

harus menyiapkan 

dahulu gambar sketsa 

lalu baru bisa untuk 

hingga akhir, beliau 

meminta ketika 

membuat siku – siku 

alumunium harus 

simetris. Contohnya 

pada kaca yang sudah 

dibentuk hiasan 

seperti lengkungan 

pada sisi kaca 

sebelumnya dilakukan 

penghalusan pada 

pinggiran kaca (selep) 

lalu dibentuk 

pinggiran yang tipis/ 

hiasan (bevel). 

perhitungan membuat 

partisi salah satu 

contohnya berisi ukuran 

pengeboran alumunium 

yang sesuai agar 

alumunium tidak rusak 

karna terlalu besar lubang 

alumunium yang di bor. 

Contohnya pada kaca yang 

sudah dibentuk hiasan 

seperti lengkungan pada 

sisi kaca sebelumnya 

dilakukan penghalusan 

pada pinggiran kaca (selep) 

lalu dibentuk pinggiran 

yang tipis/ hiasan (bevel). 



 
 

pinggiran yang tipis/ 

hiasan (bevel).  

dikerjakan. 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 



 
 

 

 

LAMPIRAN II 

CONTOH PRODUK MAHKOTA GLASS DAN LOGO MAHKOTA GLASS 

 

Contoh produk kaca grafis Mahkota Glass 

 

Contoh produk kaca dan aluminium partisi pada Mahkota Glass 

  



 
 

 

Contoh produk kaca grafis Mahkota Glass 

 

Contoh produk kaca grafis Mahkota Glass 

         

Logo Mahkota Glass pada alumunium 



 
 

LAMPIRAN III 

HASIL WAWANCARA 

Nama : Aang Harmoko  

Jabatan : Pemilik 

Lama berkerja : 14tahun 

 Percaya diri 

1. Dalam perjalanan usaha anda hingga saat ini apakah anda sendiri memiliki 

kepercayaan diri yang kuat dalam setiap metode pekerjaan produk kaca dan 

alumunium ? 

- Betul, selama ini saya mengarahkan karyawan supaya mampu mengerjakan 

semua  pesanan. Seperti pesanan yang sulit saya bisa mengarahkan dan 

mendampingi dari awal sampai akhir. Karena saya yakin dalam perkiraan saya 

semua pesanan produk kaca dan alumunium dapat dikerjakan 

2. Ketika dalam usaha anda pada pengerjaan produk menemui suatu kondisi yang 

berisiko tinggi, apakah anda dapat memotivasi diri sendiri serta karyawan untuk 

tetap optimis daalam menjalankan pekerjaan tersebut ? 

- Saya memotivasi diri saya sendiri dengan yakin dan berfikir postif saja, seperti 

saat pemasangan  jatuh ataupun tergores saya tetap berfikir semua masalah 

pasti bisa di selesaikan. Lalu untuk memotivasi karyawan saya bilang bahwa 

suatu isiden adalah sebuah kegagalan bukan kerugian, semua dapat dicoba 

lagi, yang terpenting sudah melihat karyawan saya sudah berusaha, terkdang 

saya memberikan bonus untuk mereka jika melkukan pekerjaan dengan baik. 

3. Sebagai seorang pemimpin apakah anda termasuk pemimpin yang mandiri dalam 

mengambil keputusan ? seperti misalnya dalam mengerjakan pekerjaan produk 

kaca dan alumunium terjadi hal-hal yang tidak seperti biasanya anda dapat 

memutuskan apa saja yang membuat pekerjaan tersebut tetap berjalan dengan 

baik? 



 
 

- Ya saya sendiri yang mengambil keputusan, saya berani mengambil tindakan 

yang cepat dan tegas untuk setiap hal apapun yang berkaitan dengan mahkota 

glass, meskipun saya tau akan ada risiko lain yang akan saya hadapi. 

 Beorientasi pada tugas dan hasil  

4. Usaha yang ingin maju pasti ingin adanya pembeharuan terus menerus lalu 

apakah anda selalu akan meningkatkan alat-alat produksi kaca dan alumunium 

agar usaha anda lebih unggul dalam semua pasar industri ? 

- Ya saya selalu ingin mengembangkan alat-alat produksi kaca dan alumunium 

supaya lebih mudah, efektif dan kualitas lebih unggul. saya mencoba beberapa 

merek peralatan untuk mengetahui merek mana yang terbaik untuk digunakan 

terus menerus. 

5. Dalam berorientasi apakah anda selau mencoba berinovasi terhadap proses 

pekerjaan produk kaca dan alumunium ?  

- Pasti ingin untuk selalu berinovasi supaya usaha saya  dapat lebih berkembang 

dan menjadi trendsetter di pasar industri. Kemarin saya pernah  berinovasi dari 

bahan yang tidak terpakai maupun produk yang mengalami insiden saat 

pengiriman. Saya pergunakan untuk menjadi suatu produk lagi, yang 

mempunyai nilai tersendiri. 

6. Selama ini apakah anda memiliki tekad yang keras dalam menyelesaikan 

pekerjaan produk kaca dan alumunium agar lebih cepat dari target yang sudah di 

tentukan ? 

- Iya sebisa mungkin ngerjaan pesanan lebih cepat. Seperti ada konsumen 

bilang 4 hari jadi, lalu saya kejar dalam waktu 3 hari. Karena saya tidak ingin 

membuat konsumen kecewa, soalnya kepercayaan konsumen bisa buat rekan 

kerja. 

 Pengambil risiko 

7. Apakah selama ini menyukai tantangan dalam menerima pesanan dari konsumen 

yang belum pernah di produksi sebelumnya? 

- Iya saya sangat menyukai tantangan dalam menjalankan usaha karna hal itu 

membuat saya lebih berkembang, seperti saya suka membuat permintaan 

konsumen yang belum pernah di produksi sebelumnya misalnya ketika 



 
 

konsumen ingin memesan sebuah lantai yang terbuat dari kaca, saya berani 

memenuhi dengan berusaha mempelajari bagaiamana menyusun kontruksi 

tersebut dengan kualitas hasil yang baik 

8. Ketika dalam pengerjaan apakah anda berani mengerjakan kaca dan alumunium 

serta pemasangan dengan waktu yang kurang dari standart waktu pengerjaan? 

