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IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK WIRAUSAHA PADA PENGUSAHA  “KING STIKER&VARIASI” DI SEMARANG 

 

A. Biodata Responden 

Berilah tanda (X) pada jawaban pilihan anda. 

1. Nama   : ………………… 

2. Jenis Kelamin 

(a)   Laki – Laki  (b)  Perempuan 

3. Usia   : ………………… 

4. Lama Kerja : ………………… 

5. Apa tingkat pendidikan terakhir yang Anda tempuh? 

(a)   SMU/SMK   (c)   S1 

(b)   Diploma    (d)  S2 
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B. Pertanyaan 

Petunjuk Pengisian.  

1. Mohon bantuan Bapak / ibu / saudara / saudari untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada dengan jujur. 

2. Berilah tanda (x) pada kolom yang tersedia dan pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

3. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Bapak / ibu / saudara / saudari cukup menjawab sesuai yang Bapak / ibu / 

saudara / saudari alami dan rasakan. Jawaban bapak/ibu dijamin kerahasiaannya. Selamat mengisi kuesioner. 

Keterangan Skala Jawaban : 

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

N : Netral 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 
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PROAKTIF 

NO PERNYATAAN 
SKALA JAWABAN 

STS TS N S SS 

Inisiatif 

1. King’s merupakan perusahaan pertama yang bergerak di 

bidang stiker 

     

2. King’s memulai bisnis stiker sebelum ada yang 

mengerjakan 

     

Asertif 

3. Pemilik King’s mampu menyelesaikan kendala dalam 

berbisnis 

     

4. Pemilik King’s mampu mengarahkan karyawan dalam 

menyelesaikan masalah 

     

 

ORIENTASI PADA PRESTASI 

NO PERNYATAAN 
SKALA JAWABAN 

STS TS N S SS 

Melihat peluang dan bertindak sesuai peluang 

1. Pemilik King’s mampu mengidentifikasi peluang bisnis      

2. Pemilik King’s mampu memanfaatkan peluang bisnis 

sehingga menjadi nyata 

     

3. Pemilik King’s mampu memilih timing yang tepat untuk 

memasuki pasar  
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Orientasi pada efisiensi 

4. King’s mampu mengerjakan pemasangan secara cepat, dan 

tepat 

     

5. Pemilik King’s mampu mengurangi biaya yang timbul dari 

pekerjaan 

     

Pekerjaan yang berkualitas tinggi 

6. King’s hanya menjual produk yang berkualitas (tidak jual 

barang KW) 

     

7. King’s menjual produk dengan harga premium dan 

pelayanan yang berkualitas 

     

Perencanaan yang sistematis 

8. Pemilik King’s selalu membagi pekerjaan menjadi bagian-

bagian kecil untuk dapat dikerjakan bersama-sama 

     

9. Pemilik King’s selalu mampu untuk mengantisipasi 

hambatan sebelum terjadi 

     

10. Pemilik King’s selalu mengevaluasi alternative sebelum 

melakukan pengambilan tujuan 

     

Pengawasan 

11. Pemilik King’s selalu mengutamakan ketaatan terhadap 

standar operasional prosedur 

     

12. Pekerjaan yang dilakukan selalu sesuai dengan standar 

mutu yang ditetapkan pemilik King’s 

     

13. Pemilik King’s selalu melakukan pengawasan terhadap 

pekerjaan yang dilakukan karyawan 
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KOMITMEN PADA KONSUMEN 

NO PERNYATAAN 
SKALA JAWABAN 

STS TS N S SS 

Berkomitmen pada kontrak kerja 

1. Pemilik King’s selalu berusaha di luar kewajiban untuk 

menyelesaikan pekerjaan 

     

2. Pemilik King’s mau untuk mengorbankan waktu bersama 

keluarga untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah 

dijanjikan 

     

3. Pemilik King’s mau untuk bekerja bersama dengan 

karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan 

     

Mengetahui pentingnya relasi bisnis 

4. Pemilik King’s selalu membangun kedekatan hubungan 

dengan konsumen 

     

5. Pemilik King’s selalu memandang hubungan interpersonal 

sebagai pilar bisnis 

     

6. Pemilik King’s lebih mengutamakan hubungan jangka 

panjang dibandingkan dengan keuntungan jangka pendek 

     

 

DESIRE FOR RESPONSIBILITY 

NO PERNYATAAN SKALA JAWABAN 
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STS TS N S SS 

1. Pemilik King’s selalu bertanggung jawab dalam membuat 

keputusan  

     

2. Pemilik King’s selalu bertanggung jawab jika keputusan 

yang diambil salah 

     

 

PREFERENCE FOR MODERATE RISK 

NO PERNYATAAN 
SKALA JAWABAN 

STS TS N S SS 

1. Pemilik King’s selalu memilah risiko dalam usaha      

2. Pemilik King’s selalu mengantisipasi risiko dalam bisnis      

 

CONFIDENCE IN THEIR ABILITY TO SUCCESS 

NO PERNYATAAN 
SKALA JAWABAN 

STS TS N S SS 

1. Pemilik King’s selalu percaya bahwa dirinya bisa sukses      

2. Pemilik King’s selalu konsisten dalam bekerja      

 

DESIRE FOR IMMEDIATE FEEDBACK 
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NO PERNYATAAN 
SKALA JAWABAN 

STS TS N S SS 

1. Pemilik King’s selalu mau menerima kritik dan saran 

dalam pekerjaan. 

     

2. Pemilik King’s selalu memasukkan kritik dan saran untuk 

perbaikan pekerjaan 

     

 

 

 

HIGH LEVEL OF ENERGY 

NO PERNYATAAN 
SKALA JAWABAN 

STS TS N S SS 

1. Pemilik King’s selalu optimis dalam bekerja       

2. Pemilik King’s selalu disiplin dalam bekerja      

3 Pemilik King’s selalu pantang menyerah dalam bekerja      

 

FUTURE ORIENTATION 

NO PERNYATAAN 
SKALA JAWABAN 

STS TS N S SS 

1. Pemilik King’s memiliki tujuan yang jelas dalam 

menentukan arah perusahaan dan dapat 
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mengkomunikasikan dengan karyawan 

2. Pemilik King’s memiliki cara yang jelas untuk mencapai 

tujuannya 

     

 

SKILL OF ORGANIZING 

NO PERNYATAAN 
SKALA JAWABAN 

STS TS N S SS 

1. Pemilik King’s memiliki kemampuan mengorganisir 

perusahaan yang handal 

     

2. Pemilik King’s dapat bekerjasama dengan supplier King’s      

3. Pemilik King’s dapat bekerjasama dengan konsumen 

King’s 

     

4. Pemilik King’s dapat bekerjasama dengan karyawan 

King’s 

     

VALUE OF ACHIEVEMENT OVER MONEY 

NO PERNYATAAN 
SKALA JAWABAN 

STS TS N S SS 

1. Pemilik King’s selalu bersikap professional dalam 

pekerjaan 

     

2. Pemilik King’s selalu menjaga hubungan dengan karyawan 

King’s 
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IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK WIRAUSAHA PADA PENGUSAHA  

“KING STIKER&VARIASI” DI SEMARANG 

 

C. Biodata Responden 

Berilah tanda (X) pada jawaban pilihan anda. 

6. Nama   : ………………… 

7. Jenis Kelamin 

(b)   Laki – Laki  (b)  Perempuan 

8. Usia   : ………………… 

9. Lama Kerja : ………………… 

10. Apa tingkat pendidikan terakhir yang Anda tempuh? 

(c)   SMU/SMK   (c)   S1 

(d)   Diploma    (d)  S2 

 

D. Pertanyaan 

Berilah jawaban pada pertanyaan – pertanyaan berikut berdasarkan pada apa yang 

anda rasakan. 

1. Apa yang membuat Anda memulai bisnis stiker ini? 

2. Apa yang membuat Anda tertarik untuk terjun di bisnis stiker? 

3. Kenapa Anda memilih berbisnis stiker? 

4. Pada saat memulai bagaimana kondisi pasar stiker? 

5. Apa saja kendala dalam berbisnis stiker? 
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6. Bagaimana Anda menghadapi kendala dalam bisnis stiker ini? 

7. Bagaimana cara Anda mengarahkan karyawan Anda untuk menyelesaikan 

masalah? 

8. Bagaimana Anda melihat peluang bisnis stiker? 

9. Apa peluang unik yang Anda lihat pada saat memulai bisnis Anda? 

10. Bagaimana Anda mampu memanfaatkan peluang tersebut? 

11. Bagaimana Anda memandang waktu yang tepat untuk memasuki bisnis 

stiker saat itu? 

12. Bagaimana konsep efisien menurut Anda? 

13. Menurut Anda, apakah proses bisnis yang Anda lakukan sudah cepat dan 

tepat saat ini? 

14. Bagaimana cara Anda untuk menurunkan biaya operasional saat ini? 

15. Merk produk apa saja yang Anda jual? 

16. Apakah Anda menjual produk grade yang rendah? 

17. Bila tidak, mengapa Anda memutuskan untuk tidak menjual produk 

dengan harga yang lebih murah? 

18. Bagaimana penetapan harga untuk jasa pemasangan stiker? 

19. Bagaimana pelayanan yang Anda berikan saat ini? 

20. Bagaimana meningkatkan pelayanan kepada konsumen? 

21. Bagaimana Anda membagi pekerjaan anda menjadi tujuan-tujuan antara 

yang lebih kecil?Misalnya memasang stiker full 1 mobil, bagaimana Anda 

membagi pekerjaan itu dalam tim? 

22. Bagaimana Anda mengantisipasi hambatan dalam pencapaian tujuan 

Anda? 

23. Apakah alternatif yang dapat dilakukan jika ada hambatan pencapaian 

tujuan? 

24. Apa saja alternatif tersebut? 

25. Apakah toko Anda memiliki standar kualitas dalam produk maupun 

jasanya? 

26. Apakah ada SOP dalam mencapai standar kualitas tersebut? 

27. Jelaskan standar mutu yang ditetapkan oleh King’s stiker dan variasi? 
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28. Bagaimana pengawasan Anda terhadap SOP yang telah dilakukan? 

29. Bagaimana jika pada saat Anda telah selesai melakukan pekerjaan, lalu 

klien Anda meminta penambahan pekerjaan yang lain?Apakah Anda akan 

menerima atau menolak? 

30. Apa pengorbanan yang pernah Anda lakukan untuk menyelesaikan 

pesanan Anda? 

31. Bagaimana pendapat keluarga ketika Anda harus meninggalkan waktu 

keluarga untuk penyelesaian pekerjaan? 

32. Apakah Anda pernah bekerja di luar jam kerja untuk menyelesaikan 

pesanan Anda? 

33. Bagaimana hubungan Anda dengan konsumen saat ini? 

34. Bagaimana Anda membangun hubungan yang bersahabat dengan 

konsumen? 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 

 

 

 

 

IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK WIRAUSAHA PADA PENGUSAHA  “KING STIKER&VARIASI” DI SEMARANG 

 

E. Biodata Responden 

Berilah tanda (X) pada jawaban pilihan anda. 

11. Nama   : Mulyadi Kurniawan 

12. Jenis Kelamin : Laki – Laki 

13. Usia   : 43 tahun 

14. Lama Kerja : 13 tahun 

15. Apa tingkat pendidikan terakhir yang Anda tempuh? SMU 

 

F. Pertanyaan 
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Berilah jawaban pada pertanyaan – pertanyaan berikut berdasarkan pada apa yang anda rasakan. 

35. Apa yang membuat Anda memulai bisnis stiker ini? 

Saya dari dulu hobby dengan berbagai macam variasi termasuk sticker, jadi stiker yang dulunya hanyalah mainan pada anak-anak, 

dan saya pada awalnya berkeinginan untuk memberikan hiasan pada motor agar tampil dengan sedikit ada hiasan atau lucu-

lucuan saja, namun tidak diduga malah berkembang menjadi suatu trend saat ini dan saya memulai bisnis stiker tersebut. 

36. Apa yang membuat Anda tertarik untuk terjun di bisnis stiker? 

Dahulu stiker masih belum menjadi trend, namun karena saya menyukai stiker dan sering menempel sendiri stiker kecil-kecil di 

motor, dinding dan dimanapun, saya berpikir pasti jika saya memulai usaha tersebut, maka ada orang yang menyukai stiker 

juga. Hal ini membuat saya mencoba untuk kulakan stiker dan mendapatkan rekomendasi pabrik di china dari teman sma, dan 

lalu untuk kemudian dijual kembali 

 

37. Kenapa Anda memilih berbisnis stiker? 

Karena saya melihat masih tidak banyak pesaing dalam bisnis stiker. Saya melihat pesaing yang ada hanya berbisnis stiker kecil-

kecilan dan tidak focus pada satu bisnis ataupun spesialisasi stiker. 

38. Pada saat memulai bagaimana kondisi pasar stiker? 

Kondisi pasar stiker masih kurang baik atau susahnya untuk orang mengambil barang yg kami jual, karena membutuhkan edukasi 

pasar. Pasar memang masih terbuka lebar, tapi kita harus cari celah untuk masuk yang tepat. 

39. Apa saja kendala dalam berbisnis stiker? 
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Pemilihan kualitas stiker, karena stiker ada yang kualitas bagus dan jelek atau lemnya dan motif-motif dari stiker tersebut jika 

dipasang gampang pecah, sehingga perlu memilih stiker yang berkualitas bagus agar mudah untuk dijual, margin keuntungan 

masih cukup dan juga mengurangi kerusakan. 

Selain itu permasalahan yang paling sering adalah ketika memasang stiker sering rusak karena tidak teliti saat melakukan 

pemasangan, selain itu ada juga konsumen yang kurang puas dengan warna stiker karena dianggap berbeda dengan sampel. 

40. Bagaimana Anda menghadapi kendala dalam bisnis stiker ini? 

Saya memilih sendiri dari supplier di China, pada saat awal memulai, saya langsung datang ke distributor untuk melihat semua 

stiker yang akan saya pilih, sewaktu saya ke supplier di china tersebut, ternyata pabrik pembuatan mereka mau bangkrut dan 

kekurangan modal tetapi kualatias produknya sangat bagus,  sehingga saya dan istri berpikiran dan berspekulasi untuk 

meminjam uang bank untuk mengembangkan  atau menghidupkan pabrik tersebut hingga menjadi besar lagi di china dan 

mengikat kontrak kerja kepada supplier tersebut untuk tidak ada orang Indonesia yang dapat mengambil produk merk profix 

tersebut ke indonesia , kemudian mengawasi packing ke dalam container dan baru meninggalkan lokasi ketika container 

sudah dilock. 

41. Bagaimana cara Anda mengarahkan karyawan Anda untuk menyelesaikan masalah? 

Karyawan harus mencoba untuk menyelesaikan masalah sendiri, saya mendorong karyawan untuk berinisiatif dan kreatif dalam 

penyelesaian masalah yang timbul. Misal jika diperlukan penggantian stiker untuk konsumen, maka karyawan boleh 

memberikan penggantian asalkan disertai alasan yang masuk akal. Saya juga selalu mengadakan briefing tiap pagi untuk 

menyamakan visi dan mengkomunikasikan pendapat saya. 
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42. Bagaimana Anda melihat peluang bisnis stiker? 

Saya melihat bisnis stiker semakin prospektif, karena stiker saat ini bisa diaplikasikan dimanapun, bukan hanya dipasang sebagai 

penghias buku ataupun buku cerita, namun juga bisa digunakan di berbagai kendaran, bahkan mampu berperan sebagai 

lapisan anti gores atau juga mengganti warna motor atau mobil tanpa perlu melakukan pergantian cat dan itu juga bisa disebut 

seni untuk mengembangkan kreatifitas orang-orang yang memasang stiker tersebut. Stiker dalam hal ini merupakan 

alternative yang lebih terjangkau dan pengerjaan cukup cepat. 

43. Apa peluang unik yang Anda lihat pada saat memulai bisnis Anda? 

Ktika banyak orang melihat stiker masih sebagai hiasan dan masih belum ada yang mengembangkan stiker tersebut, saya 

melihatnya sebagai seni yang dapat diaplikasikan di berbagai benda dan yang menarik adalah dengan stiker, orang dapat 

berkreasi sesuai imajinasi mereka 

44. Bagaimana Anda mampu memanfaatkan peluang tersebut? 

Peluang ini saya manfaatkan dengan melakukan penjualan secara grosir bagi banyak toko stiker kecil-kecil di Semarang dan 

sekitarnya, lalu dapat berkembang hingga seluru indonesia. Bahan stiker saya ambil dari China karena lebih murah, kualitas 

produk sangat baik dari segi motif dan kualitas lemnya, dan serta jenisnya sangat variatif sehingga memudahkan saya untuk 

melakukan pemilihan dan membuat orang-orang senang memilih produk yang banyak macam motif-motifnya supaya orang 

tidak bosan dan mengikuti tren masa kini. 

45. Bagaimana Anda memandang waktu yang tepat untuk memasuki bisnis stiker saat itu? 
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Waktu saya masuk awal, pemain stiker bisa dibilang hampir belum ada karena orang masih memandang sebelah mata pada 

industri stiker, namun ketika saya melihat trend stiker di luar negeri, saya merasa jika saya tidak masuk sekarang, maka 

sayang jika kesempatan ini dimanfaatkan oleh orang lain. 

46. Bagaimana konsep efisien menurut Anda? 

Efisien menurut saya adalah penggunaan bahan baku seminim mungkin serta pengerjaan dan pengiriman barang yang tepat waktu 

untuk memperoleh hasil optimal 

47. Menurut Anda, apakah proses bisnis yang Anda lakukan sudah cepat dan tepat saat ini? 

Menurut saya sudah cukup cepat dan tepat,  namun masih banyak hal yang dapat saya perbaiki misalnya administrasi atau 

pembukuan, inovasi di bahan stiker 

 

48. Bagaimana cara Anda untuk menurunkan biaya operasional saat ini? 

Saya melakukan penghematan dari sisi listrik, jika dulu saya menggunakan mesin dengan kapasitas besar, saat ini saya 

menggunakan mesin dengan kapasitas hampir sama namun daya lebih kecil, jadi saya melakukan investasi mesin baru untuk 

penghematan. Dengan mesin baru juga tidak butuh terlalu banyak tenaga manusia jadi beban gaji karyawan juga bisa 

dikurangi. 

49. Merk produk apa saja yang Anda jual? 

Profix, oracal, CK stiker, Fortuna variasi. 

50. Apakah Anda menjual produk grade yang rendah? 
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Tidak, saya memposisikan diri sebagai pemain kelas menengah ke atas, sehingga produk yang saya jual selalu berkualitas 

premium dengan kualitas yang baik. 

51. Bila tidak, mengapa Anda memutuskan untuk tidak menjual produk dengan harga yang lebih murah? 

Saya memposisikan diri sebagai pemain kelas menengah ke atas, sehingga produk yang saya jual selalu berkualitas premium.  

52. Bagaimana penetapan harga untuk jasa pemasangan stiker? 

Penetapan harga disesuaikan dengan jenis bahan stiker, banyaknya bahan yang dihabiskan berapa meter, kemudian lama waktu 

pemasangan dan tingkat kerumitan pada pemasangan. 

