
 

 

 

 

 

 

Jawaban Pemilik/ Pengelola  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABEL TANGGAPAN DAN JAWABAN PEMILIK 

1. Hasrat Akan Tanggung Jawab 

INDIKATOR PENJELASAN 

TJ 1 Sangat Setuju, supaya konsumen puas dengan pelayanan 

TJ 2 Sangat Setuju, karena kesalahan dalam bekerja akan berdampak pada penjualan 

 

2. Lebih Menyukai Resiko Menengah 

 

INDIKATOR PENJELASAN 

R 1 Setuju, agar pengelola bisa mengontrol stock barang 

R 2 Sangat Setuju, supaya tidak terjadi overstock 

 

3. Meyakini Kemampuannya untuk Sukses 

 

INDIKATOR PENJELASAN 

K 1 Sangat Setuju, kita berusaha untuk lebih bersaing dengan toko lain 

K 2 

Sangat Setuju, kalau pesaing atau competitor pasti akan bertambah, tinggal kita 

juga harus mempunyai nilai lebih 

 

4. Hasrat untuk Mendapatkan Umpan Balik yang Sifatnya Segera 

 

INDIKATOR PENJELASAN 

UB 1 

Sangat Setuju, seminggu sekali kita adakan briefing tujuannya adalah agar 

tercipta komunikasi dua arah 

UB 2 Sangat Setuju, saran dan kritik merupakan sarana untuk menjadi lebih baik 

 

5. Tingkat Energi yang Tinggi 

 

INDIKATOR PENJELASAN 

E 1 Sangat Setuju, karena omzet menentukan keberlangsungan sebuah perusahaan 

E 2 

Setuju, apabila di perlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang harus 

cepat selesai 

 

 

 



6. Orientasi Masa Depan 

 

INDIKATOR PENJELASAN 

O 1 

Sangat Setuju, karena persaingan semakin berat, maka kita harus pandai 

menciptakan peluang 

O 2 

Sangat Setuju, kalau target pasti ada, karena perusahaan pasti ada biaya 

operasional, kalau target tidak sampai, perusahaan mengalami kerugian 

 

7. Ketrampilan Mengorganisasi 

 

INDIKATOR PENJELASAN 

KM 1 Sangat Setuju, guna menunjang pelayanan yang profesional 

KM 2 Sangat Setuju, member tugas sesuai kemampuannya masing-masing 

 

8. Menilai Prestasi Lebih Tinggi daripada Uang 

 

INDIKATOR PENJELASAN 

P 1 

Sangat Setuju, karena prestasi yang bagus dapat mendatangkan keuntungan yang 

besar 

P 2 Sangat Setuju, kesuksesan akan mendatangkan uang yang banyak 

 

9. Fleksibilitas 

 

INDIKATOR PENJELASAN 

F 1 Sangat Setuju, sebagai pengelola harus bisa menguasai seluruh devisi 

F 2 Sangat Setuju, sebagau pengelola seharusnya seperti itu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jawaban Karyawan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABEL TANGGAPAN DAN JAWABAN KARYAWAN 