- Iya saya berani mengambil risiko tersebut dengan menyanggupi target 

pekerjaan yangkurang dari waktu standart. Seperti contohnya saya pernah 

menemui konsumen yang datang ke saya untuk mengerjakan proyek kaca 

yang masa pekerjaan nya yang sedikit, saya menyanggupi untuk 

menyelesaikan pekerjaan tersebut  

9. Apakah anda berani mengambil pesanan besar dari konsumen dengan sdm yang 

kurang berpengalaman?  

- Saya suka menerima tantangan seperti ini karna hal tersebut membuat saya 

lebih berpengalaman dan berkembang. Contohnya dalam 1 tahun saya 

memiliki 5 proyek besar, saya sudah membagi semua sdm saya yang memiliki 

skill yang baik ke 5 proyek tersebut namun ditengah-tengah tahun saya di 

tawarin untuk mengerjakan proyek yang cukup menguntungkan untuk 

perkembangan perusahaan kedepannya. Saya berfikir bahwa sdm saya yang 

tersisa belum cukup mampu untuk mengerjakan proyek tersebut, saya 

akhirnya menyanggupi proyek tersebut dengan kondisi saya memperbantukan 

beberapa orang yang telah memegang 5 proyek tersebut untuk membantu 

berdiskusi pemikiran dan  metode pekerjaan. 

 Kepemimpinan  

10. Dalam setiap usaha tidak semua karyawan memiliki kesempurnaan dalam 

berkerja, apakah anda mampu membimbing dan mengarahkan karyawan yang 

belum banyak memiliki pengalaman dalam pekerjaan produk kaca dan 

alumunium, dan dapat memberikan pelatihan hingga tahap akhir ? 

11. Iya, saya bimbing karyawan baru dengan terjun langsung kelapangan untuk 

ikut serta mengawasi, membimbing dan  mengarahkan cara-car memotong 

kaca yang agar tidak mudah pecah, cara mengskala ukuran kaca dan 

alumunium dengan bantuan aplikasi sketup. Saya jug meminta staf 



 
 

operasional untuk ikut melanjutkan membimbing, mengawasi dan 

mengarahkan agar mampu memberikan arahan hingga tahap akhir. 

12. Lantas apakah anda mampu mengkomunikasikan karyawan dalam pengendalian 

mutu misalnya  kaca yang tidak cacat,  biaya ; biaya yang tidak terlalu besar, 

waktu; waktu yang dibuat sesuai jadwal kerja ? 

- Iya, pengarahan dalam mutu, biaya dan waktu dapat saya lakukan ketika 

dilokasi pengerjaan, lalu mandat tersebut dilanjutkan oleh Sekretaris dan staf 

operasional. Seperti ketika pengerjaan kaca dan alumunium bisa dikerjakan 

dalam 1 hari dan karyawan meminta waktu 2 hari, ya saya menjelaskan bahwa 

hal tersebut bisa diselesaikan dengan cara saya memberi contoh langsung 

kelapangan dengan menggunakan kaca sisa apabila ukurannya masih 

mencukupi, tapi tetap mengutamakan mutu walaupun dikerjakan dalam waktu 

singkat, maka biaya dapat lebih hemat. 

13. Apakah anda termasuk pemimpin yang terbuka dalam diskusi ataupun pengerjaan 

pekerjaan kaca dan alumunium ? atau anda selalu mengambil keputusan sendiri 

tanpa meminta pertimbangan orang lain ? 

- Iya, saya cukup terbuka dan rembuk dengan pekerjaan, biasanya dengan staf 

operasional apakah bisa dikerjakan atau tidak. Contohnya ketika proyek besar 

dan meminta waktu singkat, saya memikirkan karyawan saya bukan hanya 

keuntungan pribadi sendiri, namun untuk hal di luar itu biasanya saya 

mengambil keputusan sendiri. Seperti sebuah pabrik meminta untuk di 

buatkan 300 pcs kaca dalam waktu 3 hari saya bertanya dulu ke sekertaris dan 

staf operasional saya, apakah mampu untuk lembur, apakah stock bahan baku 

ada, atau bagaimana caranya biar tetap bisa dikerjakan.  

 Keorisinilan  

14. Dalam usaha anda ini apakah anda mampu membuat konsep kaca dan alumunium  

baru dari yang sudah ada ? seperti ingin berbeda dari yang lain yang mampu untuk 

lebih di kembangkan ? 

- Iya saya membuat konsep baru dari yang sudah ada dan dikembangkan. 

Namun jumlahnya sediki, biasanya konsumen membawa contoh sendiri. Saya 

pernah membuat konsep hiasan kaca yang berbahan dasar dari jenis kaca 



 
 

temper, saya memanfaatkan sifat temper yang pecah namun tidak menyebar, 

lalu meletakkannya diatara dua jenis kaca bening, menjadikannya hiasan meja 

berlapis dengan corak pecahan kaca. Dalam pekerjaan alumunium contoh 

inovasinya adalah pembuatan dahulu hanya membuat estalase lalu sekarang 

membuat pintu-pintu kusen. Kami memiliki pilihan kaca yang lengkap, jadi 

untuk di Klaten Mahkota Glass sudah menguasai pangsa pasar. 

15. Apakah  usaha Mahkota Glass anda memiliki ciri khas warna yang lebih 

mengkilap dan terang dalam setiap produk kaca dan alumunium yang dapat 

diingat oleh konsumen? 

- Iya ciri khas pada kaca , warnanya lebih mengkilap dan terang sedangkan 

alumunium ada beberapa produk yang diberi logo mahkkota glass, memang 

belum rata untuk memberi logo, saya lagi mencoba agar semua bisa memiliki 

ciri khas tersebut supaya ada ciri kha yang sesungguhnya pada produk 

Mahkota Glass. 

16. Apakah anda termasuk pelaku usaha yang mudah menyesuaikan dengan teknologi 

baru contohnya penggunaan alat yang  dikombinasikan menggunakan komputer 

dalam memenuhi permintaan yang beragam pada produk kaca dan alumunium ? 

- Iya, Saya sendiri selalu memiliki keinginan yang tinggi untuk teknologi baru 

nantinya bisa diterapkan pada usaha saya, saya selalu mengikuti 

perkembangan yang ada. Bila susah untuk di pelajari saya berusaha mencari 

tahu bagaimana caranya karena semua dilakukan supaya dapat memenuhi 

permintaan konsumen yang banyak.Saya memanfaatkan dengan menggambar 

sketsa model kaca menggunakan aplikasi autocad dan sketup untuk 

mempermudah serta mempercepat pekerjaan yang mendetail agar lebih akurat 

dan cepat.  