53. Bagaimana pelayanan yang Anda berikan saat ini? 

Kami memberikan pelayanan sebaik mungkin, jenis pelayanan yang kami berikan adalah grosir stiker, pemasangan stiker untuk 

cover mobil dan motor dan aplikasi stiker lainnya. 

54. Bagaimana meningkatkan pelayanan kepada konsumen? 

Pada awal mulai berbisnis, kami focus hanya menjual stiker dan grosir. Saat ini kami membuka workshop atau bengkel yang 

bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi konsumen yang ingin dipasangkan stiker untuk mobil dan motornya. Selain itu 

saat ini kami sudah mulai memproduksi sendiri stiker buatan kami sendiri bermerk anak kami yaitu CK stiker.. 

55. Bagaimana Anda membagi pekerjaan anda menjadi tujuan-tujuan antara yang lebih kecil?Misalnya memasang stiker full 1 

mobil, bagaimana Anda membagi pekerjaan itu dalam tim? 

Biasanya untuk pengerjaan motor hanya dilakukan oleh satu orang saja. Untuk mobil dilakukan oleh dua sampai tiga orang 

tergantung ukuran mobilnya sehingga biasanya saya bagi dua orang pengerjaan full body, dan satu orang pengerjaan parts nya 

56. Bagaimana Anda mengantisipasi hambatan dalam pencapaian tujuan Anda? 
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Karena saya sudah cukup berpengalaman dan sejak awal mengerjakan sendiri dan sudah 5x jatuh bangun dalam usaha,  maka saya 

tahu hambatan yang mungkin timbul. Saya membagikan pengalaman tersebut pada karyawan saya, agar jika mereka 

mengalami situasi yang sama, bisa langsung menyelesaikan masalah tanpa menunggu arahan saya. 

57. Apakah alternatif yang dapat dilakukan jika ada hambatan pencapaian tujuan? 

Biasanya hambatan paling sering terjadi adalah human error menyebabkan stiker rusak ketika dipasang sehingga perlu dilakukan 

perbaikan, pengiriman paket barang yang telat dari pihak paketnya terjadi masalah, serta pengambilan barang dari pelabuhan 

yang sekarang lama. 

58. Apa saja alternatif tersebut? 

Perbaikan jadi merapikan pemasangan atau penggantian total, menelepon konsumen yang menunggu paketan untuk menjelaskan 

masalah pengiriman tersebut, serta barang yang diambil dipelabuhan harus dikira – kira untuk penurunan barang yang lama 

serta harus menyesuakian stok digudang, supaya konsumen mencari barang tersebut tidak ada kata kosong di gudang dan 

gudangpun dapat beroperasi seperti biasa. 

59. Apakah toko Anda memiliki standar kualitas dalam produk maupun jasanya? 

Ada, namun standar kualitasnya dari saya pribadi saja, jika menurut saya bagus, berarti sudah bagus, jika saya bilang jelek, berarti 

ya jelek. Saya tidak perlu berbicara, namun konsumen dapat menilai kualitas barang saya. 

60. Apakah ada SOP dalam mencapai standar kualitas tersebut? 

Belum ada, pernah terpikir tapi belum sempat buat. Biasanya karyawan learning by doing, apalagi sudah terbiasa setiap hari 

pegang stiker dan pasang, lama-lama tahu sendiri 

61. Jelaskan standar mutu yang ditetapkan oleh King’s stiker dan variasi? 
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Standar mutu biasanya saya hanya lihat pada pemasangan stiker, jika tidak ada gelembung, pemasangan pas sehingga body asli 

tidak terlihat lagi, kemudian tidak miring dari target, saya anggap sudah baik 

 

62. Bagaimana pengawasan Anda terhadap SOP yang telah dilakukan? 

Pengawasan saya lakukan sendiri dan pengawasan melalui cctv, karena SOP belum dibuat, ya jika saya melihat ada yang menurut 

saya kurang baik, ya saya tegur. 

63. Bagaimana jika pada saat Anda telah selesai melakukan pekerjaan, lalu klien Anda meminta penambahan pekerjaan yang 

lain?Apakah Anda akan menerima atau menolak? 

Pastinya saya akan menerima jika itupun penambahannya tidak cukup rumit, jika penambahan itu sangat rumit dan memakan 

waktu lama biasa konsumen saya suruh datang lagi besok, jika konsumen meminta langsung ya biasa saya meminta uang 

lembur untuk karyawan saya pada konsumen, dan saya cuma mengambil untung dari bahan stiker dan jasa yang normal saja, 

sisanya itu untuk karyawan saya. 

64. Apa pengorbanan yang pernah Anda lakukan untuk menyelesaikan pesanan Anda? 

Dulu sering saya nglembur di kantor bersama karyawan untuk menyelesaikan pesanan pengiriman yang sifatnya dadakan. Apalagi 

order besar sehingga mau tidak mau harus dilayani.  

65. Bagaimana pendapat keluarga ketika Anda harus meninggalkan waktu keluarga untuk penyelesaian pekerjaan? 

Kadang sempat protes, namun mereka mengerti kok kalau ini buat mereka juga, apa lagi istri pun ikut membantu, pasti istri saya 

sangat mengerti serta anak saya pun mulai membantu saya, pastinya keluarga saya tidak keberatan. 

66. Apakah Anda pernah bekerja di luar jam kerja untuk menyelesaikan pesanan Anda? 
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Oh pernah banget, ga pulang rumah, tidur di luar kota luar pulau suda biasa, karena saya melobby klien untuk mengambil produk 

saya dan mencari kontrak kerja, jadi saya sudah terbiasa bekerja diluar jam kerja saya, kadangpun ketemu klien sudah biasa 

malam juga sambil nongkrong dan ngopi. 

67. Bagaimana hubungan Anda dengan konsumen saat ini? 

Saya cukup dekat dengan konsumen saat ini, saya sering melakukan kunjungan ke konsumen saya. Bukan hanya di Semarang, 

bahkan di Jakarta, Medan, Surabaya, kalimatan, papua, sulaawesi, bali, dll juga saya kunjungi, kemudian telpon, video call, 

sekarang apalagi ada WA jadi enak, kita juga buat grup di WA jadi kalau ada apa-apa semua langsung tahu, dan kita biasa 

melakukan kumpul bareng seperti liburan di au bali,medan, Jakarta, dll  bersama klien saya supaya semakin dekat, jadi klien 

saya menganggap saya bukan hanya rekan bisnis tetapi bisa menjadi keluarga atau teman dekat. Itu cara service saya kepada 

konsumen saya atau para distributor saya 

68. Bagaimana Anda membangun hubungan yang bersahabat dengan konsumen? 

Saya mengajak mereka makan bersama, menanyakan kabar keluarga, tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun kepada 

mereka, intinya kita harus berkomunikasi dengan konsumen untuk membuat mereka merasa nyaman dengan kita. Memberi 

paketan ucapan hari raya serta bingkisannya/ hadiah sewaktu hari raya, memberikan hadiah bonus setiap memenuhi target 

yang ada di kontrak kerja seperti memberikan rumah, mobil, motor, dll tergantung target yang mereka mampu dan sanggup 

mereka capai. 

69. Bagaimana cara Anda memuaskan konsumen? 

Saya selalu memberikan pelayanan yang terbaik, sesuai dengan pesanan dan tepat waktu. 

70. Apakah Anda pernah mengorbankan keuntungan jangka pendek demi menjaga hubungan jangka panjang dengan konsumen? 
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Pernah, biar pelanggan mau kembali lagi 

71. Apakah Anda selalu membuat keputusan bagi perusahaan Anda? 

Ya 

72. Jika keputusan yang Anda ambil salah, bagaimana Anda bersikap dalam hal tersebut? 

Saya mengkoreksi diri dan mencoba memperbaiki kesalahan 

73. Bagaimana Anda memilah risiko dalam usaha Anda? 

Saya mengambil risiko yang tidak terlalu besar 

74. Risiko apa yang termasuk risiko yang tinggi dan apa yang termasuk risiko moderat? 

Risiko tinggi misal pembelian bahan baku stiker dari supplier yang belum teruji, risiko moderat misalnya risiko kerusakan dalam 

pemasangan stiker 

75. Apa langkah Anda untuk mengantisipasi risiko dalam bisnis Anda? 

Untuk risiko moderat, ya harus berhati-hati pada setiap pemasangan, untuk risiko tinggi, saya biasanya mencoba dahulu 

76. Apakah Anda selalu percaya bahwa Anda bisa sukses? 

Selalu percaya 

77. Apa yang membuat Anda berpikir bahwa Anda bisa sukses dalam pekerjaan Anda? 

Karena saya memiliki pengalaman, saya jujur dalam bekerja dan Yesus selalu bersama saya. 

78. Bagaimana Anda dapat selalu konsisten mempertahankan performa dalam pekerjaan Anda? 

Dengan berdisiplin menjalankan pekerjaan saya 

79. Bagaimana Anda menerima kritik dan saran dalam pekerjaan Anda? 
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Saya selalu mau untuk menerima kritik dan saran dari pelanggan saya dalam menjalankan pekerjaan 

80. Apakah Anda selalu memasukkan kritik dan saran untuk perbaikan pekerjaan Anda? 

Ya 

81. Jika ya, jelaskan contohnya?Jika tidak, mengapa tidak diikuti? 

Misalkan dalam hal pemasangan stiker, setiap mobil memiliki karakteristik sendiri-sendiri, untuk mobil BMW terbaru misalnya 

dengan tipe I, saya kurang tahu garis mobilnya, saya harus mengikuti saran dari pemilik mobil agar pemasangan stiker 

sempurna 

82. Apakah Anda selalu optimis dalam pekerjaan Anda?Mengapa?Jelaskan contohnya. 

Ya, karena saya merasa mampu dalam mengerjakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaa. Hal ini disebabkan karena 

saya mengerjakan seluruh pekerjaan mulai dari level terbawah pada saat awal hingga memiliki anak buah sekarang. 

83. Apakah Anda selalu berdisiplin dalam pekerjaan Anda?Mengapa?Jelaskan contohnya. 

Ya, dengan berdisiplin, maka kita akan dapat mengerjakan pekerjaan secara konsisten. Contohnya adalah saya selalu datang jam 7 

pagi. 

84. Apakah Anda selalu pantang menyerah dalam pekerjaan Anda?Mengapa?Jelaskan contohnya. 

Ya, karena usaha hanya bisa sukses dengan ketekunan, tidak ada sukses instan, contohnya adalah saya gagal ketika pertama kali 

melakukan pemasangan stiker untuk mobil, namun dengan mencoba terus menerus maka saya menguasai cara pemasangan 

stiker 

85. Apa visi Anda untuk usaha ini? 

Menjadi produsen stiker yang terkemuka dan terpercaya 
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86. Bagaimana misi Anda untuk mewujudkan visi Anda? 

Menjalankan usaha dengan jujur dan aktif mencari peluang untuk memperbesar usaha stiker 

87. Apa kemampuan mengorganisir yang Anda nilai penting di perusahaan Anda? Berikan alasan Anda 

Penting, dengan mampu mengorganisir, maka kita akan seperti punya autopilot, sehingga dimanapun kita berada, usaha akan tetap 

berjalan dengan baik. 

88. Bagaimana Anda dapat bekerjasama dengan supplier Anda?Berikan contohnya 

Dapat, jika saya minta supply barang, maka biasanya dalam waktu dua minggu, barang tersebut pasti sampai 

89. Bagaimana Anda dapat bekerjasama dengan konsumen Anda? Berikan contohnya 

Dapat, konsumen mau untuk memberikan dp sebelum memulai pengerjaan tugas 

90. Bagaimana Anda dapat bekerjasama dengan karyawan Anda? Berikan contohnya 

Saya selalu menekankan kebersamaan dengan karyawan, karyawan lama juga memulai sejak awal saya memulai usaha, kita juga 

dulu memulai dengan mengerjakan sendiri, saya juga ikut kerja sampai malam dengan mereka sehingga sampai sekarang 

hubungan itu dijaga 

91. Bagaimana Anda bersikap professional dalam pekerjaan Anda? 

Saya selalu memisahkan kepentingan pribadi dengan pekerjaan saya 

92. Bagaimana Anda menjaga hubungan dengan karyawan Anda? 

Saya selalu menganggap karyawan sebagai bagian keluarga saya sendiri 
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IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK WIRAUSAHA PADA PENGUSAHA  “KING STIKER&VARIASI” DI SEMARANG 

 

G. Biodata Responden 

Berilah tanda (X) pada jawaban pilihan anda. 

16. Nama   : Verawaty Khoe 

17. Jenis Kelamin : Perempuan 

18. Usia   : 41 tahun 

19. Lama Kerja : 13 tahun 

20. Apa tingkat pendidikan terakhir yang Anda tempuh? S1 

 

H. Pertanyaan 

Berilah jawaban pada pertanyaan – pertanyaan berikut berdasarkan pada apa yang suami Anda rasakan. 
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93. Apa yang membuat Suami Anda memulai bisnis stiker ini? 

Suami saya dari dulu kolektor stiker, awalnya dia dititipin oleh teman untuk minta dicarikan stiker jenis tertentu, kemudian 

semakin banyak yang nitip, akhirnya jadi bisnis dan berkembang hingga saat ini. 

94. Apa yang membuat Suami Anda tertarik untuk terjun di bisnis stiker? 

Sebenarnya awalnya bukan bisnis, karena dimulai dari hobi, jika tidak laku pun bisa untuk konsumsi pribadi, namun karena dia 

tertarik dengan stiker, akhirnya dipelajari stiker sampai mendalam, kebetulan pesaing masih sedikit jadi waktu kami mulai, 

bisa dibilang kami satu-satunya grosir besar di Jawa Tengah. 

95. Kenapa Suami Anda memilih berbisnis stiker? 

Karena suami saya melihat peluang masih banyak, pesaing masih sedikit dan pasar luas. 

96. Pada saat memulai bagaimana kondisi pasar stiker? 

Sebenarnya pasar bagus artinya belum ada pesaing, tapi saat itu konsumen masih melihat stiker itu sebagai mainan, bukan untuk 

aplikasi serius, kadang ya beli untuk iseng, untuk anaknya. 

97. Apa saja kendala dalam berbisnis stiker? 

Kalau dulu, ya kita masih susah edukasi pasar. Banyak konsumen yang datang dan bertanya apa stiker aman ditempel di motor, 

mobil?cat mengelupas tidak?apa ya bener bagus? Kalu sekarang lebih ke arah kualitas ya, kita cari bahan stiker yang kualitas 

bagus, kalau dulu kita buka pasar, kalau sekarang kita tanamkan image kita hanya jual barang bagus 

98. Bagaimana Suami Anda menghadapi kendala dalam bisnis stiker ini? 
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Kalau untuk konsumen yang dulu-dulu ya suami saya jelasin sendiri satu-satu ke konsumen, bahkan sempat ada yang suami saya 

suruh pasang dulu kemudian baru seminggu kalau tidak ada masalah bayaran. Jika sekarang suami saya lebih focus jadi lebih 

ke pengawasan saja. 

99. Bagaimana cara Suami Anda mengarahkan karyawan Suami Anda untuk menyelesaikan masalah? 

Suami saya mengarahkan karyawan supaya kreatif, inovatif dan mengutamakan pelanggan dalam situasi apapun. 

100. Bagaimana Suami Anda melihat peluang bisnis stiker? 

Suami saya melihat bisnis stiker saat ini semakin baik karena ternyata aplikasi stiker banyak sekali, tidak hanya sebagai hiasan 

saja. Selain itu karena sudah mulai produksi sendiri kecil-kecilan dan buka workshop, peluang lebih besar lagi. 

101. Apa peluang unik yang Suami Anda lihat pada saat memulai bisnis? 

Yang dilihat adalah ternyata banyak orang suka stiker, bukan hanya anak kecil tapi orang dewasa juga. 

102. Bagaimana Suami Anda mampu memanfaatkan peluang tersebut? 

Mencari karakter-karakter unik yang disukai oleh konsumennya dan berinovasi untuk mencari cara lain dalam aplikasi stiker. 

103. Bagaimana Suami Anda memandang waktu yang tepat untuk memasuki bisnis stiker saat itu? 

Dulu pesaing sedikit, jadi untuk masuk mudah, sambil jalan saja. 

104. Bagaimana konsep efisien menurut Anda? 

Efisien menurut saya tidak boros 

105. Menurut Anda, apakah proses bisnis yang Suami Anda lakukan sudah cepat dan tepat saat ini? 

Sudah 

106. Bagaimana cara Suami Anda untuk menurunkan biaya operasional saat ini? 
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Hemat listrik, investasi mesin baru yang hemat listrik dan tenaga kerja. 

107. Merk produk apa saja yang Suami Anda jual? 

Setahu saya CK dan Fortuna, ada yang lain tapi saya lupa 

108. Apakah Suami Anda menjual produk grade yang rendah? 

Tidak pernah. 

109. Bila tidak, mengapa Suami Anda memutuskan untuk tidak menjual produk dengan harga yang lebih murah? 

Kita ingin memposisikan diri sebagai penjual produk premium. 

110. Bagaimana penetapan harga untuk jasa pemasangan stiker? 

Setahu saya berdasarkan ukuran meter, suami saya lebih tahu 

111. Bagaimana pelayanan yang Suami Anda berikan saat ini? 

Menurut saya sudah baik, cukup ramah, supportif. 

112. Bagaimana meningkatkan pelayanan kepada konsumen? 

Yang jelas kami memberi perhatian pada konsumen, jadi kalau butuh apa akan kita carikan, ada yang kurang apa akan kita ganti, 

ada saran kritik, akan kita terima. 

113. Bagaimana Suami Anda membagi pekerjaan menjadi tujuan-tujuan antara yang lebih kecil?Misalnya memasang stiker 

full 1 mobil, bagaimana Suami Anda membagi pekerjaan itu dalam tim? 

Dibagi menjadi tim, saya kurang tahu soal teknisnya 

114. Bagaimana Suami Anda mengantisipasi hambatan dalam pencapaian tujuan Suami Anda? 
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Terkadang dipecahkan sendiri, terkadang dipecahkan bersama-sama, suami saya cukup pengalaman sehingga tahu apa  yang harus 

dilakukannya. 

115. Apakah alternatif yang dapat dilakukan jika ada hambatan pencapaian tujuan? 

Kalau ada kerusakan biasanya kita ganti 

116. Apa saja alternatif tersebut? 

Kalau ada kerusakan biasanya kita ganti 

117. Apakah toko Suami Anda memiliki standar kualitas dalam produk maupun jasanya? 

Ada, penentuannya di suami saya 

 

118. Apakah ada SOP dalam mencapai standar kualitas tersebut? 

Belum ada 

119. Jelaskan standar mutu yang ditetapkan oleh King’s stiker dan variasi? 

Kalau saya kurang tahu secara teknis, biasanya yang lebih tahu soal itu dari suami saya 

120. Bagaimana pengawasan Suami Anda terhadap SOP yang telah dilakukan? 

Pengawasan dilakukan sendiri manual ataupun lewat cctv, jika ada yang kurang sesuai langsung ditegur 

121. Bagaimana jika pada saat Suami Anda telah selesai melakukan pekerjaan, lalu klien Suami Anda meminta 

penambahan pekerjaan yang lain?Apakah Suami Anda akan menerima atau menolak? 