INDIKATOR K1 K2 K3 K4 

TJ 1 

S, sudah dilakukan 

untuk mengantisipasi 

terjadinya barang yang 

tertukar atau kesalahan 

dalam order barang 

yang diambil 

S, pemilik dan 

pengelola sudah 

bertanggung jawab 

dalam pembagian 

order penjualan 

demi kepuasan 

konsumen 

S, selalu 

dilakukan 

pengecekan 

sebelum order 

selesai 

S, supaya 

konsumen puas 

dan barang yang di 

order juga benar 

TJ 2 

S, selalu diutamakan 

komunikasi yang benar 

dan tidak terjadi 

misscom antar 

karyawan dengan 

pemilik/pengelola 

S, pemilik dan 

pengelola sudah 

memberikan aturan-

aturan yang sesuai 

dengan job desk 

karyawannya 

S, setiap pagi 

diadakan briefing 

dan diberikan 

arahan-arahan 

dari 

pemilik/pengelol

a 

S, pemilik 

/pengelola 

memberikan 

tanggung 

jawabnya kepada 

karyawan 

R 1 

S, untuk lebih meneliti 

jumlah barang yang 

diorder  

S, karena dengan 

mengoreksi atau 

mengecek stock 

barang yang tersedia 

dapat 

mempermudah 

mengambil stock 

yang dikirim 

S, apabila barang 

yang di stock 

datang, 

pemilik/pengelol

a mengecek atau 

memutuskan 

dengan stock 

barang yang 

tersedia 

S, agar lebih 

meneliti jumlah 

barang yang akan 

di stock 

R 2 

S, antara karyawan 

dengan 

pemilik/pengelola 

saling melakukan 

komunikasi agar barang 

antara yang di stock 

sama  

S, mengecek atau 

mengoreksi kembali 

barang yang di 

order sebelum 

dilakukan proses 

lebih lanjut 

S, mengecek 

kembali dengan 

datangnya stock 

barang dan stock 

yang tersedia di 

toko agar tidak 

overload 

 

S, sudah dilakukan 

pengecekan setiap 

stock barang 

tersedia dan stock 

barang yang 

datang dengan 

matang 



K 1 

SS, sama-sama 

memiliki keyakinan 

yang kuat dan matang 

dalam menjalankan 

usahanya karena 

kemampuan yang 

menghasilkan 

keberhasilan 

S, kita melihat 

dengan keyakinan 

dan kepercayaan 

yang dimiliki sama 

pemilik/pengelola 

sangat besar 

S, dengan 

menambah 

barang-barang 

yang sebelumnya 

belum pernah 

dijual 

SS, sangat yakin, 

karena kemajuan 

perusahaan 

mengikutsertakan 

dan melibatkan 

keyakinan dan 

kepercayaan daru 

usaha-usaha 

karyawan dan 

pemilik/ pengelola 

juga 

K 2 

SS, sangat yakin dengan 

apa yang ada di depan, 

contohnya dengan terus 

memajukan usaha kita 

tanpa melakukan hal-

hal yang negatif dengan 

pesaing di luar 

S, contohnya 

dengan 

menambahkan item-

item yang belum 

ada sebelumnya, 

maka konsumen 

juga akan merasa 

puas dengan 

tersedianya barang-

barang di toko kami 

S, agar dapat 

bekerja sama 

dengan toko lain 

SS, demi 

kesejahteraan 

usahanya dan 

karyawan-

karyawannya yang 

semakin banyak 

UB 1 

SS, dilakukan setiap 

minggu  untuk 

mengevaluasi kinerja 

pada setiap karyawan 

dan pemilik/pengelola 

sekaligus 

N, sudah dilakukan 

setiap minggu 

dengan 

mengevaluasi 

beberapa kesalahan 

atau kejadian dalam 

bekerja 

SS, dilakukan 

setiap minggu 

untuk dapat 

mencerahkan 

kembali pikiran 

dari setiap 

karyawan satu 

sama lain  

SS,  sudah 

dilakukam setiap 

minggu dan 

dilakukan 

masukan-masukan 

positif yang 

bersifat 

membangun antar 

karyawan satu 

dengan yang lain 

dan pemilik/ 

pengelola juga 



UB 2 

SS, karena sebagai 

pemilik/pengelola harus 

dan bisa menerima 

saran dan kritik dari 

siapapun yang bersifat 

membangun dan dapat 

memberikan hasil yang 

positif bagi perusahaan 

S, saya pernah 

melihat ada salah 

satu konsumen yang 

mengkritik 

pelayanan karyawan 

yang lelet, lalu dari 

pihak 

pemilik/pengelola 

meminta maaf  

S, kritik yang 

diterima dari 

konsumen sangat 

jarang dan saran 

yang diterima 

dari konsumen 

juga ada 

beberapa yang 

sifatnya 

membangun 

SS, ya sudah hak 

dan kewajiban dari 

pemilik/ pengelola 

untuk siap 

menerima saran 

dan kritik dari 

konsumen atau 

karyawan pun 

E 1 

SS, sama-sama antar 

karyawan juga memiliki 

semangat yang tinggi 

demi kemajuan dan 

keberhasilan 

perusahaan dari toko 

pemilik/pengelola 

 