 Berorientasi pada masa depan 

17. Apakah dalam usaha ini anda selalu memikirkan konsep untuk kedepan di setiap 

pekerjaan kaca dan alumunium dalam setiap peluang yang ada untuk jangka 

waktu yang panjang ? 

- Iya, tetapi tidak selalu bisa karena biasanya dengan mengalir saja, contoh 

pemikiran konsep kedepan dalam pekerjaan kaca dan alumunium dengan 



 
 

mengikuti seminar tentang konsep-konsep baru yang akan banyak 

peminatnya, dari situ saya berfikir, apa yang akan menjadi trendsetter 

kedepannya nanti. Seperti sekarang ini banyak bangunan gedung di desain 

menggunankan full kaca, itu adalah peluang untuk saya membuat konsep kaca 

yang berkualitas seperti tahan panas, tahan air dalam jangka waktu yang 

panjang. 

18. Untuk terus mengembangkan usaha anda apakah anda mempunyai keinginan 

untuk terus memperbanyak alat dan tenaga yang lebih ahli dalam setiap pekerjaan 

kaca danalumunium ?  

- Iya saya selalu mengembangkan peralatanan dan tenaga ahli dalam usaha saya 

supaya tidak tertinggal oleh zaman. Seperti saya membeli alat yang dapat 

memproduksi lebih cepat dan berkapsitas besar contohnya dari yang hanya 

mampu memotong kaca hanya 10 lembar dalam sehari menjadi 20 lembar 

dalam sehari, lalu pada tenaga ahli biasanya saya mengajak staf operasional 

saya untuk mengikuti seminar atau pelatihan yang berkaitan dengan usaha 

kaca dan alumunium 

19. Apakah dalam usaha anda ini anda akan terus memperbaiki sistem manajemen 

pekerjaan , seperti dalam pekerjaan kaca dan alumunium hingga sampai ke tangan 

konsumen ? 

- Iya saya mengarahkan sesuai tahap-tahap manajemen pekerjaan yang benar. 

Contohnya kaca yang sudah dibentuk hiasan seperti lengkungan pada sisi kaca 

dilanjutkan penghalusan pada pinggiran kaca (selep) lalu dibentuk pinggiran 

yang tipis/hiasan (bevel). Saya juga membuat catatan kecil (perhitungan 

membuat partisi) contohnya berisi ukuran pengeboran, agar alumunium tidak 

rusak karna terlalu besar lubang alumunium yang di bor.   



 
 

LAMPIRAN IV 

HASIL WAWANCARA 

Nama : Erna  

Jabatan : Sekertaris 

Lama berkerja : 14tahun 

 Percaya diri 

1. Dalam perjalanan usaha makota glass hingga saat ini apakah pimpinan anda 

memiliki kepercayaan diri yang kuat dalam setiap metode pekerjaan produk kaca 

dan alumunium ?  

- Iya bos selalu percaya diri setiap produk yang dibuat sampai ketangan 

konsumen sesuai permintaan konsumen yang beragam dan kaca dan 

alumunium tidak mengecewakan konumen, apapun dilakukan demi 

mendapatkan kepercayaan dari  konsumen. Beliau juga percaya diri untuk 

melayani pelanggan-pelanggan besar seperti gedung-gedung besar, pabrik, 

perumahan. 

2. Ketika dalam usaha Mahkota Glass pada pengerjaan produk menemui suatu 

kondisi yang berisiko tinggi, apakah pimpinan anda dapat memotivasi diri sendiri 

serta karyawan untuk tetap optimis daalam menjalankan pekerjaan tersebut ? 

- Iya saya melihat kalau untuk dirinya sendiri beliau selalu berfikir positif 

dalam menekuni usaha ini, beliau memotivasi karyawan ketika melakukan  

kesalahan seperti kaca yang pecah saat pemasangan pemimpin bilang “ itu 

hanya sebuah kegagalan dalam dunia usaha bukan kerugian” dicoba lagi yang 

penting beliau sudah meihat bahwa kami para karyawan sudah berusaha. 

3. Sebagai seorang pemimpin apakah pimpinan anda termasuk pemimpin yang 

mandiri dalam mengambil keputusan ? seperti misalnya dalam mengerjakan 

pekerjaan produk kaca dan alumunium terjadi hal-hal yang tidak seperti biasanya 

pimpinan anda dapat memutuskan apa saja yang membuat pekerjaan tersebut tetap 

berjalan dengan baik. 



 
 

- Dari awal saya berkerja disini hingga sekarang pemilik selalu mengambil 

keputusan dengan tegas. Namun ada pekerjaan yang sebelumnya di 

musyawarahkan dulu, melihat dari kondisi dahulu. Contohnya ketika ada 

permintaan konsumen yang susah seperti pemasangan kaca dan alumunium di 

gedung tingkat 10 beliau berani mengambil keputusan untuk memenuhi 

permintaan tersebut. 

 Beorientasi pada tugas dan hasil  

4. Usaha yang ingin maju pasti ingin adanya pembeharuan terus menerus lalu 

apakah pimpinan anda  selalu akan meningkatkan alat-alat produksi kaca dan 

alumunium agar usaha Mahkota Glass lebih unggul dalam semua pasar industri ? 

- Jelas sejauh ini alat-alat selalu dikembangkan seperti contohnya sudah 

memiliki  jangka 4 macam, pemotong kaca dari merek toyo hingga 

mendapatkan merek yang cocok yaitu rawali. Alat alumunium juga sudah 

lengkap, segala macam bur dan pemotong alumunium Mahkota Glass sudah 

ada. 

5. Dalam berorientasi apakah pimpinan anda selau ingin berinovasi terhadap proses 

pekerjaan produk kaca dan alumunium ?  

- Iya bos selalu melihat peluang untuk berinovasi seperti  memanfaatkan sisa-

sisa kaca yang tidak terpakai atau kaca yang gagal untuk di produksi 

contohnya ketika pemilik mencoba membuat inovasi dari kaca temper yang 

pecah lalu dijadikannya meja dengan corak yang unik. 

6. Selama ini apakah pimpinan anda memiliki tekad yang keras dalam 

menyelesaikan pekerjaan produk kaca dan alumunium agar lebih cepat dari target 

yang sudah di tentukan ? 

- Iya itu sudah pasti, bos menjaga kepercayaan konsumen atau rekanan bisnis 

dengan mengingatkan jadwal-jadwal pengerjaan supaya dapat dikirim tepat 

waktu melalui konfirmasi dahulu dengan pelanggan supaya tidak miskom dan 

juga meminta bantuan saya untuk mengingatkan. 