Lebih sering diterima sih, kasihan dengan konsumennya 

122. Apa pengorbanan yang pernah Suami Anda lakukan untuk menyelesaikan pesanan Suami Anda? 
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Dulu karena karyawan masih dua jadi ngelembur hingga malam, sering juga sampai pagi. 

123. Bagaimana pendapat keluarga ketika Suami Anda harus meninggalkan waktu keluarga untuk penyelesaian pekerjaan? 

Ya kami sebenernya mengharap sering bersama-sama, tapi kami maklum kalau ini bagian dari pekerjaan 

124. Apakah Suami Anda pernah bekerja di luar jam kerja untuk menyelesaikan pesanan Suami Anda? 

Pernah, bahkan sering sekali 

125. Bagaimana hubungan Suami Anda dengan konsumen saat ini? 

Cukup dekat, sering makan siang atau makan malam bersama, nongkrong di café, berkomunikasi via telepon ataupun dari 

chatting. 

126. Bagaimana Suami Anda membangun hubungan yang bersahabat dengan konsumen? 

Makan malam, makan siang, chatting, mengucapkan selamat pada saat hari raya, hari ulang tahun. 

127. Bagaimana cara Suami Anda memuaskan konsumen? 

Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, selalu menepati janji 

128. Apakah Suami Anda pernah mengorbankan keuntungan jangka pendek demi menjaga hubungan jangka panjang 

dengan konsumen? 

Pernah 

129. Apakah Suami Anda selalu membuat keputusan bagi perusahaan? 

Ya 

130. Jika keputusan yang Suami Anda ambil salah, bagaimana Suami Anda bersikap dalam hal tersebut? 

Memperbaiki  
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131. Bagaimana Suami Anda memilah risiko dalam usaha Suami Anda? 

Memilih risiko yang teraman 

132. Risiko apa yang termasuk risiko yang tinggi dan apa yang termasuk risiko moderat? 

Risiko tinggi misalnya risiko tertipu saat membeli dari luar negeri terutama dari China, kalau risiko moderat misalnya risiko 

kerusakan saat memasang atau saat pengiriman 

133. Apa langkah Suami Anda untuk mengantisipasi risiko dalam bisnis Suami Anda? 

Melakukan perencanaan yang matang sebelum memutuskan sesuatu 

134. Apakah Anda selalu percaya bahwa Suami Anda bisa sukses? 

Ya 

135. Apa yang membuat Anda berpikir bahwa Suami Anda bisa sukses dalam pekerjaan Suami Anda? 

Karena dia memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sesuai di bidangnya 

136. Bagaimana Suami Anda dapat selalu konsisten mempertahankan performa dalam pekerjaan Suami Anda? 

Dengan berdisiplin dalam bekerja 

137. Bagaimana Suami Anda menerima kritik dan saran dalam pekerjaan Suami Anda? 

Menerima kritik yang membangun dan mengabaikan kritik yang merusak 

138. Apakah Suami Anda selalu memasukkan kritik dan saran untuk perbaikan pekerjaan Suami Anda? 

Ya 

139. Jika ya, jelaskan contohnya?Jika tidak, mengapa tidak diikuti? 

Misalnya perbaikan kualitas stiker yang digunakan untuk permukaan plastik 
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140. Apakah Suami Anda selalu optimis dalam pekerjaan Suami Anda?Mengapa?Jelaskan contohnya. 

Ya, karena dia memiliki pengetahuan dan pandangan yang luas serta menguasai bisnis. Contohnya adalah tidak panic walaupun 

penjualan sedang sepi. 

 

141. Apakah Suami Anda selalu berdisiplin dalam pekerjaan Suami Anda?Mengapa?Jelaskan contohnya. 

Ya, untuk memberi contoh pada karyawan lain. Contoh : datang sebelum karyawan datang serta pulang setelah karyawan pulang 

142. Apakah Suami Anda selalu pantang menyerah dalam pekerjaan Suami Anda?Mengapa?Jelaskan contohnya. 

Ya, agar usahanya berhasil. Contohnya adalah tidak hanya puas berhasil di bidang stiker biasa namun juga masuk ke stiker untuk 

mobil 

143. Apa visi Suami Anda untuk usaha ini? 

Visi suami saya adalah agar usaha ini menjadi usaha stiker terkemuka di Indonesia 

144. Bagaimana misi Suami Anda untuk mewujudkan visi Suami Anda? 

Bekerja dengan jujur agar bisa dipercaya 

145. Apa kemampuan mengorganisir yang Suami Anda nilai penting di perusahaan Suami Anda? Berikan alasan Suami 

Anda 

Penting, untuk mengatur karyawan 

146. Bagaimana Suami Anda dapat bekerjasama dengan supplier Suami Anda?Berikan contohnya 

Melakukan pembayaran tepat waktu, membeli dalam jumlah cukup besar 

147. Bagaimana Suami Anda dapat bekerjasama dengan konsumen Suami Anda? Berikan contohnya 
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Selalu menepati janjinya, menerima complain, menyelesaikan seluruh pesanan. 

148. Bagaimana Suami Anda dapat bekerjasama dengan karyawan Suami Anda? Berikan contohnya 

Menganggap karyawan sebagai mitra, memberikan transfer ilmu, mengawasi pekerjaan karyawan 

149. Bagaimana Suami Anda bersikap professional dalam pekerjaan Suami Anda? 

Membedakan antara urusan pribadi dengan urusan kantor 

150. Bagaimana Suami Anda menjaga hubungan dengan karyawan Suami Anda? 

Menganggap karyawan sebagai keluarga sendiri 
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IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK WIRAUSAHA PADA PENGUSAHA  “KING STIKER&VARIASI” DI SEMARANG 

 

I. Biodata Responden 

Berilah tanda (X) pada jawaban pilihan anda. 

21. Nama   : Extus Elli Kristiani 

22. Jenis Kelamin : Perempuan 

23. Usia   : 38 tahun 

24. Lama Kerja : 10 tahun 

25. Apa tingkat pendidikan terakhir yang Anda tempuh? S1 

 

J. Pertanyaan 

Berilah jawaban pada pertanyaan – pertanyaan berikut berdasarkan pada apa yang anda rasakan. 
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151. Menurut Anda, apa saja kendala dalam berbisnis stiker? 

Masalah kerusakan stiker saat pemasangan dan masalah pemilihan kualitas stiker yang baik. 

152. Bagaimana Pimpinan Anda menghadapi kendala dalam bisnis stiker ini? 

Dengan melakukan pengecekan langsung ke supplier dan membayar ketika barang betul-betul sudah baik. Untuk kerusakan 

biasanya memberikan pengarahan 

153. Bagaimana cara Pimpinan Anda mengarahkan karyawan untuk menyelesaikan masalah? 

Kita diberi kebebasan untuk menyelesaikan masalah menurut cara kita sendiri, asal sesuai dengan aturan pimpinan. 

154. Merk produk apa saja yang Pimpinan Anda jual? 

Profix, oracal, CK stiker, Fortuna variasi. 

155. Apakah Pimpinan Anda menjual produk grade yang rendah? 

Tidak. 

156. Bila tidak, mengapa Pimpinan Anda memutuskan untuk tidak menjual produk dengan harga yang lebih murah? 

Menurut saya karena saat ini Kings dipandang sebagai toko stiker terkemuka sehingga image ini perlu dijaga.  

157. Bagaimana penetapan harga untuk jasa pemasangan stiker? 

Didasarkan pada ukuran, jadi besarannya dengan meter, kemudian untuk mobil dan motor juga dibedakan harganya. Serta tingkat 

kesulitan pemasangan juga mempengaruhi. 

158. Bagaimana pelayanan yang Pimpinan Anda berikan saat ini? 

Menurut saya sudah baik, kita memberikan kualitas layanan yang sesuai. 
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159. Bagaimana meningkatkan pelayanan kepada konsumen? 

Kami selalu memperhatikan complain pelanggan dan meningkatkan layanan kami, misalnya dengan membuka workshop. 

160. Bagaimana Pimpinan Anda membagi pekerjaan menjadi tujuan-tujuan antara yang lebih kecil?Misalnya memasang 

stiker full 1 mobil, bagaimana Pimpinan Anda membagi pekerjaan itu dalam tim? 

Pekerjaan besar dibagi dalam tim sehingga lebih dari satu orang yang menangani satu pekerjaan 

161. Bagaimana Pimpinan Anda mengantisipasi hambatan dalam pencapaian tujuan? 

Kami biasanya debriefing dahulu hampir setiap pagi, jadi disitu diceritakan pengalaman-pengalaman yang membuat kami tahu, 

jika ada masalah begini bisa diselesaikan cara begini, ada masalah begitu diselesaikan cara itu. 

162. Apakah alternatif yang dapat dilakukan jika ada hambatan pencapaian tujuan? 

Yang jelas kami biasanya minta toleransi konsumen. 

163. Apa saja alternatif tersebut? 

Perbaikan atau penggantian total. 

164. Apakah toko Pimpinan Anda memiliki standar kualitas dalam produk maupun jasanya? 

Ada. 

165. Apakah ada SOP dalam mencapai standar kualitas tersebut? 

Tidak ada. 

166. Jelaskan standar mutu yang ditetapkan oleh King’s stiker dan variasi? 

Standar mutunya sebenarnya masih manual, jadi pimpinan melakukan pengecekan terakhir, minimal jika tidak ada gelembung 

udara, stiker sudah rata, pemasangan tidak miring, sudah di bidang yang pas. 
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167. Bagaimana pengawasan Pimpinan Anda terhadap SOP yang telah dilakukan? 

Baik, diawasi sendiri. 

168. Bagaimana jika pada saat Pimpinan Anda telah selesai melakukan pekerjaan, lalu klien meminta penambahan 

pekerjaan yang lain?Apakah Pimpinan Anda akan menerima atau menolak? 

Diterima. 

169. Apa pengorbanan yang pernah Pimpinan Anda lakukan untuk menyelesaikan pesanan? 

Lembur.  

170. Apakah Pimpinan Anda pernah bekerja di luar jam kerja untuk menyelesaikan pesanan? 

Pernah. 

171. Apakah Pimpinan Anda selalu optimis dalam pekerjaan Pimpinan Anda?Mengapa?Jelaskan contohnya. 

Ya, selalu memberikan energy positif bagi karyawan, contohnya selalu memberikan semanagat kepada karyawan setiap pagi 

172. Apakah Pimpinan Anda selalu berdisiplin dalam pekerjaan Pimpinan Anda?Mengapa?Jelaskan contohnya. 

Ya, untuk memberi contoh kepada kita, contohnya masuk tepat waktu, selalu memenuhi janji 

173. Apakah Pimpinan Anda selalu pantang menyerah dalam pekerjaan Pimpinan Anda?Mengapa?Jelaskan contohnya. 

Ya, contohnya ketika sedang sepi pun tetap mau bekerja keras 

174. Apa visi Pimpinan Anda untuk usaha ini? 

Agar usaha ini menjadi usaha stiker yang besar dan terpercaya 

175. Bagaimana misi Pimpinan Anda untuk mewujudkan visi Pimpinan Anda? 

Bekerja dengan jujur dan sesuai pesanan 
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176. Apa kemampuan mengorganisir yang Pimpinan Anda nilai penting di perusahaan? Berikan alasan Anda 

Ya, untuk memberikan contoh dan arahan kepada karyawan 

177. Bagaimana Pimpinan Anda dapat bekerjasama dengan supplier Pimpinan Anda?Berikan contohnya 

Ya, jika minta supply barang pasti segera dikirim 

178. Bagaimana Pimpinan Anda dapat bekerjasama dengan konsumen Pimpinan Anda? Berikan contohnya 

Ya, contohnya konsumen selalu mau diminta DP 

179. Bagaimana Pimpinan Anda dapat bekerjasama dengan karyawan Pimpinan Anda? Berikan contohnya 

Ya, mengerti kemauan dan kebutuhan kami, contohnya tidak memaksa kami untuk lembur ketika sedang sakit 

180. Bagaimana Pimpinan Anda bersikap professional dalam pekerjaan Pimpinan Anda? 

Ya, membedakan masalah pribadi dengan urusan pekerjaan, contohnya tidak pernah membicarakan hal lain di luar pekerjaan 

dalam jam kerja 

181. Bagaimana Pimpinan Anda menjaga hubungan dengan karyawan Pimpinan Anda? 

Pimpinan selalu menganggap kami sseperti anggota keluarga sendiri, jadi cukup dekat dengan kami 
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Rekap Jawaban 

No Variabel Indikator Item Pemilik Istri Pemilik Karyawan 

1 Proaktif 1 Inisiatif 

c. Pionir, 

merupakan 

perusahaan 

pertama yang 

bergerak di 

bidang stiker 

1a 

 

Apa yang membuat 

Anda memulai bisnis 

stiker ini? 

 

Saya dari dulu hobby 

dengan berbagai 

macam variasi 

termasuk sticker, jadi 

stiker yang dulunya 

hanyalah mainan pada 

anak-anak, dan saya 

pada awalnya 

berkeinginan untuk 

memberikan hiasan 

pada motor agar 

tampil dengan sedikit 

ada hiasan atau lucu-

lucuan saja, namun 

tidak diduga malah 

berkembang menjadi 

suatu trend saat ini 

dan saya memulai 

bisnis stiker tersebut. 

Suami saya dari dulu 

kolektor stiker, 

awalnya dia dititipin 

oleh teman untuk 

minta dicarikan 

stiker jenis tertentu, 

kemudian semakin 

banyak yang nitip, 

akhirnya jadi bisnis 

dan berkembang 

hingga saat ini. 

 

 

2a 

 

Apa yang membuat 

Anda tertarik untuk 

terjun di bisnis stiker? 

Dahulu stiker masih 

belum menjadi trend, 

namun karena saya 

menyukai stiker dan 

sering menempel 

sendiri stiker kecil-

Sebenarnya awalnya 

bukan bisnis, karena 

dimulai dari hobi, 

jika tidak laku pun 

bisa untuk konsumsi 

pribadi, namun 
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No Variabel Indikator Item Pemilik Istri Pemilik Karyawan 

kecil di motor, 

dinding dan 

dimanapun, saya 

berpikir pasti jika saya 

memulai usaha 

tersebut, maka ada 

orang yang menyukai 

stiker juga. Hal ini 

membuat saya 

mencoba untuk 

kulakan stiker dan 

mendapatkan 

rekomendasi pabrik di 

china dari teman sma, 

dan lalu untuk 

kemudian dijual 

kembali 

karena dia tertarik 

dengan stiker, 

akhirnya dipelajari 

stiker sampai 

mendalam, 

kebetulan pesaing 

masih sedikit jadi 

waktu kami mulai, 

bisa dibilang kami 

satu-satunya grosir 

besar di Jawa 

Tengah. 

d. Memulai 

sebelum ada 

yang 

mengerjakan. 

1b 

 

Kenapa Anda memilih 

berbisnis stiker? 

 

Karena saya melihat 

masih tidak banyak 

pesaing dalam bisnis 

stiker. Saya melihat 

pesaing yang ada 

hanya berbisnis stiker 

kecil-kecilan dan tidak 

focus pada satu bisnis 

ataupun spesialisasi 

stiker. 

Karena suami saya 

melihat peluang 

masih banyak, 

pesaing masih 

sedikit dan pasar 

luas. 
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No Variabel Indikator Item Pemilik Istri Pemilik Karyawan 

  2b Pada saat memulai 

bagaimana kondisi pasar 

stiker? 

Kondisi pasar stiker 

masih kurang baik 

atau susahnya untuk 

orang mengambil 

barang yg kami jual, 

karena membutuhkan 

edukasi pasar. Pasar 

memang masih 

terbuka lebar, tapi kita 

harus cari celah untuk 

masuk yang tepat. 

Sebenarnya pasar 

bagus artinya belum 

ada pesaing, tapi 

saat itu konsumen 

masih melihat stiker 

itu sebagai mainan, 

bukan untuk aplikasi 

serius, kadang ya 

beli untuk iseng, 

untuk anaknya. 

 

2 Asertif 

c. Tidak takut 

menghadapi 

masalah 

 

1a 

 

Apa saja kendala dalam 

berbisnis stiker? 

 

Pemilihan kualitas 

stiker, karena stiker 

ada yang kualitas 

bagus dan jelek atau 

lemnya dan motif-

motif dari stiker 

tersebut jika dipasang 

gampang pecah, 

sehingga perlu 

memilih stiker yang 

berkualitas bagus agar 

mudah untuk dijual, 

margin keuntungan 

masih cukup dan juga 

mengurangi 

kerusakan. 

Kalau dulu, ya kita 

masih susah edukasi 

pasar. Banyak 

konsumen yang 

datang dan bertanya 

apa stiker aman 

ditempel di motor, 

mobil?cat 

mengelupas 

tidak?apa ya bener 

bagus? Kalu 

sekarang lebih ke 

arah kualitas ya, kita 

cari bahan stiker 

yang kualitas bagus, 

kalau dulu kita buka 

Masalah kerusakan 

stiker saat 

pemasangan dan 

masalah pemilihan 

kualitas stiker yang 

baik. 
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No Variabel Indikator Item Pemilik Istri Pemilik Karyawan 

Selain itu 

permasalahan yang 

paling sering adalah 

ketika memasang 

stiker sering rusak 

karena tidak teliti saat 

melakukan 

pemasangan, selain itu 

ada juga konsumen 

yang kurang puas 

dengan warna stiker 

karena dianggap 

berbeda dengan 

sampel. 

pasar, kalau 

sekarang kita 

tanamkan image kita 

hanya jual barang 

bagus. 

2a Bagaimana Anda 

menghadapi kendala 

dalam bisnis stiker ini? 

Saya memilih sendiri 

dari supplier di China, 

pada saat awal 

memulai, saya 

langsung datang ke 

distributor untuk 

melihat semua stiker 

yang akan saya pilih, 

sewaktu saya ke 

supplier di china 

tersebut, ternyata 

pabrik pembuatan 

mereka mau bangkrut 

Kalau untuk 

konsumen yang 

dulu-dulu ya suami 

saya jelasin sendiri 

satu-satu ke 

konsumen, bahkan 

sempat ada yang 

suami saya suruh 

pasang dulu 

kemudian baru 

seminggu kalau 

tidak ada masalah 

bayaran. Jika 

Dengan melakukan 

pengecekan 

langsung ke supplier 

dan membayar 

ketika barang betul-

betul sudah baik. 

Untuk kerusakan 

biasanya 

memberikan 

pengarahan. 
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No Variabel Indikator Item Pemilik Istri Pemilik Karyawan 

dan kekurangan modal 

tetapi kualatias 

produknya sangat 

bagus,  sehingga saya 

dan istri berpikiran 

dan berspekulasi 

untuk meminjam uang 

bank untuk 

mengembangkan  atau 

menghidupkan pabrik 

tersebut hingga 

menjadi besar lagi di 

china dan mengikat 

kontrak kerja kepada 

supplier tersebut 

untuk tidak ada orang 

Indonesia yang dapat 

mengambil produk 

merk profix tersebut 

ke indonesia , 

kemudian mengawasi 

packing ke dalam 

container dan baru 

meninggalkan lokasi 

ketika container sudah 

dilock. 

sekarang suami saya 

lebih focus jadi lebih 

ke pengawasan saja. 

d. Mampu 2b Bagaimana cara Anda Karyawan harus Suami saya Kita diberi 
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No Variabel Indikator Item Pemilik Istri Pemilik Karyawan 

mengarahkan 

karyawan 

dalam 

menyelesaikan 

masalah 

mengarahkan karyawan 

Anda untuk 

menyelesaikan masalah? 

mencoba untuk 

menyelesaikan 

masalah sendiri, saya 

mendorong karyawan 

untuk berinisiatif dan 

kreatif dalam 

penyelesaian masalah 

yang timbul. Misal 

jika diperlukan 

penggantian stiker 

untuk konsumen, 

maka karyawan boleh 

memberikan 

penggantian asalkan 

disertai alasan yang 

masuk akal. Saya juga 

selalu mengadakan 

briefing tiap pagi 

untuk menyamakan 

visi dan 

mengkomunikasikan 

pendapat saya. 

mengarahkan 

karyawan supaya 

kreatif, inovatif dan 

mengutamakan 

pelanggan dalam 

situasi apapun. 

kebebasan untuk 

menyelesaikan 

masalah menurut 

cara kita sendiri, asal 

sesuai dengan aturan 

pimpinan. 