S, kalau omzet yang 

ditargetkan 

terkadang mencapai 

atau meningkat dan 

kadang mengalami 

penurunan dan terus 

berjuang 

S, pemilik / 

pengelola dan 

karyawan juga 

sama-sama 

memiliki 

semangat yang 

tinggi agar omzet 

yang ditarget 

tercapai  

SS, agar usahanya 

dapat berkembang 

E 2 

S, ya kalau memang 

sangat urgent, 

pemilik/pengelola serta 

karyawan dapat ikut 

serta bekerja diluar jam 

kerja normal 

S, terkadang kalau 

sangat dibutuhkan 

akan terjun ke 

lapangan dan 

pemilik/pengelola 

dan beberapa 

karyawan ikut serta 

S, jika diperlukan 

pemilik/ 

pengelola dan 

karyawan yang 

diperlukan juga 

ikut turun ke 

lapangan secara 

langsung 

S, ya kalau 

memang ada 

pekerjaan yang 

belum 

terselesaikan 

O 1 

SS, ya sering dilakukan 

dengan 

pemilik/pengelola,  

dengan melihat 

peluang-peluang yang 

ada 

S, pemilik / 

pengelola mencari 

informasi dengan 

beberapa karyawan 

apabila ada 

beberapa peluang 

yang bisa dimasuki 

S, ya, pemilik/ 

pengelola dan 

karyawan juga 

kadang ikut serta 

dengan mencari 

peluang diluar 

yang bisa 

SS, 

mengembangkan 

usaha dengan 

melihat peluang 

yang belum ada 

sebelumnya dan 

bisa untuk 



untuk mencapai 

target 

dijangkau dijangkau dengan 

target yang 

dimiliki oleh 

pemilik/ pengelola 

O 2 

SS, target yang dicapai 

kadang-kadang sesuai  

dan kadang-kadang 

tidak sesuai dengan 

target 

N, target yang 

ditetapkan setiap 

minggu mengalami 

kenaikan dan 

terkadang 

mengalami 

penurunan yang 

sangat jauh 

S, betul, target 

yang dicapai 

selama satu 

minggu dapat 

memenuhi atau 

mengalami 

kenaikan yang 

cukup bagus  

SS, agar tidak 

mengalami 

kerugian, sangat 

diperlukan target 

yang cukup untuk 

memberikan 

semangat kepada 

pemilik/pengelola 

dan juga semua 

karyawan yang 

terlibat 

KM 1 

SS, ya sesuai, tetapi ada 

beberapa yang memiliki 

lebih dari satu 

kemampuan 

S, betul dan ada 

beberapa karyawan 

yang ditempatkan 

lebih dari satu 

kemampuan dan 

ketrampilannya 

S, tergantung dari 

jenis 

pekerjaannya dan 

kemampuan 

karyawan yang 

dimiliki tidak 

sama, maka 

dilihat dari 

pekerjaannya 

dahulu 

SS, ya tetapi ada 

yang fleksibel juga 

dan tidak semua 

pekerjaan pemilik/ 

pengelola ikut 

turun tangan 

KM 2 

SS, sudah diarahkan 

sesuai dengan tugasnya 

agar tidak terjadi 

kesalahan yang fatal 

S, betul dan 

pengarahan 

terhadap konsumen 

juga tidak salah 

S, pengarahan 

yang diberikan 

sesuai dengan 

tugas-tugasnya 

untuk 

menghindari 

perselisihan  

SS, ya, pengarahan 

yang diberikan 

cukup efisien dan 

tidak terjadi 

kesalahan dalam 

melakukan 

pekerjaannya atau 

sesuai dengan 

bidang masing-



masing 

 

P 1 

S, ya prestasi yang 

menentukan kemajuan 

suatu perusahaan, tetapi 

jika tidak 

mengutamakan 

motivasi prestasi tentu 

perusahaan tidak akan 

jalan 

 