 Pengambil risiko 

7. Apakah selama ini pemimpin anda menyukai tantangan dalam menerima pesanan 

dari konsumen yang belum pernah di produksi sebelumnya? 



 
 

- Pemilik sangat menyukai suatu tantangan dalam menjalankan usaha kaca dan 

alumunium ini karna hal itu membuat pemilik lebih berkembang dalam 

menjalankan usahanya. Contohnya pemilik menyukai untuk  membuat 

permintaan konsumen yang belum pernah di produksi sebelumnya misalnya 

ketika konsumen ingin memesan sebuah lantai yang terbuat dari kaca, pemilik 

berani memenuhi  dengan berusaha mempelajari bagaiamana menyusun 

sebuah lantai kaca tersebut dengan kualitas hasil akhir yang baik 

8. Ketika dalam pengerjaan apakah pemimpin anda berani mengerjakan kaca dan 

alumunium serta pemasangan dengan waktu yang kurang dari standart waktu 

pengerjaan? 

- Pemilik berani mengambil risiko seperti menyelesaikan pekerjaan dengan 

waktu yang kurang dari standart  waktu pengerjaan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen. Seperti contohnya pemilik pernah menemui konsumen 

yang datang ke toko untuk meminta mahkota glass mengerjakan proyek kaca 

yang masa pekerjaan nya hanya sedikit lalu  pemilik menyanggupi untuk 

menyelesaikan pekerjaan tersebut  

9. Apakah pemimpin anda berani mengambil pesanan besar dari konsumen dengan 

sdm yang kurang berpengalaman?  

- Iya pemilik suka mengambil tantangan agar dirinya berkembang. Contohnya 

dalam 1 tahun pemilik mempunyai 5 proyek besar, lalu sudah dibagi semua 

sdm yang dimiliki, skill dari sdm yang baik sudah sebagai tim dari  5 proyek 

tersebut namun ditengah-tengah tahun mahkota glass mendapat tawaran untuk 

mengerjakan proyek yang cukup menguntungkan dalam perkembangan usaha 

kedepannya. Pemilik berfikir dengan berdisuksi pada karyawan-karyawan 

kepercayaan bahwa sdmyang tersisa belum cukup mampu untuk mengerjakan 

proyek tersebut, pemilik akhirnya menyanggupi proyek tersebut dengan 

kondisi memperbantukan beberapa orang yang telah memegang 5 proyek 

tersebut untuk membantu berdiskusi pemikiran dan  metode pekerjaan 

 Kepemimpinan  

10. Anda tentunya tau setiap usaha tidak semua karyawan memiliki kesempurnaan 

dalam berkerja, apakah pimpinan anda mampu membimbing dan mengarahkan 



 
 

karyawan yang belum banyak memiliki pengalaman dalam pekerjaan produk kaca 

dan alumunium, dan dapat memberikan pelatihan hingga tahap akhir ? 

- Iya, pemilik membimbing langung dan mengarahkan seperti memegang kaca 

harus menggunakan sarung tangan dan ketika pengiriman barang harus di 

ingatkan untuk meminta laporan terima dengan surat jalan. 

11. Lantas apakah pimpinan anda mampu mengkomunikasikan karyawan dalam 

pengendalian mutu misalnya  kaca yang tidak cacat,  biaya ; biaya yang tidak 

terlalu besar, waktu; waktu yang dibuat sesuai jadwal kerja ? 

- Iya, terkadang karyawan menanyakan kepada bos apa yang harus dilakukan 

dalam pengerjaan produk, dan biaanya bos langsung mengarahkannya dengan 

jelas hingga karyawan paham, seperti dalam mengatur waktu agar tidak 

kelewat dari masa pembuatan, mutu yang selalu dijaga hal tersebut selalu di 

tekankan oleh bos. 

12. Apakah pimpinan anda termasuk pemimpin yang terbuka dalam diskusi ataupun 

pengerjaan pekerjaan kaca dan alumunium ? atau pimpinan anda selalu 

mengambil keputusan sendiri tanpa meminta pertimbangan orang lain ? 

- Iya dalam kantor  kita saling terbuka tetapi dalam mengambil keputusan bos 

hanya meminta pertimbangan ketika mendapat pesanan banyak dan 

membutuhkan waktu singkat saja biasanya bos tanya ke sekertaris dan staf 

operasional apakah sanggup atau tidak lalu mencari solusi bersama, karna 

pemilik tidak mau terlalu memfosir karyawan. 

 Keorisinilan  

13. Dalam usaha ini apakah pimpinan anda mampu membuat konsep kaca dan 

alumunium baru dari yang sudah ada ? seperti ingin berbeda dari yang lain yang 

mampu untuk lebih di kembangkan ? 

- Iya bos pernah membuat konsep pengembangan dari konsep yang sudah ada, 

contohnya seperti alumunium asalnya hanya membuat estalase lalu sekarang 

membuat pintu-pintu kusen, Mahkota Glass punya pilihan kaca lengkap jadi 

untuk di Klaten sudah menguasai pangsa pasar. 



 
 

14. Apakah  usaha Mahkota Glass ini  memiliki ciri khas warna yang lebih mengkilap 

dan terang dalam setiap produk kaca dan alumunium yang dapat diingat oleh 

konsumen? 

- Iya bos mampu membuat produk mempunyai ciri khas pada setiap produknya 

seperti pada kaca warna kaca lebih mengkilap dan terang lalu pada alumunium 

ada beberapa alumunium yang sudah diberi logo Mahkota Glass. 

15. Apakah pimpinan anda termasuk pelaku usaha yang mudah menyesuaikan dengan 

teknologi baru contohnya penggunaan alat yang  dikombinasikan menggunakan 

komputer dalam memenuhi permintaan yang beragam pada produk kaca dan 

alumunium ? 

- Iya pasti keinginan pemilik selalu tinggi untuk alat-alat baru dan canggih, 

beliau mudah menyesuaikan biasanya karna selalu ingin mempelajari jika ada 

hal-hal baru, contohnya pemilik sekarang mulai menerapkan penggunaan 

aplikasi pada teknologi computer. 

 Berorientasi pada masa depan 

16. Apakah dalam usaha ini pimpinan anda selalu memikirkan konsep untuk kedepan 

di setiap pekerjaan kaca dan alumunium dalam setiap peluang yang ada untuk 

jangka waktu yang panjang ? 