2 Orientasi 

pada prestasi 

1 Melihat peluang 

dan bertindak 

sesuai peluang 

d. Identifikasi 

peluang 

1a 

 

Bagaimana Anda 

melihat peluang bisnis 

stiker? 

 

Saya melihat bisnis 

stiker semakin 

prospektif, karena 

stiker saat ini bisa 

diaplikasikan 

Suami saya melihat 

bisnis stiker saat ini 

semakin baik karena 

ternyata aplikasi 

stiker banyak sekali, 
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No Variabel Indikator Item Pemilik Istri Pemilik Karyawan 

dimanapun, bukan 

hanya dipasang 

sebagai penghias buku 

ataupun buku cerita, 

namun juga bisa 

digunakan di berbagai 

kendaran, bahkan 

mampu berperan 

sebagai lapisan anti 

gores atau juga 

mengganti warna 

motor atau mobil 

tanpa perlu melakukan 

pergantian cat dan itu 

juga bisa disebut seni 

untuk 

mengembangkan 

kreatifitas orang-orang 

yang memasang stiker 

tersebut. Stiker dalam 

hal ini merupakan 

alternative yang lebih 

terjangkau dan 

pengerjaan cukup 

cepat. 

tidak hanya sebagai 

hiasan saja. Selain 

itu karena sudah 

mulai produksi 

sendiri kecil-kecilan 

dan buka workshop, 

peluang lebih besar 

lagi. 

 

2a Apa peluang unik yang 

Anda lihat pada saat 

Ktika banyak orang 

melihat stiker masih 

Yang dilihat adalah 

ternyata banyak 

 



230 

 

 

 

No Variabel Indikator Item Pemilik Istri Pemilik Karyawan 

memulai bisnis Anda? sebagai hiasan dan 

masih belum ada yang 

mengembangkan 

stiker tersebut, saya 

melihatnya sebagai 

seni yang dapat 

diaplikasikan di 

berbagai benda dan 

yang menarik adalah 

dengan stiker, orang 

dapat berkreasi sesuai 

imajinasi mereka. 

orang suka stiker, 

bukan hanya anak 

kecil tapi orang 

dewasa juga. 

e. Memanfaatkan 

peluang 

sehingga 

menjadi nyata 

1b Bagaimana Anda 

mampu memanfaatkan 

peluang tersebut? 

Peluang ini saya 

manfaatkan dengan 

melakukan penjualan 

secara grosir bagi 

banyak toko stiker 

kecil-kecil di 

Semarang dan 

sekitarnya, lalu dapat 

berkembang hingga 

seluru indonesia. 

Bahan stiker saya 

ambil dari China 

karena lebih murah, 

kualitas produk sangat 

baik dari segi motif 

Mencari karakter-

karakter unik yang 

disukai oleh 

konsumennya dan 

berinovasi untuk 

mencari cara lain 

dalam aplikasi 

stiker. 
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No Variabel Indikator Item Pemilik Istri Pemilik Karyawan 

dan kualitas lemnya, 

dan serta jenisnya 

sangat variatif 

sehingga 

memudahkan saya 

untuk melakukan 

pemilihan dan 

membuat orang-orang 

senang memilih 

produk yang banyak 

macam motif-

motifnya supaya 

orang tidak bosan dan 

mengikuti tren masa 

kini. 

f. Memilih timing 

yang tepat 

untuk 

memasuki 

pasar 

1c Bagaimana Anda 

memandang waktu yang 

tepat untuk memasuki 

bisnis stiker saat itu? 

Waktu saya masuk 

awal, pemain stiker 

bisa dibilang hampir 

belum ada karena 

orang masih 

memandang sebelah 

mata pada industri 

stiker, namun ketika 

saya melihat trend 

stiker di luar negeri, 

saya merasa jika saya 

tidak masuk sekarang, 

Dulu pesaing 

sedikit, jadi untuk 

masuk mudah, 

sambil jalan saja. 
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No Variabel Indikator Item Pemilik Istri Pemilik Karyawan 

maka sayang jika 

kesempatan ini 

dimanfaatkan oleh 

orang lain 

2 Orientasi pada 

efisiensi 

c. Mengerjakan 

sesuatu secara 

cepat, dan tepat 

2a 

 

 

Bagaimana konsep 

efisien menurut Anda? 

 

Efisien menurut saya 

adalah penggunaan 

bahan baku seminim 

mungkin serta 

pengerjaan dan 

pengiriman barang 

yang tepat waktu 

untuk memperoleh 

hasil optimal 

Efisien menurut saya 

tidak boros. 

 

 

2a Menurut Anda, apakah 

proses bisnis yang Anda 

lakukan sudah cepat dan 

tepat saat ini? 

Menurut saya sudah 

cukup cepat dan tepat,  

namun masih banyak 

hal yang dapat saya 

perbaiki misalnya 

administrasi atau 

pembukuan, inovasi di 

bahan stiker 

Sudah  

d. Mengurangi 

biaya yang 

timbul 

2b Bagaimana cara Anda 

untuk menurunkan biaya 

operasional saat ini? 

Saya melakukan 

penghematan dari sisi 

listrik, jika dulu saya 

menggunakan mesin 

dengan kapasitas 

besar, saat ini saya 

Hemat listrik, 

investasi mesin baru 

yang hemat listrik 

dan tenaga kerja. 
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menggunakan mesin 

dengan kapasitas 

hampir sama namun 

daya lebih kecil, jadi 

saya melakukan 

investasi mesin baru 

untuk penghematan. 

Dengan mesin baru 

juga tidak butuh 

terlalu banyak tenaga 

manusia jadi beban 

gaji karyawan juga 

bisa dikurangi. 

3 Pekerjaan yang 

berkualitas tinggi 

c. Hanya menjual 

produk yang 

berkualitas 

(tidak jual 

barang KW). 

1a 

 

Merk produk apa saja 

yang Anda jual? 

 

Profix, oracal, CK 

stiker, Fortuna variasi. 

Setahu saya CK dan 

Fortuna, ada yang 

lain tapi saya lupa. 

Profix, oracal, CK 

stiker, Fortuna 

variasi. 

2a Apakah Anda menjual 

produk grade yang 

rendah? 

Tidak, saya 

memposisikan diri 

sebagai pemain kelas 

menengah ke atas, 

sehingga produk yang 

saya jual selalu 

berkualitas premium 

dengan kualitas yang 

baik. 

Tidak pernah. Tidak 

3a Bila tidak, mengapa 

Anda memutuskan untuk 

Saya memposisikan 

diri sebagai pemain 

Kita ingin 

memposisikan diri 

Menurut saya karena 

saat ini Kings 
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tidak menjual produk 

dengan harga yang lebih 

murah? 

kelas menengah ke 

atas, sehingga produk 

yang saya jual selalu 

berkualitas premium. 

sebagai penjual 

produk premium. 

dipandang sebagai 

toko stiker 

terkemuka sehingga 

image ini perlu 

dijaga 

d. Harga 

premium, 

pelayanan 

berkualitas 

1b 

 

Bagaimana penetapan 

harga untuk jasa 

pemasangan stiker? 

 

Penetapan harga 

disesuaikan dengan 

jenis bahan stiker, 

banyaknya bahan 

yang dihabiskan 

berapa meter, 

kemudian lama waktu 

pemasangan dan 

tingkat kerumitan 

pada pemasangan. 

Setahu saya 

berdasarkan ukuran 

meter, suami saya 

lebih tahu 

 

Didasarkan pada 

ukuran, jadi 

besarannya dengan 

meter, kemudian 

untuk mobil dan 

motor juga 

dibedakan harganya. 

Serta tingkat 

kesulitan 

pemasangan juga 

mempengaruhi. 

2b Bagaimana pelayanan 

yang Anda berikan saat 

ini? 

Kami memberikan 

pelayanan sebaik 

mungkin, jenis 

pelayanan yang kami 

berikan adalah grosir 

stiker, pemasangan 

stiker untuk cover 

mobil dan motor dan 

aplikasi stiker lainnya. 

Menurut saya sudah 

baik, cukup ramah, 

supportif. 

 

Menurut saya sudah 

baik, kita 

memberikan kualitas 

layanan yang sesuai. 

3b Bagaimana 

meningkatkan pelayanan 

Pada awal mulai 

berbisnis, kami focus 

Yang jelas kami 

memberi perhatian 

Kami selalu 

memperhatikan 
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kepada konsumen? hanya menjual stiker 

dan grosir. Saat ini 

kami membuka 

workshop atau 

bengkel yang 

bertujuan untuk 

memberikan 

pelayanan bagi 

konsumen yang ingin 

dipasangkan stiker 

untuk mobil dan 

motornya. Selain itu 

saat ini kami sudah 

mulai memproduksi 

sendiri stiker buatan 

kami sendiri bermerk 

anak kami yaitu CK 

stiker. 

pada konsumen, jadi 

kalau butuh apa 

akan kita carikan, 

ada yang kurang apa 

akan kita ganti, ada 

saran kritik, akan 

kita terima. 

complain pelanggan 

dan meningkatkan 

layanan kami, 

misalnya dengan 

membuka workshop 

4 Perencanaan yang 

sistematis 

d. Membagi 

pekerjaan 

menjadi 

bagian-bagian 

kecil untuk 

dapat 

dikerjakan 

1a Bagaimana Anda 

membagi pekerjaan anda 

menjadi tujuan-tujuan 

antara yang lebih 

kecil?Misalnya 

memasang stiker full 1 

mobil, bagaimana Anda 

membagi pekerjaan itu 

dalam tim? 

Biasanya untuk 

pengerjaan motor 

hanya dilakukan oleh 

satu orang saja. Untuk 

mobil dilakukan oleh 

dua sampai tiga orang 

tergantung ukuran 

mobilnya sehingga 

biasanya saya bagi 

Dibagi menjadi tim, 

saya kurang tahu 

soal teknisnya 

Pekerjaan besar 

dibagi dalam tim 

sehingga lebih dari 

satu orang yang 

menangani satu 

pekerjaan 
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bersama-sama  dua orang pengerjaan 

full body, dan satu 

orang pengerjaan parts 

nya 

e. Mengantisipasi 

hambatan 

1b Bagaimana Anda 

mengantisipasi hambatan 

dalam pencapaian tujuan 

Anda? 

Karena saya sudah 

cukup berpengalaman 

dan sejak awal 

mengerjakan sendiri 

dan sudah 5x jatuh 

bangun dalam usaha,  

maka saya tahu 

hambatan yang 

mungkin timbul. Saya 

membagikan 

pengalaman tersebut 

pada karyawan saya, 

agar jika mereka 

mengalami situasi 

yang sama, bisa 

langsung 

menyelesaikan 

masalah tanpa 

menunggu arahan 

saya. 

Terkadang 

dipecahkan sendiri, 

terkadang 

dipecahkan 

bersama-sama, 

suami saya cukup 

pengalaman 

sehingga tahu apa  

yang harus 

dilakukannya. 

Kami biasanya 

debriefing dahulu 

hampir setiap pagi, 

jadi disitu 

diceritakan 

pengalaman-

pengalaman yang 

membuat kami tahu, 

jika ada masalah 

begini bisa 

diselesaikan cara 

begini, ada masalah 

begitu diselesaikan 

cara itu. 

f. Mengevaluasi 

alternatif 

1c Apakah alternatif yang 

dapat dilakukan jika ada 

hambatan pencapaian 

Biasanya hambatan 

paling sering terjadi 

adalah human error 

Kalau ada kerusakan 

biasanya kita ganti 

Kalau ada kerusakan 

Yang jelas kami 

biasanya minta 

toleransi konsumen. 
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tujuan? 

Apa saja alternatif 

tersebut? 

menyebabkan stiker 

rusak ketika dipasang 

sehingga perlu 

dilakukan perbaikan, 

pengiriman paket 

barang yang telat dari 

pihak paketnya terjadi 

masalah, serta 

pengambilan barang 

dari pelabuhan yang 

sekarang lama. 

Perbaikan jadi 

merapikan 

pemasangan atau 

penggantian total, 

menelepon konsumen 

yang menunggu 

paketan untuk 

menjelaskan masalah 

pengiriman tersebut, 

serta barang yang 

diambil dipelabuhan 

harus dikira – kira 

untuk penurunan 

barang yang lama 

serta harus 

menyesuakian stok 

biasanya kita ganti Perbaikan atau 

penggantian total. 
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digudang, supaya 

konsumen mencari 

barang tersebut tidak 

ada kata kosong di 

gudang dan 

gudangpun dapat 

beroperasi seperti 

biasa. 

5 Pengawasan 

d. Ketaatan 

terhadap 

standar 

operasional 

prosedur 

1a Apakah toko Anda 

memiliki standar kualitas 

dalam produk maupun 

jasanya? 

 

Ada, namun standar 

kualitasnya dari saya 

pribadi saja, jika 

menurut saya bagus, 

berarti sudah bagus, 

jika saya bilang jelek, 

berarti ya jelek. Saya 

tidak perlu berbicara, 

namun konsumen 

dapat menilai kualitas 

barang saya. 

Ada, penentuannya 

di suami saya. 

 

Ada 

 

2a Apakah ada SOP dalam 

mencapai standar 

kualitas tersebut? 

Belum ada, pernah 

terpikir tapi belum 

sempat buat. Biasanya 

karyawan learning by 

doing, apalagi sudah 

terbiasa setiap hari 

pegang stiker dan 

pasang, lama-lama 

Belum ada Tidak ada 
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tahu sendiri 

e. Kesesuaian 

dengan standar 

mutu yang 

ditetapkan 

King’s. 

1b Jelaskan standar mutu 

yang ditetapkan oleh 

King’s stiker dan 

variasi? 

Standar mutu biasanya 

saya hanya lihat pada 

pemasangan stiker, 

jika tidak ada 

gelembung, 

pemasangan pas 

sehingga body asli 

tidak terlihat lagi, 

kemudian tidak miring 

dari target, saya 

anggap sudah baik 

Kalau saya kurang 

tahu secara teknis, 

biasanya yang lebih 

tahu soal itu dari 

suami saya 

Standar mutunya 

sebenarnya masih 

manual, jadi 

pimpinan melakukan 

pengecekan terakhir, 

minimal jika tidak 

ada gelembung 

udara, stiker sudah 

rata, pemasangan 

tidak miring, sudah 

di bidang yang pas. 

f. Cara 

monitoring 

1c Bagaimana pengawasan 

Anda terhadap SOP yang 

telah dilakukan? 

Pengawasan saya 

lakukan sendiri dan 

pengawasan melalui 

cctv, karena SOP 

belum dibuat, ya jika 

saya melihat ada yang 

menurut saya kurang 

baik, ya saya tegur 

Pengawasan 

dilakukan sendiri 

manual ataupun 

lewat cctv, jika ada 

yang kurang sesuai 

langsung ditegur 

Baik, diawasi 

sendiri. 

3 Komitmen 

pada 

konsumen 

1 Berkomitmen pada 

kontrak kerja 

d. Berusaha di 

luar kewajiban 

untuk 

menyelesaikan 

pekerjaan. 

1a Bagaimana jika pada 

saat Anda telah selesai 

melakukan pekerjaan, 

lalu klien Anda meminta 

penambahan pekerjaan 

yang lain?Apakah Anda 

akan menerima atau 

Pastinya saya akan 

menerima jika itupun 

penambahannya tidak 

cukup rumit, jika 

penambahan itu 

sangat rumit dan 

memakan waktu lama 

Lebih sering 

diterima sih, kasihan 

dengan 

konsumennya 

Diterima. 
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menolak? biasa konsumen saya 

suruh datang lagi 

besok, jika konsumen 

meminta langsung ya 

biasa saya meminta 

uang lembur untuk 

karyawan saya pada 

konsumen, dan saya 

cuma mengambil 

untung dari bahan 

stiker dan jasa yang 

normal saja, sisanya 

itu untuk karyawan 

saya. 

e. Mengorbankan 

waktu bersama 

keluarga untuk 

menyelesaikan 

pekerjaan yang 

telah 

dijanjikan. 

1b 

 

 

Apa pengorbanan yang 

pernah Anda lakukan 

untuk menyelesaikan 

pesanan Anda? 

 

Dulu sering saya 

nglembur di kantor 

bersama karyawan 

untuk menyelesaikan 

pesanan pengiriman 

yang sifatnya 

dadakan. Apalagi 

order besar sehingga 

mau tidak mau harus 

dilayani 

Dulu karena 

karyawan masih dua 

jadi ngelembur 

hingga malam, 

sering juga sampai 

pagi. 

 

Lembur. 

 

2b Bagaimana pendapat 

keluarga ketika Anda 

harus meninggalkan 

Kadang sempat protes, 

namun mereka 

mengerti kok kalau ini 

Ya kami sebenernya 

mengharap sering 

bersama-sama, tapi 
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waktu keluarga untuk 

penyelesaian pekerjaan? 

buat mereka juga, apa 

lagi istri pun ikut 

membantu, pasti istri 

saya sangat mengerti 

serta anak saya pun 

mulai membantu saya, 

pastinya keluarga saya 

tidak keberatan. 

kami maklum kalau 

ini bagian dari 

pekerjaan 

f. Bekerja 

bersama 

dengan 

karyawan 

untuk 

menyelesaikan 

pekerjaan 

1c Apakah Anda pernah 

bekerja di luar jam kerja 

untuk menyelesaikan 

pesanan Anda? 

Oh pernah banget, ga 

pulang rumah, tidur di 

luar kota luar pulau 

suda biasa, karena 

saya melobby klien 

untuk mengambil 

produk saya dan 

mencari kontrak kerja, 

jadi saya sudah 

terbiasa bekerja diluar 

jam kerja saya, 

kadangpun ketemu 

klien sudah biasa 

malam juga sambil 

nongkrong dan ngopi. 

Pernah, bahkan 

sering sekali 

Pernah 

2 Mengetahui 

pentingnya relasi 

bisnis 

d. Membangun 

1a 

 

Bagaimana hubungan 

Anda dengan konsumen 

saat ini? 

 

Saya cukup dekat 

dengan konsumen saat 

ini, saya sering 

melakukan kunjungan 

Cukup dekat, sering 

makan siang atau 

makan malam 

bersama, nongkrong 
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kedekatan 

hubungan 

dengan 

konsumen 

ke konsumen saya. 