S, karena prestasi 

yang membuat suatu 

perusahaan akan 

berhasil kedepannya 

S, betul, karena 

prestasi yang 

membuat sebuah 

perusahaan 

semakin maju 

dan berkembang 

SS, ya betul, 

prestasi yang 

membuat kita 

menjadi sukses 

dan kunci utama 

dalam sebuah 

perusahaan yaitu 

prestasi yang kita 

miliki 

P 2 

S, karena uang tidak 

dapat menghasilkan 

banyak bila kita tidak 

sukses, tetapi dengan 

kita sukses tentu uang 

akan datang 

S, menurut saya, 

kita sukses karena 

kemampuan dan 

keahlian yang kita 

miliki bukan karena 

uang yang banyak 

yang membuat kita 

sukses 

S, uang banyak 

bukan berarti kita 

sudah cukup  

sukses, 

melainkan 

dengan kita 

sukses dan bisa 

menghandle 

suatu pekerjaan 

dalam 

perusahaan maka 

uang yang akan 

datang kepada 

kita 

S, uang bisa 

datang kapan saja 

dan bisa habis 

kapan saja, tetapi 

dengan kita 

memiliki 

kesuksesan yang 

cukup besar maka 

uang akan datang 

dengan sendiri dan 

tidak akan habis 

begitu saja atau 

dengan kita 

melihat jerih payah 

yang sudah 

dikeluarkan maka 

akan berlipat-

berlipat 

penghasilan uang 

kita karena 

kesuksesan 

pemilik/ pengelola 

dan karyawan 



sekaligus 

 

F 1 

S, ya memang sering 

dilakukan oleh 

pemilik/pengelola 

apabila ada karyawan 

yang sedang sibuk 

S, betul dan saya 

kadang melihat 

pemilik/pengelola 

ikut serta dalam 

melakukan 

pekerjaan tanpa 

bantuan dari 

karyawan 

S, betul dan 

pemilik/ 

pengelola kadang 

ikut turun tangan 

dalam 

menghandle 

pekerjaan 

karyawan apabila 

ada karyawan 

yang sedang 

dibutuhkan oleh 

konsumen 

S, ya betul, karena 

pemilik/ pengelola 

tidak memberatkan 

satu jenis 

pekerjaan tetapi 

ada beberapa yang 

terkadang pemilik/ 

pengelola ikut 

terlibat  

F 2 

S, melakukannya 

dengan melalui contoh 

dari beberapa karyawan 

dan kemudian 

pemilik/pengelola 

melakukannya sendiri 

apabila ada beberapa 

karyawan yang sedang 

sibuk 

S, betul, awalnya 

merasa sulit dan 

sering ikut serta 

pemilik/pengelola 

dengan cepat 

melakukan 

pekerjaan yang 

ringan-ringan 

S, betul, kalau 

saya lihat 

pemilik/ 

pengelola bisa 

dengan cepat dan 

tanggap dalam 

melakukan 

pekerjaan yang 

baru 

S, ya betul, 

ketanggapan dan 

keseriusan 

pemilik/ pengelola 

dalam beradaptasi 

cukup cepat dan 

paham dengan 

beberapa jenis 

pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NO NAMA JK UMUR MASA KERJA PENDIDIKAN JABATAN TJ1 TJ2 R1 R2 K1 K2 UB1 UB2 E1 E2 O1 O2 KM1 KM2 P1 P2 F1 F2

1 IRAWAN L 40 >10 tahun SLTA PEMILIK SS SS S SS SS SS SS SS SS S SS SS SS SS SS SS SS SS

2 ZAKARIA L 23 1-3 tahun SLTA KARYAWAN S S S S SS SS SS SS SS S SS SS SS SS S S S S

3 NUR HAYATI P 26 4-6 tahun SLTA KARYAWAN S S S S S S N S S S S N S S S S S S

4 NURUL AULIA P 21 1-3 tahun SLTA KARYAWAN S S S S S S SS S S S S S S S S S S S

5 NOVITA P 27 4-6 tahun SLTA KARYAWAN S S S S SS SS SS SS SS S SS SS SS SS SS S S S

TABEL TABULASI RESPONDEN