- Iya bos selalu memikirkan konsep baru untuk jangka waktu yang panjang 

contohnya : dengan membuat suatu trendsetter skat ruangan yang dapat 

melihat luar tetapi dari luar tidak dapat melihat dalam ruangan. 

17. Untuk terus mengembangkan usaha ini apakah pimpinan anda mempunyai 

keinginan untuk terus memperbanyak alat dan tenaga yang lebih ahli dalam setiap 

pekerjaan kaca dan alumunium ?  

- Iya bos selalu mengembangkan perlatatan alat-alat yang canggih ataupun 

memperbaharui umur alat,  dalam penambahan tenaga ahli biasanya hanya 

mengajak karyawan-karyawan yang telah lama berkerja di Mahkota Glass 

untuk mengikuti seminar dan pelatihan supaya ilmu yang di dapat bisa di 

terapkan kepada karywan lain 



 
 

18. Apakah dalam usaha ini pimpinan anda akan terus memperbaiki sistem 

manajemen usaha, seperti dalam pekerjaan kaca dan alumunium hingga sampai ke 

tangan konsumen ? 

- Iya bos selalu menekankan melalui perbaikan sistem manajemen pekerjaan  

dengan tahap-tahap manajemen pekerjaan yang benar. beliau juga membuat 

catatan kecil untuk karyawan seperti perhitungan membuat partisi salah satu 

contohnya berisi ukuran pengeboran alumunium yang sesuai agar alumunium 

tidak rusak karna terlalu besar lubang alumunium yang di bor. Contohnya 

pada kaca yang sudah dibentuk hiasan seperti lengkungan pada sisi kaca 

sebelumnya dilakukan penghalusan pada pinggiran kaca (selep) lalu dibentuk 

pinggiran yang tipis/ hiasan (bevel). 

  



 
 

HASIL WAWANCARA 

Nama : Aripah 

Jabatan : Sekertaris 

Lama berkerja : 12 tahun 

 Percaya diri 

1. Dalam perjalanan usaha makota glass hingga saat ini apakah pimpinan anda 

memiliki kepercayaan diri yang kuat dalam setiap metode pekerjaan produk kaca 

dan alumunium ?  

- Bos menerapkan dengan keyakinannya yaitu produk pesanan kaca dan 

alumunium yang beragam sampai ke tangan konsumen dengan hasil sesuai 

permintaan awal supaya mampu memuaskan konsumen. Bos juga menunjukan 

kepercaya diri dalam mengarahkan karyawan dari awal pemotongan kaca  

merangkai alumunium hingga tahap finishing kaca dan alumunium. 

2. Ketika dalam usaha Mahkota Glass pada pengerjaan produk menemui suatu 

kondisi yang berisiko tinggi, apakah pimpinan anda dapat memotivasi diri sendiri 

serta karyawan untuk tetap optimis daalam menjalankan pekerjaan tersebut ? 

- Bos selalu berfikir positif pada usaha ini, karyawan pasti dibantu, beliau 

mencari permasalahannya dan diselesaikan bersama-sama, pendampingan 

langsung kadang dilakukan bos saat mendapati pekerjaan yang sulit contohnya 

ketika dalam pemasangan kaca di lantai 8 pemilik terkadang ikut 

mendampingi jika karyawan belum berani hal tersebut dilakukan 

supayakaryawan tetap merasa tenang . 

3. Sebagai seorang pemimpin apakah pimpinan anda termasuk pemimpin yang 

mandiri dalam mengambil keputusan ? seperti misalnya dalam mengerjakan 

pekerjaan produk kaca dan alumunium terjadi hal-hal yang tidak seperti biasanya 

pimpinan anda dapat memutuskan apa saja yang membuat pekerjaan tersebut tetap 

berjalan dengan baik. 

- Iya, bos biasanya memusyawarahkan dulu dengan karyawan-karyawan yang 

dipercaya tentang pekerjaan, namun keputusan terakhir tetap di tangan bos. 



 
 

Contohnya  ketika ada konsumen yang komplain bahwa produk tidak sesuai 

pesanan, beliau memutuskan sendiri untuk mengganti dengan cepat. 

 Beorientasi pada tugas dan hasil  

4. Usaha yang ingin maju pasti ingin adanya pembeharuan terus menerus lalu 

apakah pimpinan anda  selalu akan meningkatkan alat-alat produksi kaca dan 

alumunium agar usaha Mahkota Glass lebih unggul dalam semua pasar industri ? 

- Iya perbaharuian alat-alat dalam pengerjaan kaca dan alumunium dilakuan 

oleh bos, alat yang sudah tidak layak digunakan diganti, jika ada alat yang 

lebih canggih seperti pemotong bevel yang menggunakan mesin coba untuk 

dibeli dan digunakan serta memperhatikan  bahan yang sudah rusak untuk 

tidak digunakan namun diganti baru. 

5. Dalam berorientasi apakah pimpinan anda selau ingin berinovasi terhadap proses 

pekerjaan produk kaca dan alumunium ?  

- Iya bos sering melihat beberapa inovasi yang ada lalu melatih karyawan untuk 

mencoba mengerjakan inovasi kaca dan alumunium tersebut lalu mencoba 

direkomendasikan pada konsumen contohnya menggunakan sisa-sisa 

potongan kaca untuk sebuah meja yang unik. 

6. Selama ini apakah pimpinan anda memiliki tekad yang keras dalam 

menyelesaikan pekerjaan produk kaca dan alumunium agar lebih cepat dari target 

yang sudah di tentukan ? 

- Iya bos memantau kerjaan dan menocokan jadwal misalnya dalam perjanjian 

30 hari produksi jadi ya dipastikan 29 hari maksimal sudah 99% jadi. Jadi 

tidak akan ada keterlambatan 

 Pengambil risiko 

7. Apakah selama ini pemimpin anda menyukai tantangan dalam menerima pesanan 

dari konsumen yang belum pernah di produksi sebelumnya? 

- Iya benar bos sangat menyukai suatu tantangan dalam menjalankan usaha kaca 

dan aluminium, hal itu membuat pemilik lebih berkembang dalam 

menjalankan bisnisnya. Contohnya pemilik sangat tertarik  untuk  membuat 

permintaan konsumen yang belum pernah di produksi sebelumnya dan 

memulai hal baru misalnya ketika konsumen ingin memesan sebuah lantai 



 
 

yang terbuat dari kaca, pemilik berani memenuhi  dengan berusaha 

mempelajari bagaiamana menyusun sebuah lantai kaca tersebut dengan 

kualitas hasil akhir yang baik 

8. Ketika dalam pengerjaan apakah pemimpin anda berani mengerjakan kaca dan 

alumunium serta pemasangan dengan waktu yang kurang dari standart waktu 

pengerjaan? 