Bukan hanya di 

Semarang, bahkan di 

Jakarta, Medan, 

Surabaya, kalimatan, 

papua, sulaawesi, bali, 

dll juga saya kunjungi, 

kemudian telpon, 

video call, sekarang 

apalagi ada WA jadi 

enak, kita juga buat 

grup di WA jadi kalau 

ada apa-apa semua 

langsung tahu, dan 

kita biasa melakukan 

kumpul bareng seperti 

liburan di au 

bali,medan, Jakarta, 

dll  bersama klien 

saya supaya semakin 

dekat, jadi klien saya 

menganggap saya 

bukan hanya rekan 

bisnis tetapi bisa 

menjadi keluarga atau 

teman dekat. Itu cara 

service saya kepada 

di café, 

berkomunikasi via 

telepon ataupun dari 

chatting. 
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konsumen saya atau 

para distributor saya 

2a Bagaimana Anda 

membangun hubungan 

yang bersahabat dengan 

konsumen? 

Saya mengajak 

mereka makan 

bersama, menanyakan 

kabar keluarga, tidak 

lupa mengucapkan 

selamat ulang tahun 

kepada mereka, 

intinya kita harus 

berkomunikasi dengan 

konsumen untuk 

membuat mereka 

merasa nyaman 

dengan kita. Memberi 

paketan ucapan hari 

raya serta 

bingkisannya/ hadiah 

sewaktu hari raya, 

memberikan hadiah 

bonus setiap 

memenuhi target yang 

ada di kontrak kerja 

seperti memberikan 

rumah, mobil, motor, 

dll tergantung target 

yang mereka mampu 

Makan malam, 

makan siang, 

chatting, 

mengucapkan 

selamat pada saat 

hari raya, hari ulang 

tahun. 
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dan sanggup mereka 

capai. 

e. Memandang 

hubungan 

interpersonal 

sebagai pilar 

bisnis 

1b Bagaimana cara Anda 

memuaskan konsumen? 

 

Saya selalu 

memberikan 

pelayanan yang 

terbaik, sesuai dengan 

pesanan dan tepat 

waktu 

Menyelesaikan 

pekerjaan tepat 

waktu, selalu 

menepati janji 

 

 f. Lebih 

mengutamakan 

hubungan 

jangka panjang 

dibandingkan 

dengan 

keuntungan 

jangka pendek 

1c Apakah Anda pernah 

mengorbankan 

keuntungan jangka 

pendek demi menjaga 

hubungan jangka 

panjang dengan 

konsumen? 

Pernah, biar 

pelanggan mau 

kembali lagi 

Pernah  

4 Desire for 

responsibility 

1 Bertanggung jawab 

membuat keputusan 

1 Apakah Anda selalu 

membuat keputusan bagi 

perusahaan Anda? 

Ya Ya  

2 Bertanggung jawab 

jika keputusan yang 

diambil salah 

2 Jika keputusan yang 

Anda ambil salah, 

bagaimana Anda 

bersikap dalam hal 

tersebut? 

Saya mengkoreksi diri 

dan mencoba 

memperbaiki 

kesalahan 

Memperbaiki  

5 Preference 

for moderate 

risk 

1 Jenis risiko 1a Bagaimana Anda 

memilah risiko dalam 

usaha Anda? 

Saya mengambil 

risiko yang tidak 

terlalu besar 

Memilih risiko yang 

teraman 
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1b Risiko apa yang 

termasuk risiko yang 

tinggi dan apa yang 

termasuk risiko 

moderat? 

Risiko tinggi misal 

pembelian bahan baku 

stiker dari supplier 

yang belum teruji, 

risiko moderat 

misalnya risiko 

kerusakan dalam 

pemasangan stiker 

Risiko tinggi 

misalnya risiko 

tertipu saat membeli 

dari luar negeri 

terutama dari China, 

kalau risiko moderat 

misalnya risiko 

kerusakan saat 

memasang atau saat 

pengiriman 

 

2 Antisipasi 2 Apa langkah Anda untuk 

mengantisipasi risiko 

dalam bisnis Anda? 

Untuk risiko moderat, 

ya harus berhati-hati 

pada setiap 

pemasangan, untuk 

risiko tinggi, saya 

biasanya mencoba 

dahulu 

Melakukan 

perencanaan yang 

matang sebelum 

memutuskan sesuatu 

 

 

6 Confidence 

in their 

ability to 

success 

1 Kepercayaan diri 1a Apakah Anda selalu 

percaya bahwa Anda 

bisa sukses? 

Selalu percaya Ya  

1b Apa yang membuat 

Anda berpikir bahwa 

Anda bisa sukses dalam 

pekerjaan Anda? 

Karena saya memiliki 

pengalaman, saya 

jujur dalam bekerja 

dan Yesus selalu 

bersama saya. 

Karena dia memiliki 

pengetahuan dan 

pengalaman yang 

sesuai di bidangnya 

 

2 Konsistensi 2 Bagaimana Anda dapat 

selalu konsisten 

Dengan berdisiplin 

menjalankan 

Dengan berdisiplin 

dalam bekerja 
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mempertahankan 

performa dalam 

pekerjaan Anda? 

pekerjaan saya 

7 Desire for 

immediate 

feedback 

1 Kritik dan saran 1a Bagaimana Anda 

menerima kritik dan 

saran dalam pekerjaan 

Anda? 

Saya selalu mau untuk 

menerima kritik dan 

saran dari pelanggan 

saya dalam 

menjalankan 

pekerjaan 

Menerima kritik 

yang membangun 

dan mengabaikan 

kritik yang merusak 

 

1b Apakah Anda selalu 

memasukkan kritik dan 

saran untuk perbaikan 

pekerjaan Anda? 

Ya Ya  

1c Jika ya, jelaskan 

contohnya?Jika tidak, 

mengapa tidak diikuti? 

Misalkan dalam hal 

pemasangan stiker, 

setiap mobil memiliki 

karakteristik sendiri-

sendiri, untuk mobil 

BMW terbaru 

misalnya dengan tipe 

I, saya kurang tahu 

garis mobilnya, saya 

harus mengikuti saran 

dari pemilik mobil 

agar pemasangan 

stiker sempurna 

Misalnya perbaikan 

kualitas stiker yang 

digunakan untuk 

permukaan plastik 

 

8 High level of 1 Optimis 1 Apakah Anda selalu Ya, karena saya Ya, karena dia Ya, selalu 
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energy optimis dalam pekerjaan 

Anda?Mengapa?Jelaskan 

contohnya. 

merasa mampu dalam 

mengerjakan segala 

sesuatu yang 

berhubungan dengan 

pekerjaa. Hal ini 

disebabkan karena 

saya mengerjakan 

seluruh pekerjaan 

mulai dari level 

terbawah pada saat 

awal hingga memiliki 

anak buah sekarang. 

memiliki 

pengetahuan dan 

pandangan yang luas 

serta menguasai 

bisnis. Contohnya 

adalah tidak panic 

walaupun penjualan 

sedang sepi. 

memberikan energy 

positif bagi 

karyawan, 

contohnya selalu 

memberikan 

semanagat kepada 

karyawan setiap pagi 

2 Disiplin 2 Apakah Anda selalu 

berdisiplin dalam 

pekerjaan 

Anda?Mengapa?Jelaskan 

contohnya. 

Ya, dengan 

berdisiplin, maka kita 

akan dapat 

mengerjakan 

pekerjaan secara 

konsisten. Contohnya 

adalah saya selalu 

datang jam 7 pagi. 

Ya, untuk memberi 

contoh pada 

karyawan lain. 

Contoh : datang 

sebelum karyawan 

datang serta pulang 

setelah karyawan 

pulang 

Ya, untuk memberi 

contoh kepada kita, 

contohnya masuk 

tepat waktu, selalu 

memenuhi janji 

3 Pantang menyerah 3 Apakah Anda selalu 

pantang menyerah dalam 

pekerjaan 

Anda?Mengapa?Jelaskan 

contohnya. 

Ya, karena usaha 

hanya bisa sukses 

dengan ketekunan, 

tidak ada sukses 

instan, contohnya 

adalah saya gagal 

ketika pertama kali 

Ya, agar usahanya 

berhasil. Contohnya 

adalah tidak hanya 

puas berhasil di 

bidang stiker biasa 

namun juga masuk 

ke stiker untuk 

Ya, contohnya 

ketika sedang sepi 

pun tetap mau 

bekerja keras 
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melakukan 

pemasangan stiker 

untuk mobil, namun 

dengan mencoba terus 

menerus maka saya 

menguasai cara 

pemasangan stiker 

mobil 

9 Future 

orientation 

1 Visi 1 Apa visi Anda untuk 

usaha ini? 

Menjadi produsen 

stiker yang terkemuka 

dan terpercaya 

Visi suami saya 

adalah agar usaha ini 

menjadi usaha stiker 

terkemuka di 

Indonesia 

Agar usaha ini 

menjadi usaha stiker 

yang besar dan 

terpercaya 

2 Misi 2 Bagaimana misi Anda 

untuk mewujudkan visi 

Anda/ 

Menjalankan usaha 

dengan jujur dan aktif 

mencari peluang 

untuk memperbesar 

usaha stiker 

Bekerja dengan jujur 

agar bisa dipercaya 

Bekerja dengan jujur 

dan sesuai pesanan 

10 Skill of 

organizing 

1 Prioritas 1 Apa kemampuan 

mengorganisir yang 

Anda nilai penting di 

perusahaan Anda? 

Berikan alasan Anda 

Penting, dengan 

mampu 

mengorganisir, maka 

kita akan seperti 

punya autopilot, 

sehingga dimanapun 

kita berada, usaha 

akan tetap berjalan 

dengan baik. 

Penting, untuk 

mengatur karyawan 

Ya, untuk 

memberikan contoh 

dan arahan kepada 

karyawan 

2 Kerjasama dengan 2 Bagaimana Anda dapat Dapat, jika saya minta Melakukan Ya, jika minta 
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supplier bekerjasama dengan 

supplier Anda?Berikan 

contohnya 

supply barang, maka 

biasanya dalam waktu 

dua minggu, barang 

tersebut pasti sampai 

pembayaran tepat 

waktu, membeli 

dalam jumlah cukup 

besar 

supply barang pasti 

segera dikirim 

3 Kerjasama dengan 

konsumen 

3 Bagaimana Anda dapat 

bekerjasama dengan 

konsumen Anda? 

Berikan contohnya 

Dapat, konsumen mau 

untuk memberikan dp 

sebelum memulai 

pengerjaan tugas 

Selalu menepati 

janjinya, menerima 

complain, 

menyelesaikan 

seluruh pesanan 

Ya, contohnya 

konsumen selalu 

mau diminta DP 

4 Kerjasama dengan 

karyawan 

4 Bagaimana Anda dapat 

bekerjasama dengan 

karyawan Anda? Berikan 

contohnya 

Saya selalu 

menekankan 

kebersamaan dengan 

karyawan, karyawan 

lama juga memulai 

sejak awal saya 

memulai usaha, kita 

juga dulu memulai 

dengan mengerjakan 

sendiri, saya juga ikut 

kerja sampai malam 

dengan mereka 

sehingga sampai 

sekarang hubungan itu 

dijaga. 

Menganggap 

karyawan sebagai 

mitra, memberikan 

transfer ilmu, 

mengawasi 

pekerjaan karyawan 

Ya, mengerti 

kemauan dan 

kebutuhan kami, 

contohnya tidak 

memaksa kami 

untuk lembur ketika 

sedang sakit 

11 Value of 

achievement 

over money 

1 Profesionalisme 1 Bagaimana Anda 

bersikap professional 

dalam pekerjaan Anda? 

Saya selalu 

memisahkan 

kepentingan pribadi 

Membedakan antara 

urusan pribadi 

dengan urusan 

Ya, membedakan 

masalah pribadi 

dengan urusan 
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dengan pekerjaan saya kantor pekerjaan, 

contohnya tidak 

pernah 

membicarakan hal 

lain di luar 

pekerjaan dalam jam 

kerja 

2 Hubungan dengan 

karyawan 

2 Bagaimana Anda 

menjaga hubungan 

dengan karyawan Anda? 

Saya selalu 

menganggap 

karyawan sebagai 

bagian keluarga saya 

sendiri 

Menganggap 

karyawan sebagai 

keluarga sendiri 

Pimpinan selalu 

menganggap kami 

sseperti anggota 

keluarga sendiri, jadi 

cukup dekat dengan 

kami 
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Hasil Jawaban Responden terhadap Variabel Proaktif 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Inisiatif 

Item Analisis 

1a 

 

Apa yang membuat 

Anda memulai bisnis 

stiker ini? 

 

Alasan memulai bisnis stiker : 

4. Passion 

Pemilik memiliki passion di bidang stiker karena telah mengoleksi stiker sejak kelas 3 SD. Hobi 

tersebut lalu digelutinya hingga dewasa dan pemilik juga menjadi rujukan bagi teman-

temannya yang mencari stiker dengan motif maupun bentuk yang khusus.  

5. Stiker pada tahun 2000 belum menjadi trend 

Pada tahun 2000, stiker hanya dipandang sebagai aksesoris dan terutama adalah mainan untuk 

anak-anak yang akan dipasang pada buku maupun mainan miliknya. Pemilik kemudian 

melihat dari film maupun internet bahwa di US maupun Eropa banyak orang menggunakan 

stiker bukan hanya untuk mainan namun juga untuk mengganti warna kendaraan, anti gores 

dan yang terlebih penting adalah meningkatkan gengsi. Hal ini membuat pemilik tertarik 

untuk menjadi trend setter dari aplikasi stiker yang masih belum ada di Indonesia tersebut. 

6. Keuntungan 
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Keuntungan dalam menjual stiker pada tahun 2000 dapat mencapai 100-200%. Pembelian 

bahan stiker per meter pada waktu itu hanya Rp. 9.500 dan ketika dijual kembali tanpa 

dilakukan pemotongan maupun dibentuk menjadi model tertentu, bahan stiker tersebut 

dapat dijual seharga Rp 27.500-Rp. 30.000 per meter/lembar. Ketika stiker tersebut 

dibentuk menjadi model tertentu seperti mobil, motor, bentuk tokoh anime maupun tokoh 

kartun, maka nilai dari stiker tersebut akan dapat terjual minimal tiga kali lipat. Dari 1 

meter bahan stiker, akan didapatkan 13-15 stiker yang setiap buah stiker tersebut dijual 

dengan harga Rp. 5.000, sehingga dari 1 meter bahan sticker, maka King’s dapat menjual 

seharga minimal Rp. 65.000. Margin tersebut dipandang pemilik sangat menguntungkan, 

karena walaupun dipotong ongkos pengerjaan pun, margin yang didapatkan tetap cukup 

besar. 

2a 

 

Apa yang membuat 

Anda tertarik untuk 

terjun di bisnis stiker? 

Hal yang membuat pemilik tertarik dalam memulai bisnis stiker adalah  

5. Peluang menjadi pemimpin pasar masih ada 

Pada awal tahun 2000, belum ada merk yang dipandang bisa memegang pasar stiker. Stiker 
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yang dijual masih belum bermerk, tidak memiliki kekhususan, berkualitas rendah dan 

monoton. Hal ini membuat King’s merasa bahwa masih ada peluang untuk menjadi 

pemimpin pasar dalam hal stiker karena belum ada pemain yang menganggap stiker 

memiliki potensi baik dalam berkembang 

6. Belum ada pesaing serius yang menjual partai besar 

Pada tahun 2000, masih belum ada penjual stiker grosir di Jawa Tengah, sehingga pemilik 

melihat hal ini sebagai peluang untuk membuka bisnis stiker. Pada tahun 2000, pesaing 

masih sedikit yaitu hanya 1 saja dari Jakarta yaitu Eben yang memiliki pasar di Yogyakarta 

dan Solo, sedangkan penjual stiker lainnya hanya menargetkan segmen anak-anak dan 

menengah ke bawah serta menjual dalam jumlah kecil karena belum mengerti potensi 

stiker, sehingga ketika King’s Stiker memulai berbisnis, maka dapat dikatakan King’s 

adalah satu-satunya grosir besar di Jawa Tengah. 

7. Produk stiker yang dijual masih buatan lokal 

Produk stiker yang dijual di pasar pada tahun 2000 masih produk buatan lokal. Ciri khas stiker 
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buatan lokal adalah gambar karakter yang jelek yaitu tidak sesuai dengan gambaran yang 

sebenarnya sebagai contohnya adalah stiker superman yang memiliki baju hijau dan wajah 

yang tidak sesuai dengan aslinya, kemudian gambar karakter Dragon Ball yang berbeda 

dengan versi asli komiknya yang membuat konsumen menjadi kurang menyukai stiker 

model tersebut. Hal ini membuat King’s merasa perbaikan kualitas yang akan dilakukan 

oleh King’s dapat membuat konsumen membeli produk King’s. 

8. Banyaknya segmen pasar yang belum tergarap. 

Segmen stiker yang belum tergarap adalah segmen orang dewasa. King’s merasa bahwa segmen 

pasar stiker bukanlah anak kecil saja, namun orang dewasa juga dapat mengaplikasikan 

stiker pada mainan mereka sendiri. Mainan bagi orang dewasa bukanlah barang kecil 

seperti buku dan mobil-mobilan, namun mobil dan sepeda motor sehingga menggarap 

segmen pasar orang dewasa dianggap dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan sebab 

orang dewasa biasanya lebih mudah memutuskan dalam melakukan pembelian karena 

mereka lebih matang dalam berpikir serta memiliki penghasilan untuk memenuhi 
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kebutuhannya sendiri 

2b Pada saat memulai 

bagaimana kondisi pasar 

stiker? 

Kondisi pasar stiker pada saat memulai pada tahun 2000 adalah  

3. Daya beli masyarakat kurang baik 

Tahun 2000 adalah saat ketika perekonomian sedang mengalami awal recovery dari krisis 

moneter yang berlangsung di Asia dan Indonesia sejak tahun 1997. Daya beli masyarakat 

saat itu masih kurang baik karena masyarakat masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan 

primer mereka sendiri yaitu sembako, sedangkan stiker dipandang merupakan kebutuhan 

tersier sehingga jika konsumen sudah mampu untuk melakukan pembelian kebutuhan 

primer dan sekundernya, maka konsumen baru akan membeli stiker. Saat itu King’s 

memutuskan untuk berjualan retail juga, karena pedagang atau reseller masih belum berani 

untuk membeli dalam partai besar, mengingat risiko yang dihadapi serta daya beli 

masyarakat yang kurang baik. 

4. Pasar yang ada masih belum mengerti kegunaan stiker secara menyeluruh 

Pasar stiker membutuhkan edukasi pasar. Saat itu konsumen masih melihat stiker itu sebagai 

mainan, bukan untuk aplikasi serius, sehingga melakukan pembelian untuk iseng, maupun 
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untuk mainan anaknya. King’s saat itu hingga saat ini juga masih melakukan edukasi pasar, 

bahwa stiker selain merupakan ornament yang memiliki manfaat estetis, juga memiliki 

manfaat lain seperti berfungsi sebagai anti gores untuk mobil, melindungi cat asli dari 

cahaya matahari sehingga warna asli tidak mudah pudar dan stiker yang digunakan di mobil 

atau sepeda motor merupakan identitas diri penggunanya yang dapat meningkatkan gengsi 

penggunanya. 

 

 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Asertif 

Item Analisis 

1a 

 

Apa saja kendala dalam 

berbisnis stiker? 

 

Kendala internal 

3. Pemilihan kualitas produk yang dijual 

King’s stiker saat ini mengalami permasalahan mengenai jenis kualitas stiker yang akan dijual 

oleh King’s. Penjualan stiker dengan kualitas yang lebih rendah akan menarik lebih banyak 
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pembeli karena harganya yang murah. Walaupun margin keuntungan kecil, namun dengan 

penjualan semakin banyak akan meningkatkan keuntungan.  

Kualitas stiker yang dianggap kurang baik adalah: 

a. Memiliki warna yang pudar, contohnya adalah warna merah menyerupai merah 

jambu (pink) 

b. Cetakan stiker tidak rapi, contohnya adalah motif batik yang dicetak di stiker tidak 

sesuai dengan batas garis stiker namun agak miring (mletot) 

c. Gambar karakter dalam stiker kurang tajam (blur) 

d. Lem pada stiker kurang lengket 

Namun hingga saat ini, King’s memiliki image sebagai supplier stiker berkualitas dengan 

segmen pasar menengah ke atas sehingga ditakutkan jika menjual stiker dengan kualitas 

yang lebih rendah, hal ini dapat menurunkan citra perusahaan King’s Sticker dan Variasi. 

4. Kompetensi SDM 

Kompetensi SDM dalam hal ini adalah keahlian dalam pemasangan stiker. Banyak karyawan 

baru yang masih belum terampil dalam hal pemasangan stiker, terutama pemasangan stiker 

untuk mobil dan motor sehingga karyawan senior maupun pimpinan sering turun tangan 

langsung untuk membantu pemasangan. Namun hal ini akan menghambat pekerjaan yang 
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sedang dilakukan oleh pimpinan dan karyawan senior itu sendiri sehingga penyelesaian 

pekerjaan pimpinan dan karyawan senior menjadi terhambat. 

 

 

 

Kendala Eksternal 

4. Edukasi pasar 

Kendala edukasi pasar ini merupakan kendala pada awal berdirinya King’s Stiker dan Variasi 

yaitu pada tahun 2000. Konsumen pada umumnya masih melihat bahwa stiker merupakan 

mainan anak-anak dan belum memiliki aplikasi serius yang dapat menjadi kebutuhan orang 

dewasa. Konsumen juga memiliki mindset bahwa stiker hanya dapat diaplikasikan pada 

permukaan yang kasar dan akan mudah lepas ketika ditempel pada permukaan yang licin 

seperti kaca, body mobil, body motor, dan helm. 

5. Supplier stiker yang berkualitas 

Supplier stiker yang berkualitas saat ini sulit untuk ditemukan. Pabrik stiker di Indonesia saat ini 

hanya ada 3 buah yaitu PT. Anugerah, PT. KK Label dan PT Label Indonesia. Namun 
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hingga saat ini stiker yang diproduksinya tidak memiliki perkembangan signifikan dengan 

stiker yang diproduksi oleh ketiga pabrik tersebut pada awal tahun 2000 sehingga dengan 

produk yang konvensional, King’s Stiker akan mengalami kesulitan dalam menarik 

konsumen. King’s Stiker kemudian mencari mitra bisnis yaitu supplier pabrik stiker di 

China. Pabrik stiker di China memiliki jumlah ratusan dari pabrik besar seperti Yiwu Exjia, 

Shanghai Fatahoo, dan Wenzhou Bakufu hingga home industry seperti Jinjiang Jiaxing 

Home, Shanghai Rongfan, Dingo dan Julai Printing. Kendala yang dihadapi oleh King’s 

Sticker adalah mencari supplier yang berkualitas dan jujur dalam hal stiker karena produsen 

stiker dari China sebagian besar kurang jujur dalam berbisnis sehingga seringkali mengirim 

produk yang mengalami kerusakan sperti motif pecah, ketebalan stiker tidak sesuai dengan 

yang dijanjikan dan pemotongan yang kurang rapi sehingga perlu mencari supplier stiker 

yang berkualitas. 

6. Pesaing yang baru 

Sejak tahun 2014 hingga tahun 2017, sticker sedang mengalami booming, sehingga banyak 
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pengusaha yang ikut mengambil peluang untuk menjual stiker dalam bentuk grosir. 

Pengusaha ini sebagian besar adalah pengusaha baru yang belum memiliki pengalaman 

dalam dunia stiker seperti Platinum Sticker, Aneka Warna Sticker dan Mr. Pin, sedangkan 

ada juga beberapa karyawan King’s Stiker yang keluar dari King’s dan mendirikan sendiri 

perusahaan grosir stiker seperti Hisanaa Grosir. 

2a Bagaimana Anda 

menghadapi kendala 

dalam bisnis stiker ini? 

Kendala internal 

3. Pemilihan kualitas produk yang dijual 

King’s Sticker dan Variasi memilih untuk mempertahankan menjual stiker dengan kualitas 

tinggi.  

Kualitas stiker yang dianggap tinggi adalah: 

a. Memiliki warna yang carah dan tidak pudar 

b. Cetakan stiker yang rapi, contohnya adalah motif batik pas garis dan tidak 

melenceng 

c. Gambar karakter dalam stiker yang tajam 

d. Lem pada stiker lengket 

Pemilik merasa bahwa dengan mempertahankan citra perusahaan sebagai perusahaan yang 

hanya menjual produk berkualitas akan lebih menguntungkan bagi King’s Sticker dan 
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Variasi di masa yang akan datang karena hal ini akan membantu King’s dalam melakukan 

edukasi pasar. Konsumen juga akan lebih menyukai membeli stiker di King’s karena 

keyakinannya akan kualitas stiker yang dijual serta meningkatkan gengsi konsumen. 

4. Kompetensi SDM 

Untuk meningkatkan kompetensi SDM, karyawan senior dan pemilik akan memberikan 

pelatihan kepada karyawan baru minimal dua minggu dalam melakukan pemasangan stiker 

mulai dari pemotongan, pemasangan maupun pengelupasan, kemudian dalam dua minggu 

berikutnya, karyawan senior diwajibkan untuk mendampingi karyawan baru dalam 

melakukan pemasangan stiker. 

 

 

 

 

Kendala Eksternal 

4. Edukasi pasar 

King’s Stiker dan Variasi melakukan edukasi pasar dengan cara memberikan pengetahuan yang 

cukup kepada konsumen mengenai kualitas stiker yang dijual di pasaran saat ini, kemudian 
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diberikan pengetahuan mengenai kualitas stiker yang dijual oleh King’s saat ini dan diberi 

tahu mengenai perbedaan keduanya. Konsumen kemudian diberikan informasi yang cukup 

mengenai perkembangan stiker di luar negeri, termasuk aplikasinya pada motor dan mobil 

yang dapat meningkatkan kepercayaan diri dan citra dari penggunanya. Tujuan King’s 

memberikan informasi yang cukup banyak ini adalah selain menggugah ketertarikan 

konsumen atau calon konsumen mengenai stiker, King’s juga mengharapkan konsumen 

yang telah memasang stiker di King’s akan menyebarkan informasi tersebut kepada kerabat 

dan teman terdekatnya sehingga konsumen stiker di King’s akan juga meningkat. 

5. Supplier stiker yang berkualitas 

King’s saat ini mengambil supplier dari home industry di China yaitu Jinjiang Jiaxing Home. 

King’s sebelumnya telah mencoba beberapa supplier seperti Yiwu Exjia, Dingo dan Julai, 

namun hasil yang didapatkan kurang memuaskan, Yiwu Exjia mengirimkan stiker yang 

kualitasnya berada di bawah perjanjian yang dilakukan, Dingo mengirimkan stiker yang 

memiliki motif pecah sehingga tidak bisa dijual dengan mudah, sedangkan Dingo hanya 
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mengirimkan 60% dari kuantitas yang telah dibayar. Saat ini pemilik akan selalu pergi ke 

China untuk melakukan pemilihan jenis stiker yang akan dibeli, kemudian melakukan 

kesepakatan harga dan down payment, lalu mengirimkan salah satu karyawan untuk 

melakukan quality control pada saat sebelum stiker di packing untuk masuk kontainer. 

Pembayaran dilakukan ketika semua sticker sudah dilakukan quality control dan masuk ke 

dalam container. 

6. Pesaing yang baru 

King’s Sticker melakukan pendekatan pada perusahaan-perusahaan stiker yang baru tersebut 

dengan mengarahkan mereka untuk menjual stiker yang berkualitas di bawah stiker yang 

dijual oleh King’s, selain itu King’s juga memberikan saran mengenai teknis stiker 

sehingga perusahaan-perusahaan grosir stiker tersebut tidak menjadi pesaing langsung 

King’s. King’s juga mensupply stiker-stiker yang berkualitas tinggi dalam jumlah terbatas 

pada perusahaan-perusahaan baru tersebut sehingga pesaing King’s secara bertahap 

menjadi konsumen King’s. 
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2b Bagaimana cara Anda 

mengarahkan karyawan 

Anda untuk 

menyelesaikan masalah? 

Permasalahan dan solusi yang terjadi pada King’s antara lain adalah 

4. Pemasangan stiker yang kurang rapi 

Pemilik selalu menyarankan kepada karyawan untuk melakukan pengukuran bidang ruang yang 

akan dilakukan pemasangan stiker. Pengukuran ini terutama dilakukan di bagian sudut-

sudut tersempit yang relative sulit untuk pemasangan. Pemilik juga menyarankan kepada 

karyawan untuk mencatat jenis pemasangan dan pengukuran seusai melakukan suatu 

pemasangan sehingga memiliki data yang pasti. Misalnya adalah pemasangan pada Kijang 

Innova memiliki dimensi panjang 4,735 m, lebar 1,830 m dan tinggi 1,795 sedangkan mobil 

Honda Civic memiliki dimensi panjang 4,630 m, lebar 2,075 m dan tinggi 1,416. Hal ini 

dimaksudkan agar perusahaan dan karyawan memiliki data yang pasti mengenai 

pemasangan yang telah dilakukan yang dapat menjadi referensi untuk pemasangan yang 

akan datang. 

5. Stiker rusak saat dipasang atau dilepas 

Untuk menyelesaikan masalah ini, pemilik mendorong karyawan untuk berinisiatif dan kreatif 

dalam penyelesaian masalah yang timbul seperti melakukan pemotongan dan menggunakan 
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peralatan yang ada seperti pemanas dan cairan lem namun tidak merusak cat asli dari mobil 

atau motor tersebut. Tujuan dari hal ini adalah pemilik ingin mengajarkan kepada karyawan 

bahwa tidak ada satu rumus pasti dalam pemasangan dan pelepasan stiker, namun harus 

menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. 

6. Pengambilan keputusan ketika terjadi kerusakan dalam pemasangan stiker 

Pemilik memberikan kebebasan kepada karyawan untuk memutuskan apakah perlu dilakukan 

penggantian atau perbaikan saja sudah cukup. Jika diperlukan penggantian stiker untuk 

konsumen, maka karyawan boleh memberikan penggantian asalkan disertai alasan yang 

masuk akal dan kerusakan yang terjadi adalah karena kesalahan dari King’s bukan dari 

konsumen. Misalnya adalah stiker robek karena terlalu kuat ditarik pada saat melakukan 

pemasangan, maka karyawan King’s wajib melakukan penggantian stiker. Namun jika 

stiker lepas di rumah konsumen atau salon mobil karena di wax satu hari setelah melakukan 

pemasangan, maka karyawan King’s tidak berkewajiban melakukan penggantian karena hal 

tersebut merupakan kesalahan konsumen. 
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Hasil Jawaban Responden terhadap Variabel Orientasi pada Prestasi 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Melihat Peluang Dan Bertindak Sesuai Peluang 

Item Analisis 

1a 

 

Bagaimana Anda 

melihat peluang bisnis 

stiker? 

 

Peluang bisnis stiker 

6. Peluang aplikasi stiker 

Stiker memiliki aplikasi yang sangat variatif, dan bukan hanya penghias buku, lemari maupun 

tempelan saja. Namun stiker memiliki peluang untuk diaplikasikan di berbagai ruang datar 

yang dapat terlihat oleh orang lain dengan mudah seperti eksterior mobil, eksterior motor, 

interior mobil, penutup lampu, penutup kap mesin. Pemilik melihat bisnis stiker saat ini 

semakin baik karena ternyata aplikasi stiker banyak sekali, bukan hanya sebagai 

komplementer saja namun juga dimanfaatkan untuk menampilkan keindahan misalnya 

adalah mobil dari warna merah menjadi warna krom dalam satu hari. Penggunaan stiker 

juga disukai karena tidak merusak cat asli dan mudah diaplikasikan di manapun, walaupun 

untuk pemasangan memang membutuhkan keahlian yang memadai. Kegunaan stiker selain 

untuk meningkatkan kepercayaan diri, juga mampu berperan sebagai lapisan anti gores. 
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Stiker dalam hal ini merupakan alternative yang lebih terjangkau dengan pengerjaan yang 

cukup cepat yaitu maksimal 1 hari kerja dibandingkan dengan pengecatan full body yang 

memakan waktu hingga lebih dari satu minggu. 

7. Peluang menjadi pemimpin pasar masih ada 

Pada awal tahun 2000, belum ada merk yang dipandang bisa memegang pasar stiker. Stiker 

yang dijual masih belum bermerk, tidak memiliki kekhususan, berkualitas rendah dan 

monoton. Hal ini membuat King’s merasa bahwa masih ada peluang untuk menjadi 

pemimpin pasar dalam hal stiker karena belum ada pemain yang menganggap stiker 

memiliki potensi baik dalam berkembang 

8. Belum ada pesaing serius yang menjual partai besar 

Pada tahun 2000, masih belum ada penjual stiker grosir di Jawa Tengah, sehingga pemilik 

melihat hal ini sebagai peluang untuk membuka bisnis stiker. Pada tahun 2000, pesaing 

masih sedikit yaitu hanya 1 saja dari Jakarta yaitu Eben yang memiliki pasar di Yogyakarta 

dan Solo, sedangkan penjual stiker lainnya hanya menargetkan segmen anak-anak dan 
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menengah ke bawah serta menjual dalam jumlah kecil karena belum mengerti potensi 

stiker, sehingga ketika King’s Stiker memulai berbisnis, maka dapat dikatakan King’s 

adalah satu-satunya grosir besar di Jawa Tengah. 

9. Produk stiker yang dijual masih buatan lokal 

Produk stiker yang dijual di pasar pada tahun 2000 masih produk buatan lokal. Ciri khas stiker 

buatan lokal adalah gambar karakter yang jelek yaitu tidak sesuai dengan gambaran yang 

sebenarnya sebagai contohnya adalah stiker superman yang memiliki baju hijau dan wajah 

yang tidak sesuai dengan aslinya, kemudian gambar karakter Dragon Ball yang berbeda 

dengan versi asli komiknya yang membuat konsumen menjadi kurang menyukai stiker 

model tersebut. Hal ini membuat King’s merasa perbaikan kualitas yang akan dilakukan 

oleh King’s dapat membuat konsumen membeli produk King’s. 

10. Banyaknya segmen pasar yang belum tergarap. 

Segmen stiker yang belum tergarap adalah segmen orang dewasa. King’s merasa bahwa segmen 

pasar stiker bukanlah anak kecil saja, namun orang dewasa juga dapat mengaplikasikan 
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stiker pada mainan mereka sendiri. Mainan bagi orang dewasa bukanlah barang kecil 

seperti buku dan mobil-mobilan, namun mobil dan sepeda motor sehingga menggarap 

segmen pasar orang dewasa dianggap dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan sebab 

orang dewasa biasanya lebih mudah memutuskan dalam melakukan pembelian karena 

mereka lebih matang dalam berpikir serta memiliki penghasilan untuk memenuhi 

kebutuhannya sendiri  

2a Apa peluang unik yang 

Anda lihat pada saat 

memulai bisnis Anda? 

Peluang unik yang dilihat oleh pemilik King’s Stiker ketika memulai bisnis King’s adalah  

3. Belum ada pedagang besar di Jawa Tengah khususnya Semarang  

Pedagang stiker yang telah ada di Semarang dan Jawa Tengah memiliki stok stiker yang 

terbatas. Penjual stiker yang ada hanya melayani penjualan stiker secara retail, memiliki 

varian atau jenis stiker yang terbatas, dan jika stok habis, maka harus menunggu terlebih 

dahulu pengiriman dari pabrik di Jakarta, sehingga sering terjadi kekosongan stok stiker di 

Jawa Tengah khususnya Semarang. 

4. Segmen stiker orang dewasa 

Segmen pasar stiker pada saat pemilik King’s memulai bisnis stiker adalah anak-anak. Pemilik 
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melihat segmen pasar orang dewasa lebih menguntungkan, karena orang dewasa yang telah 

memiliki pendapatan, biasanya mau untuk mengeluarkan uang yang lebih banyak 

dibandingkan anak kecil untuk melakukan pembelian yang dapat meningkatkan gengsinya 

seperti pemasangan stiker yang unik dan bervariasi pada barang-barang pribadi (mobil, 

motor) akan dapat meningkatkan gengsi seseorang, apalagi jika motif tersebut merupakan 

satu-satunya dan tidak ada orang lain yang memiliki. 

1b Bagaimana Anda 

mampu memanfaatkan 

peluang tersebut? 

Peluang bisnis stiker yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik adalah sebagai berikut : 

3. Membuka penjualan secara grosir 

Pemilik King’s Stiker membuka penjualan secara grosir bagi para penjual stiker di Semarang 

dan Jawa Tengah. King’s Stiker menyediakan berbagai variasi bentuk dan motif stiker serta 

memiliki stok yang cukup untuk dua bulan, sehingga para penjual stiker tidak perlu 

melakukan pemesanan secara langsung dari pabrik di Jakarta. Keunggulan King’s adalah 

menyediakan stiker yang belum pernah ada di Semarang seperti stiker hologram, stiker 

transparan maupun stiker yang diperuntukkan bagi segmen pasar orang dewasa. Konsumen 
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utama King’s adalah para penjual stiker yang sebelumnya melakukan pengambilan 

langsung stiker dalam jumlah kecil dari Jakarta. King’s tidak memandang para penjual 

stiker sebagai pesaing, namun sebagai mitra sehingga dengan melakukan penjualan kepada 

para pedagang stiker, perputaran penjualan stiker di Semarang berpusat pada King’s. 

4. Menjual stiker untuk segmen pasar orang dewasa 

King’s juga menjual stiker untuk segmen pasar orang dewasa, terutama untuk aplikasi body 

mobil dan motor. Dalam melakukan penjualan tersebut, King’s melakukan demonstrasi 

dengan memasang stiker di seluruh body mobil King’s dan menggunakannya sebagai 

showcase akan kemampuan stiker yang dijual oleh King’s. Pelanggan dapat memilih warna, 

corak maupun memilih bagian mobil atau motor mana yang akan dilakukan pemasangan 

dan King’s memberikan garansi selama 30 hari jika terjadi kerusakan pada stiker yang 

dipasangnya. 

1c Bagaimana Anda 

memandang waktu yang 

tepat untuk memasuki 

bisnis stiker saat itu? 