- Iya bos berani untuk memenuhi pekerjaan yang masa pekerjaanya kurang dari 

standart  pekerjaan. Seperti contohnya pemilik pernah menemui konsumen 

yang datang ke toko untuk meminta mahkota glass mengerjakan proyek kaca 

yang masa pekerjaan nya hanya sedikit lalu  pemilik menyanggupi untuk 

menyelesaikan pekerjaan tersebut 

9. Apakah pemimpin anda berani mengambil pesanan besar dari konsumen dengan 

sdm yang kurang berpengalaman?  

 Pemilik saya rasakan suka dalam mengambil tantangan hal ini terlihat ketika 

dalam 1 tahun pemilik mempunyai 5 proyek besar, lalu sudah dibagi semua 

sdm yang dimiliki, skill dari sdm yang baik sudah sebagai tim dari  5 proyek 

tersebut namun ditengah-tengah tahun mahkota glass mendapat tawaran untuk 

mengerjakan proyek yang cukup menguntungkan dalam perkembangan usaha 

kedepannya. Pemilik berfikir dengan berdisuksi pada karyawan-karyawan 

kepercayaan bahwa sdmyang tersisa belum cukup mampu untuk mengerjakan 

proyek tersebut, pemilik akhirnya menyanggupi proyek tersebut dengan 

kondisi memperbantukan beberapa orang yang telah memegang 5 proyek 

tersebut untuk membantu berdiskusi pemikiran dan  metode pekerjaan.   

- Kepemimpinan  

10. Anda tentunya tau setiap usaha tidak semua karyawan memiliki kesempurnaan 

dalam berkerja, apakah pimpinan anda mampu membimbing dan mengarahkan 

karyawan yang belum banyak memiliki pengalaman dalam pekerjaan produk kaca 

dan alumunium, dan dapat memberikan pelatihan hingga tahap akhir ? 

 Iya mampu, karena ketika karyawan baru belum mampu, bos langsung yang 

dari awal mengarahkan dan membimbingan karyawan tersebut hingga 

akhirnya ditersukan pada staf operasional.      



 
 

11. Lantas apakah pimpinan anda mampu mengkomunikasikan karyawan dalam 

pengendalian mutu misalnya  kaca yang tidak cacat,  biaya ; biaya yang tidak 

terlalu besar, waktu; waktu yang dibuat sesuai jadwal kerja ? 

 Iya, bos langsung mengingatkan target waktu yang ditentukan kepada pegawai 

sebelumnya selanjutnya mandat beralih pada sekertaris untuk mengingatkan 

karyawan-karyawan lain jatuh tempo produksi, bahan baku apa yang harus 

digunakan dan mutu yang harus dijaga. 

12. Apakah pimpinan anda termasuk pemimpin yang terbuka dalam diskusi ataupun 

pengerjaan pekerjaan kaca dan alumunium ? atau pimpinan anda selalu 

mengambil keputusan sendiri tanpa meminta pertimbangan orang lain ? 

 Iya, bos terbuka terhadap kami dan meminta saran langsung kepada karyawan 

sebelum mengambil keputusan apabila mendapati pesanan yang tidak biasa, 

karena pemilik tidak mau memfosir karyawan diluar batas standar. Contohnya 

ketika mendapatkan pesanan 200 pcs pintu alumunium dalam waktu 2 hari 

maka hal itu memerlukan waktu yang lebih dalam 8 jam/ hari. 

 Keorisinilan  

13. Dalam usaha ini apakah pimpinan anda mampu membuat konsep kaca dan 

alumunium baru dari yang sudah ada ? seperti ingin berbeda dari yang lain yang 

mampu untuk lebih di kembangkan ? 

 Iya bos melihat dari peluang yang ada contohnya seperti pintu kantor biasanya 

menggunakan frame dari alumunium, lalu kembangkan menjadi full kaca 

supaya lebih terlihat bagus dan elegan, stock yang ada di kantor juga jarang 

dimiliki toko lain yang ada di Klaten. 

14. Apakah  usaha Mahkota Glass ini  memiliki ciri khas warna yang lebih mengkilap 

dan terang dalam setiap produk kaca dan alumunium yang dapat diingat oleh 

konsumen? 

 Iya produk Mahkota Glass memiliki ciri khas untuk alumunium ada beberapa 

yang sudah diberi logo, memang belum merata tetapi pemilik sedang 

memikirkan akan hal itu. Lalu pada kaca sendiri ciri khasnya adalah memiliki 

warna yang lebih mengkilap dan terang 



 
 

15. Apakah pimpinan anda termasuk pelaku usaha yang mudah menyesuaikan dengan 

teknologi baru contohnya penggunaan alat yang  dikombinasikan menggunakan 

komputer dalam memenuhi permintaan yang beragam pada produk kaca dan 

alumunium ? 

 Iya sejauh ini keinginan bos sangat tinggi untuk memkai alat-alat baru dan 

canggih, supaya pekerjaan lebih mudah dan berkualitas, contohnya dengan 

penggunaan autocad dan sket up  beberapa tahun ini sudah di terapkan supaya 

lebih detail dalam pengerjaan produk. 

 Berorientasi pada masa depan 

16. Apakah dalam usaha ini pimpinan anda selalu memikirkan konsep untuk kedepan 

di setiap pekerjaan kaca dan alumunium dalam setiap peluang yang ada untuk 

jangka waktu yang panjang ? 

 Iya bos sering membicarakan konsep yang sekiranya bisa menjadi trendsetter. 

cotohnya : seperti melihat bangunan-bangunan gedung maupun restoran lebih 

yang mengkombinasikan kaca sebagai tembok, bos memikirkan bagaimana 

bisa membuat kaca yang mampu bertahan lama dari paparan sinar matahari 

dan hujan 

17. Untuk terus mengembangkan usaha ini apakah pimpinan anda mempunyai 

keinginan untuk terus memperbanyak alat dan tenaga yang lebih ahli dalam setiap 

pekerjaan kaca dan alumunium ?  

 Benar bos langsung mengajak staf operasional untuk mengikuti seminar 

maupun pelatihan, supaya bos memiliki tenaga ahli di  dalam usahanya. Dan 

menambah peralatan jika dirasa kurang ketika mendapatkan orderan melebihi 

pengerjaan biasanya atau sengaja memperbarui perlatan karna ada yang lebih 

canggih 

18. Apakah dalam usaha ini pimpinan anda akan terus memperbaiki sistem 

manajemen usaha, seperti dalam pekerjaan kaca dan alumunium hingga sampai ke 

tangan konsumen ? 

 Iya bos mengingatkan karyawan mengenai sistem manajemen pekerjaan  

dengan tahap-tahap manajemen pekerjaan yang benar. beliau langsung 

mengkomando karyawan seperti membuat perhitungan dahulu sebelum 



 
 

memulai pengerjaan partisi salah satu contohnya mengukur lebih dari 1 kali 

untuk lebih memastikan lagi ukuran yang benar sebelum memotong 

alumunium. Lalu contohnya pada bahan kaca yang dipatri harus menyiapkan 

dahulu gambar sketsa lalu baru bisa untuk dikerjakan. 

  



 
 

HASIL WAWANCARA 

Nama : Fatkhul Rohmat 

Jabatan : Staf Operasional 

Lama berkerja : 12 tahun 

 Percaya diri 

1. Dalam perjalanan usaha makota glass hingga saat ini apakah pimpinan anda 

memiliki kepercayaan diri yang kuat dalam setiap metode pekerjaan produk kaca 

dan alumunium ?  

-   Kepercayaan diri bos terlihat ketika mampu menyelesaikan semua pesanan 

yang beragam sesuai dengan perjanjian dengan konsumen, dan mampu 

mengarahkan karyawan dengan proses yang baik. 

2. Ketika dalam usaha Mahkota Glass pada pengerjaan produk menemui suatu 

kondisi yang berisiko tinggi, apakah pimpinan anda dapat memotivasi diri sendiri 

serta karyawan untuk tetap optimis daalam menjalankan pekerjaan tersebut ? 

 Beliau tidak pernah berfikir buruk dalam setiap pengelolaan usaha Mahkota 

Glass, cara memperlakukan karyawan ketika dirasa tidak mampu untuk 

menyelesaikan pekerjaan kaca dan alumunium yang berisiko tinggi, biasanya 

didampingi dan diarahkan, sehingga karyawan merasa optimis lagi hingga 

mampu menyelesaikannya. 

3. Sebagai seorang pemimpin apakah pimpinan anda termasuk pemimpin yang 

mandiri dalam mengambil keputusan ? seperti misalnya dalam mengerjakan 

pekerjaan produk kaca dan alumunium terjadi hal-hal yang tidak seperti biasanya 

pimpinan anda dapat memutuskan apa saja yang membuat pekerjaan tersebut tetap 

berjalan dengan baik. 

 Bos mampu mengambil keputusan dengan tegas dan cepat ketika terjadi hal 

yang tak terduga dalam pengerjaan produk kaca dan alumunium biasanya 

apabila tidak sempat dimusyawarahkan dengan karyawan-karyawan 

kepercayaannya untuk meminta saran, beliau berani dengan tegas 

memutuskan sendiri dengan mempertimbangkan risiko 



 
 

 Beorientasi pada tugas dan hasil  

4. Usaha yang ingin maju pasti ingin adanya pembeharuan terus menerus lalu 

apakah pimpinan anda  selalu akan meningkatkan alat-alat produksi kaca dan 

alumunium agar usaha Mahkota Glass lebih unggul dalam semua pasar industri ? 

 Iya bos pasti selalu memperhatikan dan  memperbarui perlatan untuk usaha 

ini, seperti alat yang kuno yang dulu masih menggunkan alat serba manual 

sekarang sedikit demi sedikit  di ganti menjadi lebih modern dan mengganti 

perlatan yang sudah tidak layak menjadi baru 

5. Dalam berorientasi apakah pimpinan anda selau ingin berinovasi terhadap proses 

pekerjaan produk kaca dan alumunium ?  

 Iya bos sering berdiskusi dengan saya tentang inovasi produk dengan melihat 

peluang  yang ada, kadang teknik-teknik dalam pengerjaan yang lebih efesien 

didiskusikan juga, untuk selanjutnya di terapkan pada karyawan lain untuk 

mencoba dikerjakan 

6. Selama ini apakah pimpinan anda memiliki tekad yang keras dalam 

menyelesaikan pekerjaan produk kaca dan alumunium agar lebih cepat dari target 

yang sudah di tentukan ? 

 Iya bos selalu mengingatkan karyawan yang sudah di tugaskan agar tidak lalai 

dalam mengerjakan, seperti pembuatan jadwal pengerjaan yang rutin supaya 

setiap pesanan tidak ada yang terlewati untuk dikerjakan 

 Pengambil risiko 

7. Apakah selama ini pemimpin anda menyukai tantangan dalam menerima pesanan 

dari konsumen yang belum pernah di produksi sebelumnya? 

 Dalam menjalankan usahanya pemilik sangat menyukai suatu tantangan pada 

setiap pekerjaan kaca dan alumunium yang membuat pemilik lebih menjadi 

lebih unggul lagi. Seperti ketika ada suatu konsumen yang meminta untuk 

dibuatkan produk yang sebelumnya belum pernah di buat seperti lantai dari 

kaca pemilik berantusias untuk mencoba membuat permintaan tersebut dengan 

hasil yang maksimal 



 
 

8. Ketika dalam pengerjaan apakah pemimpin anda berani mengerjakan kaca dan 

alumunium serta pemasangan dengan waktu yang kurang dari standart waktu 

pengerjaan? 

 Pemilik sosok pemimpin yang berani mengambil risiko untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen seperti dalam menyelesaikan pesanan berani 

mengerjakan kaca dan alumunium dengan waktu kurangdari standart 

pengerjaan seperti ketika ada suatu intansi meminta pihak mahkotaglass untuk 

dapat menyelesaikan sebuah alumunium dalam waktu yang tidak banyak 

9. Apakah pemimpin anda berani mengambil pesanan besar dari konsumen dengan 

sdm yang kurang berpengalaman?  

- Saya melihat pemilik memliki keberanian untuk mengambil risiko yang cukup 

tinggi, karena pemilik mampu menambah proyek besar lagi ketika sdm tidak 

mencukupi dengan cara mendiskusikan dengan karyawan-karyawan 

kepercayaan yang dirasa memiliki skill yang sesuai untuk menyelesaikan 

permintaan konsumen tersebut  

 Kepemimpinan  

10. Anda tentunya tau setiap usaha tidak semua karyawan memiliki kesempurnaan 

dalam berkerja, apakah pimpinan anda mampu membimbing dan mengarahkan 

karyawan yang belum banyak memiliki pengalaman dalam pekerjaan produk kaca 

dan alumunium, dan dapat memberikan pelatihan hingga tahap akhir ? 