Waktu yang dipandang tepat oleh pemilik untuk mulai memasuki bisnis stiker adalah pada tahun 

2000, alasannya adalah sebagai berikut : 

3. Belum ada pesaing 
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Pada tahun 2000, masih belum ada penjual stiker grosir di Jawa Tengah, sehingga pemilik 

melihat hal ini sebagai peluang untuk membuka bisnis stiker. Pada tahun 2000, pesaing 

masih sedikit yaitu hanya 1 saja dari Jakarta yaitu Eben yang memiliki pasar di Yogyakarta 

dan Solo, sedangkan penjual stiker lainnya hanya menargetkan segmen anak-anak dan 

menengah ke bawah serta menjual dalam jumlah kecil karena belum mengerti potensi 

stiker, sehingga ketika King’s Stiker memulai berbisnis, maka dapat dikatakan King’s 

adalah satu-satunya grosir besar di Jawa Tengah. 

4. Banyaknya segmen pasar yang belum tergarap. 

Segmen stiker yang belum tergarap adalah segmen orang dewasa. King’s merasa bahwa segmen 

pasar stiker bukanlah anak kecil saja, namun orang dewasa juga dapat mengaplikasikan 

stiker pada mainan mereka sendiri. Mainan bagi orang dewasa bukanlah barang kecil 

seperti buku dan mobil-mobilan, namun mobil dan sepeda motor sehingga menggarap 

segmen pasar orang dewasa dianggap dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan sebab 

orang dewasa biasanya lebih mudah memutuskan dalam melakukan pembelian karena 
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mereka lebih matang dalam berpikir serta memiliki penghasilan untuk memenuhi 

kebutuhannya sendiri. Hal ini disebabkan karena pebisnis pada umumnya masih 

memandang sebelah mata pada industri stiker, namun ketika pemilik melihat trend stiker di 

luar negeri yaitu di Belanda, Australia dan Amerika, pemilik merasa jika pemilik tidak 

masuk sekarang, maka  kesempatan ini akan dimanfaatkan oleh orang lain sehingga 

memutuskan untuk secepat mungkin memasuki pasar. 

 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Orientasi Pada Efisiensi 

Item Analisis 

2a Bagaimana konsep 

efisien menurut Anda? 

Efisien menurut pemilik adalah  

3. Penggunaan bahan baku secara optimal 

Penggunaan bahan baku optimal dalam hal ini adalah pemilik berpendapat pemotongan bahan 

baku stiker harus menyesuaikan dengan kebutuhan sehingga sisa bahan stiker tidak terlalu 

banyak terbuang dan dapat digunakan untuk pengerjaan berikutnya. Hal ini membuat 
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pemilik memiliki metode untuk membuat sketsa (mal) terlebih dahulu sebelum melakukan 

pemotongan, sehingga presisi bahan baku dapat dilakukan dengan baik. 

4. Pengerjaan dan pengiriman barang yang tepat waktu. 

Pemilik merasa bahwa pengerjaan pemasangan stiker yang telah dijanjikan harus dapat 

diselesaikan pada waktu yang dijanjikan, selain itu waktu pendistribusian stiker juga harus 

dilakukan sesuai dengan pemesanan. Hal ini selain meningkatkan kepercayaan dari 

konsumen, bagi King’s Stiker sendiri juga meningkatkan efisiensi, karena penyelesaian 

suatu pekerjaan secara cepat dan tepat waktu akan membuka peluang bagi King’s untuk 

menerima order lainnya. 

2a Menurut Anda, apakah 

proses bisnis yang Anda 

lakukan sudah cepat dan 

tepat saat ini? 

Menurut pemilik dan istri pemilik, proses bisnis yang dilakukan oleh King’s Stiker dan Variasi 

sudah cukup cepat dan tepat,  namun masih banyak hal yang dapat pemilik perbaiki misalnya 

administrasi atau pembukuan, serta inovasi di bahan stiker pada masa yang akan datang. 

Administrasi yang akan diperbaiki adalah penggunaan teknologi untuk sistem administrasinya yang 

saat ini masih manual saja. 

3. Cepat 

Cepat dalam hal ini adalah kemampuan teknis King’s yang mampu melakukan pemasangan 

stiker dengan cepat dan sesuai dengan waktu yang dijanjikan. 
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4. Tepat 

Tepat dalam hal ini adalah ketepatan pemasangan stiker pada area yang telah ditentukan dan 

juga ketepatan dalam pengiriman stiker sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. 

2b Bagaimana cara Anda 

untuk menurunkan biaya 

operasional saat ini? 

Cara pemilik dalam menurunkan biaya operasional adalah dengan penghematan dari biaya yang 

terbesar saat ini yaitu biaya listrik. 

Pemilik melakukan penghematan dari sisi listrik dengan cara melakukan investasi pada mesin baru 

yang berkapasitas produksi sama namun memiliki daya lebih kecil, mesin ini adalah mesin cutting, 

mesin rakel atau alat penggosok stiker dan hot gun atau mesin pemanas. Jika dulu pemilik 

menggunakan mesin dengan kapasitas daya besar yaitu 5.000 watt, saat ini pemilik menggunakan 

mesin dengan kapasitas produksi hampir sama namun daya lebih kecil yaitu 1.500 watt, jadi 

pemilik melakukan investasi mesin baru untuk penghematan. Dengan menggunakan mesin baru 

kebutuhan tenaga kerja akan dapat diminimalkan sehingga beban gaji karyawan juga bisa 

dikurangi. 
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Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Pekerjaan Yang Berkualitas Tinggi 

Item Analisis 

1a Merk produk apa saja 

yang Anda jual? 

Merk produk yang dijual oleh King’s Stiker dan Variasi adalah  

5. Profix 

6. Oracal 

7. CK stiker 

8. Fortuna variasi 

CK stiker merupakan merk hasil produksi King’s Stiker sendiri. 

2a Apakah Anda menjual 

produk grade yang 

rendah? 

King’s Stiker dan Variasi tidak menjual produk yang berkualitas rendah. Kualitas stiker yang 

dianggap kurang baik adalah: 

5. Memiliki warna yang pudar, contohnya adalah warna merah menyerupai merah jambu 

(pink) 

6. Cetakan stiker tidak rapi, contohnya adalah motif batik yang dicetak di stiker tidak sesuai 

dengan batas garis stiker namun agak miring (mletot) 

7. Gambar karakter dalam stiker kurang tajam (blur) 

8. Lem pada stiker kurang lengket 

Pemilik memposisikan diri sebagai pemain kelas menengah ke atas, sehingga produk yang pemilik 

jual selalu berkualitas premium dengan kualitas yang baik. Kualitas stiker yang dianggap tinggi 

adalah: 

1. Memiliki warna yang carah dan tidak pudar 

2. Cetakan stiker yang rapi, contohnya adalah motif batik pas garis dan tidak melenceng 

3. Gambar karakter dalam stiker yang tajam 

4. Lem pada stiker lengket 

3a Bila tidak, mengapa 

Anda memutuskan untuk 

tidak menjual produk 

dengan harga yang lebih 

King’s Stiker dan Variasi memutuskan untuk tidak menjual produk dengan harga yang lebih 

rendah karena pemilik memposisikan diri sebagai pemain kelas menengah ke atas, sehingga produk 

yang pemilik jual selalu berkualitas premium. 

Pemilik merasa bahwa dengan mempertahankan citra perusahaan sebagai perusahaan yang hanya 
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murah? menjual produk berkualitas akan lebih menguntungkan bagi King’s Sticker dan Variasi di masa 

yang akan datang karena hal ini akan membantu King’s dalam melakukan edukasi pasar. 

Konsumen juga akan lebih menyukai membeli stiker di King’s karena keyakinannya akan kualitas 

stiker yang dijual serta meningkatkan gengsi konsumen. 

1b 

 

Bagaimana penetapan 

harga untuk jasa 

pemasangan stiker? 

 

Penetapan harga untuk jasa pemasangan stiker King’s Stiker dan Variasi adalah disesuaikan 

dengan: 

6. Jenis Bahan Stiker 

7. Ukuran stiker yang akan dipasang (banyaknya bahan yang dihabiskan berapa meter) 

8. Waktu pemasangan dan tingkat kerumitan pada pemasangan 

9. Jenis media yang akan dipasang (mobil dan motor) 

10. Tingkat kesulitan pemasangan. 

2b Bagaimana pelayanan 

yang Anda berikan saat 

ini? 

King’s Stiker dan Variasi memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada pelanggan :  

5. Penyelesaian pemasangan secara tepat waktu  

6. Kualitas pemasangan yang sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya.  

7. Ruang tunggu untuk pemasangan yang dapat selesai dalam waktu kurang dari dua jam. 

8. Mengantar mobil/motor yang sudah jadi kepada pelanggan secara cuma-cuma 

3b Bagaimana 

meningkatkan pelayanan 

kepada konsumen? 

King’s Stiker dan Variasi berusaha meningkatkan pelayanan kepada konsumen dengan cara 

sebagai berikut: 

3. Perhatian terhadap complain pelanggan 

memperhatikan complain pelanggan misalnya ketika ada yang kurang baik, sehingga stiker 

tersebut akan diganti dan meningkatkan layanannya 

4. Membuka workshop 

Pada awal mulai berbisnis, King’s Stiker dan Variasi focus hanya menjual stiker dan grosir. 
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Saat ini King’s Stiker dan Variasi membuka workshop atau bengkel yang bertujuan untuk 

memberikan pelayanan bagi konsumen yang ingin dipasangkan stiker untuk mobil dan 

motornya. Selain itu saat ini King’s Stiker dan Variasi sudah mulai memproduksi sendiri 

stiker buatan King’s Stiker dan Variasi sendiri bermerk anak King’s Stiker dan Variasi 

yaitu CK stiker. 

 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Perencanaan Yang Sistematis 

Item Analisis 

1a Bagaimana Anda 

membagi pekerjaan anda 

menjadi tujuan-tujuan 

antara yang lebih 

kecil?Misalnya 

memasang stiker full 1 

mobil, bagaimana Anda 

membagi pekerjaan itu 

dalam tim? 

Cara pemilik untuk membagi pekerjaan anda menjadi tujuan-tujuan antara yang lebih kecil adalah 

dengan membagi pekerjaan besar dalam tim sehingga lebih dari satu orang yang menangani satu 

pekerjaan. Sebagai contohnya adalah biasanya untuk pengerjaan stiker untuk motor dapat 

dilakukan hanya oleh satu orang saja. Sedangkan pemasangan stiker untuk mobil yang lebih besar, 

dilakukan oleh dua sampai tiga orang tergantung ukuran mobilnya sehingga biasanya pemilik bagi 

dua orang pengerjaan full body, dan satu orang pengerjaan parts nya. Pengerjaan yang dianggap 

tidak perlu dilakukan pembagian tugas adalah sebagai berikut: 

1. Pemasangan stiker dalam jumlah besar, namun hanya pada satu bidang datar misalnya 

jendela kantor, yang dapat dilakukan oleh dua orang saja dalam 1 proses 

2. Pemasangan stiker pada area kecil seperti body sepeda, sepeda motor. 

3. Pemasangan stiker pada parts dari mobil dan motor, seperti head lamp, bumper, dashboard. 
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Sedangkan pengerjaan yang dianggap merupakan pekerjaan besar dan harus dilakukan pembagian 

tugas menjadi tugas kecil-kecil adalah pemasangan stiker dalam satu body mobil secara utuh. 

Pemilik melakukan pembagian parts sebagai berikut: 

1. 1 tim untuk pengerjaan Pintu 

2. 1 tim untuk pengerjaan: 

a. Blok mesin 

b. Atap 

c. Bagasi 

3. 1 tim untuk pengerjaan: 

a. Bumper depan, belakang 

b. Sayap dan modifikasi lainnya 

c. Lampu mobil 

1b Bagaimana Anda 

mengantisipasi hambatan 

dalam pencapaian tujuan 

Anda? Apakah alternatif 

yang dapat dilakukan 

jika ada hambatan 

pencapaian tujuan? Apa 

saja alternatif tersebut? 

Hambatan dan solusi yang terjadi pada King’s antara lain adalah 

4. Pemasangan stiker yang kurang rapi 

Pemilik selalu menyarankan kepada karyawan untuk melakukan pengukuran bidang ruang yang 

akan dilakukan pemasangan stiker. Pengukuran ini terutama dilakukan di bagian sudut-

sudut tersempit yang relative sulit untuk pemasangan. Pemilik juga menyarankan kepada 

karyawan untuk mencatat jenis pemasangan dan pengukuran seusai melakukan suatu 

pemasangan sehingga memiliki data yang pasti. Misalnya adalah pemasangan pada Kijang 

Innova memiliki dimensi panjang 4,735 m, lebar 1,830 m dan tinggi 1,795 sedangkan mobil 
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Honda Civic memiliki dimensi panjang 4,630 m, lebar 2,075 m dan tinggi 1,416. Hal ini 

dimaksudkan agar perusahaan dan karyawan memiliki data yang pasti mengenai 

pemasangan yang telah dilakukan yang dapat menjadi referensi untuk pemasangan yang 

akan datang. 

5. Stiker rusak saat dipasang atau dilepas 

Untuk menyelesaikan masalah ini, pemilik mendorong karyawan untuk berinisiatif dan kreatif 

dalam penyelesaian masalah yang timbul seperti melakukan pemotongan dan menggunakan 

peralatan yang ada seperti pemanas dan cairan lem namun tidak merusak cat asli dari mobil 

atau motor tersebut. Tujuan dari hal ini adalah pemilik ingin mengajarkan kepada karyawan 

bahwa tidak ada satu rumus pasti dalam pemasangan dan pelepasan stiker, namun harus 

menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. 

6. Pengambilan keputusan ketika terjadi kerusakan dalam pemasangan stiker 

Pemilik memberikan kebebasan kepada karyawan untuk memutuskan apakah perlu dilakukan 

penggantian atau perbaikan saja sudah cukup. Jika diperlukan penggantian stiker untuk 
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konsumen, maka karyawan boleh memberikan penggantian asalkan disertai alasan yang 

masuk akal dan kerusakan yang terjadi adalah karena kesalahan dari King’s bukan dari 

konsumen. Misalnya adalah stiker robek karena terlalu kuat ditarik pada saat melakukan 

pemasangan, maka karyawan King’s wajib melakukan penggantian stiker. Namun jika 

stiker lepas di rumah konsumen atau salon mobil karena di wax satu hari setelah melakukan 

pemasangan, maka karyawan King’s tidak berkewajiban melakukan penggantian karena hal 

tersebut merupakan kesalahan konsumen. 

 

 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Pengawasan 

Item Analisis 

1a Apakah toko Anda 

memiliki standar kualitas 

dalam produk maupun 

jasanya? 

 

Standar kualitas King’s Stiker dan Variasi didasarkan pada persepsi pemilik secara pribadi saja, 

jika menurut pemilik bagus, berarti kualitas stiker maupun pemasangan sudah bagus sehingga 

konsumen dapat menilai kualitas barang pemilik.  

a. Kualitas pemasangan 
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Pemilik hanya melihat kualitas pemasangan secara subyektif saja dengan cara meraba kehalusan 

pemasangan, jika rata tanpa gelembung berarti pemasangan sudah baik, 

b. Kerapian pemasangan 

Kerapian pemasangan dilihat dari pemasangan pada sudut mobil dengan kesesuaian jika dilihat 

dari tampak depan maupun samping, apakah sudah rapi terpasang sehingga menyatu 

dengan body mobil atau belum 

c. Tingkat kelengketan 

Pemilik juga memastikan agar lem sudah kering sebelum mobil diserahkan kembali ke 

pelanggan. 

2a Apakah ada SOP dalam 

mencapai standar 

kualitas tersebut? 

Saat ini King’s Stiker dan Variasi belum memiliki SOP dalam mencapai standar kualitas tersebut. 

Karyawan cenderung hanya learning by doing dengan bimbingan dari pemilik sehingga terbiasa 

dengan sendirinya. Bimbingan ini bentuknya adalah pemberian contoh pemasangan stiker yang 

dilakukan oleh pemilik, pada awalnya karyawan hanya berperan sebagai asisten saja, kemudian 

pemilik mulai memberikan tanggung jawab untuk melakukan pemasangan dengan pemasangan 

pemilik, kemudian pemilik memberikan kepercayaan kepada karyawan untuk melakukan 

pemasangan stiker sendiri. 

1b Jelaskan standar mutu 

yang ditetapkan oleh 

King’s stiker dan 

variasi? 

Standar kualitas King’s Stiker dan Variasi didasarkan pada persepsi pemilik secara pribadi saja, 

jika menurut pemilik bagus, berarti kualitas stiker maupun pemasangan sudah bagus sehingga 

konsumen dapat menilai kualitas barang pemilik.  

a. Kualitas pemasangan 
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Pemilik hanya melihat kualitas pemasangan secara subyektif saja dengan cara meraba kehalusan 

pemasangan, jika rata tanpa gelembung berarti pemasangan sudah baik, 

b. Kerapian pemasangan 

Kerapian pemasangan dilihat dari pemasangan pada sudut mobil dengan kesesuaian jika dilihat 

dari tampak depan maupun samping, apakah sudah rapi terpasang sehingga menyatu 

dengan body mobil atau belum 

c. Tingkat kelengketan 

Pemilik juga memastikan agar lem sudah kering sebelum mobil diserahkan kembali ke 

pelanggan. 

1c Bagaimana pengawasan 

Anda terhadap SOP yang 

telah dilakukan? 

Pengawasan yang dilakukan oleh pemilik terhadap standar kualitas tersebut dilakukan dengan 

pengawasan maupun melalui CCTV karena saat ini belum ada SOP sehingga ketika pemilik 

merasa ada yang kurang sesuai seperti masih ada gelembung dan pemasangan di sudut kurang rapi 

maka pemilik akan langsung menegur karyawan 
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Hasil Jawaban Responden terhadap Variabel Komitmen Pada Konsumen 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Berkomitmen Pada Kontrak Kerja 

Item Analisis 

1a Bagaimana jika pada 

saat Anda telah selesai 

melakukan pekerjaan, 

lalu klien Anda meminta 

penambahan pekerjaan 

yang lain?Apakah Anda 

akan menerima atau 

menolak? 

Klasifikasi penambahan pekerjaan: 

c. Tambahan minor 

5) Pemasangan stiker tambahan pada lampu 

6) Tambahan ornament pada hood 

7) Tambahan ornament pada stang motor 

8) Tambahan stiker pada panel dashboar motor/mobil 

Jika pada saat pemilik telah selesai melakukan pekerjaan, lalu klien meminta penambahan 

pekerjaan yang lain pemilik akan menerima jika itupun penambahannya tidak cukup rumit 

seperti merapikan pekerjaan atau penambahan pemasangan stiker di bagian lain misalnya 

lampu mobil atau motor 

d. Tambahan mayor 

5) Penggantian model stiker 

6) Penggantian motif stiker misalnya dari holo menjadi batik 

7) Penambahan untuk atap mobil 

8) Tambahan pada pintu mobil 

Jika penambahan itu sangat rumit dan memakan waktu lama seperti, penambahan maupun 

penggantian model dan motif stiker, maka pemilik mengarahkan konsumen agar melakukan 
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pengambilan kendaraannya pada waktu yang ditentukan kemudian. Namun jika konsumen 

meminta langsung diselesaikan pada hari yang telah dijanjikan, pemilik akan meminta uang 

lembur untuk upah karyawan, dan pemilik mengambil keuntungan dari bahan stiker dan 

jasa yang normal saja, sisa fee tersebut untuk karyawan pemilik. 