- Iya, bos selalu membimbing langsung ketika beliau berada dalam tempat 

kerja, ketika ada karyawan baru yang ketika memotong kaca pecah terus, bos 

memberikan teknik-tekniknya agar tidak mudah pecah hingga karyawan 

tersebut mampu   dalam menguasai teknik nya 

11. Lantas apakah pimpinan anda mampu mengkomunikasikan karyawan dalam 

pengendalian mutu misalnya  kaca yang tidak cacat,  biaya ; biaya yang tidak 

terlalu besar, waktu; waktu yang dibuat sesuai jadwal kerja ? 

- Iya, bos terkadang langsung mengingatkan target waktu yang ditentukan 

kepada kami, sebelum selanjutnya mandat beralih pada sekertaris untuk 

mengingatkan karyawan-karyawan lain deadline produksi, bahan baku apa 



 
 

yang harus digunakan dan mutu yang harus dijaga agar konsumen selalu puas 

dengan produk dari Mahkota Glass 

12. Apakah pimpinan anda termasuk pemimpin yang terbuka dalam diskusi ataupun 

pengerjaan pekerjaan kaca dan alumunium ? atau pimpinan anda selalu 

mengambil keputusan sendiri tanpa meminta pertimbangan orang lain ? 

- Iya, keterbukaan bos terlihat dalam merencanakan pekerjaan mulai dari 

pemilihan jenis bahan hingga teknik pengerjaan produk supaya dalam 

pengerjaan memiliki pemikiran yang sama, lalu dalam memutuskan suatu 

pekerjaan biasanya diputuskan sendiri hanya ketika mendapatkan pesanan 

banyak dan memerlukan waktu ekstra 

 Keorisinilan  

13. Dalam usaha ini apakah pimpinan anda mampu membuat konsep kaca dan 

alumunium baru dari yang sudah ada ? seperti ingin berbeda dari yang lain yang 

mampu untuk lebih di kembangkan ? 

- Iya cuman sedikit dari sekian banyak produk yang dibuat dengan konsep 

sendiri dan itu memiliki waktu yang cukup lama dan kadang tak terduga 

karena sekarang ini  konsumen sudah membawa contoh sendiri kami hanya 

membuat dari contoh konsumen, yang berbeda dari pangsa pasar lain stock di 

Mahkota Glass terkadang tidak di temukan di toko lain di Klaten yang 

membuat eksploitasi dari produk kaca lebih bernilai harganya, seperti 

penggunaan kaca jenis temper yang tidak mudah pecah seperti kaca biasa pada 

umumnya 

14. Apakah  usaha Mahkota Glass ini  memiliki ciri khas warna yang lebih mengkilap 

dan terang dalam setiap produk kaca dan alumunium yang dapat diingat oleh 

konsumen? 

- Iya dalam produk Mahkota Glass  memiliki ciri khas yang pangsa pasar lain 

tidak miliki seperti dalam pengerjaan kaca mampu menghasilkan warna kaca 

yang lebih mengkilap dan terang sedangkan alumunium ada beberapa produk 

yang diberi logo mahkota glass, dalam pemberian logo memang belum merata 

pada pemberian logo. Bos sedang mencoba untuk memikirkan agar semua 



 
 

bisa memiliki ciri khas tersebut supaya ada keorisinalan yang merata pada 

produk Mahkota Glass 

15. Apakah pimpinan anda termasuk pelaku usaha yang mudah menyesuaikan dengan 

teknologi baru contohnya penggunaan alat yang  dikombinasikan menggunakan 

komputer dalam memenuhi permintaan yang beragam pada produk kaca dan 

alumunium ? 

- Iya bos selalu berupaya karena beliau termasuk  pelaku usaha yang selalu 

memperhatikan hal-hal baru, supaya tidak tertinggal dengan pengusaha-

pengusaha yang sudah lebih maju, contohnya beliau menggunakan aplikasi 

yang membantu dalam sketsa model menggunakan aplikasi modern seperti 

autocad dan sket up 

 Berorientasi pada masa depan 

16. Apakah dalam usaha ini pimpinan anda selalu memikirkan konsep untuk kedepan 

di setiap pekerjaan kaca dan alumunium dalam setiap peluang yang ada untuk 

jangka waktu yang panjang ? 

- Bos dalam memikirkan konsep-konsep baru biasanya mengalir dengan 

seiringnya waktu mengikuti seminar maupun pelatihan-pelatihan dari situlah 

biasanya muncul ide-ide baru bahwa zaman sekarang masyarakat lebih senang 

menggunakan bahan alumunium dan kaca daripada kayu sebagai kusen 

disampaing ringan dan lebih tahan lama 

17. Untuk terus mengembangkan usaha ini apakah pimpinan anda mempunyai 

keinginan untuk terus memperbanyak alat dan tenaga yang lebih ahli dalam setiap 

pekerjaan kaca dan alumunium ?  

- Biasanya masalah karyawan menyesuaikan tetapi untuk saat ini saudah cukup 

kalau hanya mengerjakan standar dalam pengerjaaan, biasanya jika mendapati 

pesananan yang borongan baru menambah karyawan baru jika pekerjaan 

bagus akan direkrut namun jika tidak hanya dipekerjakan untuk 

menyelesaikan borongan tersebut, peralatan apabila dirasa kurang juga 

ditambah bahkan diperbarui yang lebih modern, intinya bos tidak mau dalam 

pengerjaan pesanan karyawan sampai kewalahan   



 
 

18. Apakah dalam usaha ini pimpinan anda akan terus memperbaiki sistem 

manajemen usaha, seperti dalam pekerjaan kaca dan alumunium hingga sampai ke 

tangan konsumen ? 

- Iya manajemen pekerjaan kaca yang selalu diperbaiki. Contohnya pada 

pekerjaan alumunium selalu menekankan dengan tahap-tahap manajemen 

pekerjaan yang benar dari awal hingga akhir, bos meminta ketika membuat 

siku – siku alumunium harus simetris. Contohnya pada kaca yang sudah 

dibentuk hiasan seperti lengkungan pada sisi kaca sebelumnya dilakukan 

penghalusan pada pinggiran kaca (selep) lalu dibentuk pinggiran yang tipis/ 

hiasan (bevel). 

 

 

 