1b 

 

 

Apa pengorbanan yang 

pernah Anda lakukan 

untuk menyelesaikan 

pesanan Anda? 

Pengorbanan yang pernah Pemilik lakukan untuk menyelesaikan pesanan adalah sering lembur di 

kantor bersama karyawan untuk menyelesaikan pesanan pengiriman yang bersifat mendadak. Hal 

ini dilakukan ketika ada order yang besar sehingga mau tidak mau harus dilayani. Hal ini 

menggambarkan bahwa pemilik mengutamakan pekerjaannya dan kepercayaan pelanggan di atas 

kepentingan pribadinya. Dalam hal ini pemiliki selalu berusaha untuk bersikap professional 

sehingga mampu mendapatkan kepercayaan pelanggan dan mampu menjadi panutan bagi 

karyawannya. 

2b Bagaimana pendapat 

keluarga ketika Anda 

harus meninggalkan 

waktu keluarga untuk 

penyelesaian pekerjaan? 

Pendapat keluarga ketika pemilik harus meninggalkan waktu keluarga untuk penyelesaian 

pekerjaan adalah sempat memprotes pemilik, namun karena istri juga ikut membantu pekerjaan 

pemilik, maka istri pemilik sangat mengerti kondisi pekerjaan. Anak pemilik juga sudah mulai 

membantu pemilik, sehingga keluarga pemilik saat ini sudah tidak keberatan. Pada saat awal 

memulai usaha, keluarga selalu merasa dinomor duakan karena pemilik selalu mengutamakan 

pekerjaannya sehingga keluarga sempat memprotes pemilik sebab dianggap kurang memperhatikan 

keluarga, terlebih lagi pada saat itu anak pemilik masih berusia balita sehingga membutuhkan 

perhatian dari pemilik. Saat ini istri dan anak pemilik sudah ikut membantu menjalankan bisnis 

stiker King’s sehingga gesekan dalam hal keluarga dan pekerjaan sudah tidak pernah terjadi lagi 

sebab keluarga mengerti kesulitan pekerjaan pemilik dan memaklumi jika ada hal yang membuat 

pemilik tidak dapat meluangkan banyak waktu untuk bersama keluarga. 

1c Apakah Anda pernah Pemilik pernah bekerja di luar jam kerja untuk menyelesaikan pesanan karena pemilik perlu untuk 
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bekerja di luar jam kerja 

untuk menyelesaikan 

pesanan Anda? 

melobby beberapa klien besar seperti perusahaan variasi otomotif (contohnya Plat H) untuk 

mengambil produk pemilik dan mencari kontrak kerja, sehingga pemilik sudah terbiasa bekerja 

diluar jam kerja pemilik 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Mengetahui Pentingnya Relasi Bisnis 

Item Analisis 

1a 

 

Bagaimana hubungan 

Anda dengan konsumen 

saat ini? 

 

Hubungan Pemilik dengan konsumen cukup dekat, pemilik aktif melakukan kunjungan ke 

konsumen. Kunjungan dilakukan bukan hanya di Semarang, namun juga di Jakarta, Medan, 

Surabaya, kalimatan, papua, sulaawesi, bali, kemudian menelepon, melakukan video call, selain itu 

juga berkomunikasi menggunakan aplikasi Whatsapp seperti grup di Whatsapp sehingga 

komunikasi lebih intens. Pemilik dan konsumen juga biasa berkumpul dan berlibur bersama di 

Bali, Medan, dan Jakarta. Hal ini dilakukan agar terjalin kebersamaan antara klien dengan pemilik. 

Sehingga klien menganggap pemilik bukan hanya rekan bisnis tetapi bisa menjadi keluarga atau 

teman dekat. Hal ini merupakan cara service pemilik kepada konsumen pemilik atau para 

distributor pemilik. 

Pemilik memiliki hubungan yang dekat dengan pelanggannya. Hubungan yang dekat ini 

memungkinkan pemilik untuk mendapatkan pelanggan yang loyal, selain loyal pelanggan tersebut 

juga sering merekomendasikan teman dan saudaranya untuk melakukan pemasangan stiker pada 

pemilik sehingga terbentuk hubungan yang saling menguntungkan. 

2a Bagaimana Anda 

membangun hubungan 

yang bersahabat dengan 

konsumen? 

Cara pemilik membangun hubungan yang bersahabat dengan konsumen adalah  

d. Berkomunikasi 

Pemilik harus berkomunikasi dengan konsumen untuk membuat mereka merasa nyaman dengan 

pemilik. Komunikasi ini dilakukan dengan cara sederhana misalnya menelpon atau 
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menyampaikan pesan melalui WA atau BBm yang menanyakan kabar keluarga. Jadi 

komunikasi tidak hanya melulu soal pekerjaan namun lebih diutamakan mengenai keluarga 

dan kabar pelanggan. 

e. Berempati 

Pemilik selalu tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun kepada pelanggan, memberi 

paketan ucapan hari raya (Lebaran dan Natal) serta bingkisannya, selain itu pemilik selalu 

tidak pernah terlambat dalam memberikan hadiah bonus setiap memenuhi target yang ada 

di kontrak kerja seperti memberikan rumah, mobil, motor, dll tergantung target yang 

pelanggan sanggup dicapai. 

f. Makan bersama 

Pemilik mengajak pelanggan makan malam maupun sarapan bersama ketika ada kesempatan. 

Selain itu pemilik juga seringkali membawakan pelanggan makanan ketika berkunjung ke 

toko pelanggan. 

1b Bagaimana cara Anda 

memuaskan konsumen? 

 

Cara pemilik memuaskan konsumen adalah 

d. Memberikan pelayanan sesuai dengan pesanan 
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Pemilik menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh King’s harus menyesuaikan dengan 

pesanan pelanggan. Pemilik menyatakan bahwa pelanggan adalah raja, dan King’s akan 

selalu memenuhi permintaan pelanggan walaupun sebenarnya kurang sesuai dengan selera 

pemilik. Sebagai contohnya adalah permintaan pelanggan yang ingin memadukan antara 

hijau dengan ungu yang secara estetis kurang sesuai, namun karena pelanggan tetap 

menginginkan warna tersebut, maka King’s tetap melakukan pemasangan tersebut. 

e. Penyelesaian pekerjaan tepat waktu yang dijanjikan 

Pemilik juga menyatakan bahwa kepuasan konsumen akan tercapai apabila King’s dapat 

memenuhi janji yang dilakukannya, yaitu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Hal ini 

membuat pemilik selalu memberikan estimasi pengerjaan pemasangan stiker dengan waktu 

terlama dengan mengasumsikan jika ada kendala yang terjadi sehingga ketika King’s 

mampu menyelesaikan dalam waktu yang telah dijanjikan, konsumen akan puas. 

f. Menerima, menanggapi dan menyelesaikan keluhan konsumen 

King’s juga selalu menerima, menanggapi dan berusaha untuk menyelesaikan keluhan dari 
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setiap konsumennya. Sebagai contohnya adalah keluhan mengenai kerusakan stiker akibat 

proses pencucian yang salah oleh konsumen, sehingga King’s harus memberikan edukasi 

kepada pelanggannya mengenai cara pencucian yang benar. 

1c Apakah Anda pernah 

mengorbankan 

keuntungan jangka 

pendek demi menjaga 

hubungan jangka 

panjang dengan 

konsumen? 

Pemilik pernah mengorbankan keuntungan jangka pendek demi menjaga hubungan jangka panjang 

dengan konsumen agar konsumen mau untuk kembali lagi. Sebagai contohnya adalah dengan 

memberikan service gratis bagi konsumen yang pemasangan stikernya rusak hanya dalam satu hari 

akibat kesalahan konsumen sendiri yang mencuci dengan menggunakan bahan kimia berbahaya.  

Pemilik merasa bahwa dengan mengorbankan keuntungan dalam jangka pendek, maka King’s akan 

dapat menjalin hubungan dengan lebih dekat dengan pelanggan, hal ini juga akan meningkatkan 

citra dari King’s yang dianggap sebagai perusahaan penyedia stiker yang terpercaya dan 

professional serta care terhadap pelanggannya. 

 

 

Hasil Jawaban Responden terhadap Variabel Desire For Responsibility 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Bertanggung Jawab Membuat Keputusan 

Item Analisis 

1 Apakah Anda selalu 

membuat keputusan bagi 

perusahaan Anda? 

Pemilik saat ini selalu membuat keputusan bagi perusahaan King’s Stiker dan Variasi baik 

keputusan dalam hal operasional, pemasaran dan keuangan. 

d. Keputusan operasional yang dilakukan oleh pemilik adalah keputusan untuk pembelian 
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bahan baku stiker, penentuan kualitas stiker yang akan dibeli, penentuan jumlah 

pengambilan bahan baku maupun barang jadi dan juga segala keputusan yang berhubungan 

dengan rekrutmen dan pelatihan karyawan. 

e. Keputusan pemasaran yang dilakukan oleh pemilik adalah keputusan mengenai alokasi 

penjualan barang kepada masing-masing pelanggannya, penentuan distributor yang 

diberikan supply, dan penentuan area bagi salesman dari King’s 

f. Keputusan keuangan yang dibuat oleh pemilik adalah keputusan penentuan harga masing-

masing produk stiker, penentuan profit margin yang didapatkan, keputusan mengenai 

anggaran yang dialokasikan. 

 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Bertanggung Jawab Jika Keputusan Yang Diambil Salah 

Item Analisis 

2 Jika keputusan yang 

Anda ambil salah, 

bagaimana Anda 

bersikap dalam hal 

tersebut? 

Jika keputusan yang diambil Pemilik salah, pemilik akan mengkoreksi diri dan mencoba 

memperbaiki kesalahan. Misalnya adalah ketika pemilik pernah salah dalam melakukan 

pengukuran atap mobil Honda City, telah dilakukan pemasangan dan konsumen melakukan 

complain kepada King’s karena pemasangan tidak rapi, pemilik kemudian meminta maaf, 

melakukan pengukuran ulang pada atas mobil, melepas stiker dan melakukan penggantian stiker 

tersebut dengan stiker baru yang telah diukur ulang. 
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Hasil Jawaban Responden terhadap Variabel Preference For Moderate Risk 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Jenis Risiko 

Item Analisis 

1a Bagaimana Anda 

memilah risiko dalam 

usaha Anda? 

Pemilik merasa bahwa risiko bisnis selalu ada, sehingga pemilik selalu bersiap menghadapi 

kemungkinan risiko yang terjadi. Risiko yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut: 

c. Risiko operasional 

1) Adanya risiko terjadi kesalahan pemotongan bahan stiker sehingga menyebabkan 

material terbuang 

2) Adanya risiko kesalahan pemasangan stiker sehingga menyebabkan pemasangan 

kurang rapi dan juga dapat menyebabkan cat mobil terkelupas ketika stiker tersebut 

diganti. 

3) Adanya risiko waktu pengerjaan yang menjadi terlalu lama karena tingkat kesulitan 

lebih tinggi dibandingkan yang telah diperkirakan sebelumnya 

4) Adanya risiko pembelian bahan baku yang mengalami kerusakaan saat pengiriman 

d. Risiko keuangan 

1) Risiko distributor tidak mampu melakukan pembayaran pada tempo yang dijanjikan 

2) Risiko kerugian akibat bahan baku mengalami kerusakan saat pengiriman, sehingga 

tidak dapat terjual dengan harga yang ditargetkan. 

3) Risiko kerugian akibat melakukan penggantian kepada pelanggan 

1b Risiko apa yang 

termasuk risiko yang 

tinggi dan apa yang 

termasuk risiko 

moderat? 

c. Risiko Tinggi 

1) Risiko distributor tidak mampu melakukan pembayaran pada tempo yang dijanjikan 

2) Adanya risiko pembelian bahan baku yang mengalami kerusakaan saat pengiriman 

sehingga menimbulkan risiko kerugian akibat bahan baku mengalami kerusakan saat 

pengiriman, sehingga tidak dapat terjual dengan harga yang ditargetkan. 

3) Risiko kerugian akibat melakukan penggantian kepada pelanggan 

d. Risiko Moderat 
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1) Adanya risiko terjadi kesalahan pemotongan bahan stiker sehingga menyebabkan 

material terbuang 

2) Adanya risiko kesalahan pemasangan stiker sehingga menyebabkan pemasangan 

kurang rapi dan juga dapat menyebabkan cat mobil terkelupas ketika stiker tersebut 

diganti. 

3) Adanya risiko waktu pengerjaan yang menjadi terlalu lama karena tingkat kesulitan 

lebih tinggi dibandingkan yang telah diperkirakan sebelumnya 

 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Antisipasi 

Item Analisis 

2 Apa langkah Anda untuk 

mengantisipasi risiko 

dalam bisnis Anda? 

Langkah pemilik untuk mengantisipasi risiko dalam bisnis Anda adalah dengan cara melakukan 

perencanaan yang matang sebelum memutuskan sesuatu. Perencanaan ini antara lain adalah untuk 

mengatasi : 

c. Risiko operasional 

1) untuk mengatasi adanya risiko terjadi kesalahan pemotongan bahan stiker sehingga 

menyebabkan material terbuang, adanya risiko kesalahan pemasangan stiker sehingga 

menyebabkan pemasangan kurang rapi dan juga dapat menyebabkan cat mobil 

terkelupas ketika stiker tersebut diganti 

Pemilik melakukan perencanaan dengan menggambar desain stiker yang akan diaplikasikan 

sebelum dilakukan pemasangan, serta mengkomunikasikan pemasangan kepada 

pelanggan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemasangan secara aktual. 
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2) untuk mengatasi adanya risiko waktu pengerjaan yang menjadi terlalu lama karena 

tingkat kesulitan lebih tinggi dibandingkan yang telah diperkirakan sebelumnya 

Pemilik melakukan perencanaan dengan mengambil waktu untuk melakukan pengukuran 

secara presisi dan menghitung waktu yang diperlukan untuk perencanaan. Selain itu 

pemilik juga selalu memberikan timeline lebih panjang dari yang diperlukan sebagai 

safety net jika terjadi kendala dalam proses pemasangan 

3) untuk mengatasi adanya risiko pembelian bahan baku yang mengalami kerusakaan saat 

pengiriman 

Pemilik selalu memilih supplier dari China yang telah terpercaya, selain itu untuk menjaga 

keamanan produk tersebut sehingga tidak cepat rusak, maka pemilik selalu 

menganjurkan adanmya buble wrap dan menjaga agar suhu ruangan pada container 

tidak terlalu tinggi dengan menambahkan alumunium foil sebagai syarat pengiriman 

bahan baku. 

d. Risiko keuangan 

1) untuk mengatasi risiko distributor tidak mampu melakukan pembayaran pada tempo 

yang dijanjikan 

Pemilik melakukan survey terlebih dahulu kepada distributor untuk mengetahui kemampuan 
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pembayaran distributor. Selain itu pemilik juga selalu melakukan percobaan terlebih 

dahulu dengan mengirimkan produk tidak langsung banyak namun sedikit-sedikit untuk 

mengetahui kemampuan penjualan dan pembayaran distributor 

2) untuk mengatasi risiko kerugian akibat bahan baku mengalami kerusakan saat 

pengiriman, sehingga tidak dapat terjual dengan harga yang ditargetkan. 

Pemilik selalu memilih supplier dari China yang telah terpercaya, selain itu untuk menjaga 

keamanan produk tersebut sehingga tidak cepat rusak, maka pemilik selalu 

menganjurkan adanmya buble wrap dan menjaga agar suhu ruangan pada container 

tidak terlalu tinggi dengan menambahkan alumunium foil sebagai syarat pengiriman 

bahan baku 

3) untuk mengatasi risiko kerugian akibat melakukan penggantian kepada pelanggan 

Pemilik melakukan perencanaan dengan menggambar desain stiker yang akan diaplikasikan 

sebelum dilakukan pemasangan, serta mengkomunikasikan pemasangan kepada 

pelanggan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemasangan secara aktual. 
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Hasil Jawaban Responden terhadap Variabel Confidence In Their Ability To Success 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Kepercayaan Diri 

Item Analisis 

1a Apakah Anda selalu 

percaya bahwa Anda 

bisa sukses? 

Pemilik selalu percaya bahwa pemilik bisa sukses. 

1b Apa yang membuat 

Anda berpikir bahwa 

Anda bisa sukses dalam 

pekerjaan Anda? 

Pemilik selalu percaya bahwa pemilik bisa sukses dalam pekerjaan karena  

c. memiliki pengetahuan dan pengalaman sesuai bidangnya 

Pemilik memiliki pengetahuan mengenai stiker karena telah mengoleksi stiker sejak kelas 3 SD. 

Hobi tersebut lalu digelutinya hingga dewasa dan pemilik juga menjadi rujukan bagi teman-

temannya yang mencari stiker dengan motif maupun bentuk yang khusus. Selain itu pemilik 

juga mengikuti berbagai pelatihan terutama di mancanegara sehingga mendapatkan skill 

dan pengetahuan baru mengenai stiker.  

d. jujur dalam bekerja 

Pemilik sangat menjunjung tinggi kejujuran karena menganggap bahwa dengan King’s jujur 

kepada pelanggannya maka pelanggan akan lebih mudah percaya dan mau untuk terus 

menggunakan jasa King’s.  



xlvii 

 

 

 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Kepercayaan Diri 

Item Analisis 

2 Bagaimana Anda dapat 

selalu konsisten 

mempertahankan 

performa dalam 

pekerjaan Anda? 

Cara pemilik agar dapat selalu konsisten mempertahankan performa dalam pekerjaan adalah 

berdisiplin dalam menjalankan pekerjaan. Contoh berdisiplin yang dilakukan oleh pimpinan adalah 

dengan melakukan pekerjaan tepat waktu, datang lebih pagi, melakukan pemasangan sesuai dengan 

yang saat ini dijalankan. Pemimpin percaya bahwa dengan selalu berdisiplin, pemimpin akan dapat 

mempertahankan kinerja perusahaan saat ini. Selain itu pimpinan sebagai role model yang baik 

berharap akan dapat menularkan semangat tersebut kepada karyawannya. 

 

 

Hasil Jawaban Responden terhadap Variabel Desire For Immediate Feedback 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Kritik Dan Saran 

Item Analisis 

1a Bagaimana Anda 

menerima kritik dan 

saran dalam pekerjaan 

Anda? 

Cara pemilik menerima kritik dan saran dalam pekerjaan adalah menerima, menanggapi dan 

menyelesaikan keluhan konsumen. 

d. Menerima kritik 

Pemilik selalu menerima kritik dari pelanggan dan selalu terbuka dengan kritik yang 

membangun, seperti peningkatan kerapian dan ketahanan stiker. 
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e. Menanggapi kritik 

Pemilik akan menanggapi kritik pelanggan dengan cara menjawab secara langsung dan melihat 

kondisi yang dikritik oleh pelanggan, sehingga memiliki gambaran akan kondisi yang 

sebenarnya. 

f. Menyelesaikan keluhan konsumen 

Pemilik akan berusaha menyelesaikan keluhan pelanggan dengan cara melakukan penggantian 

stiker, meminta maaf dan jika kerusakan cukup besar sedangkan pelanggan tidak mau untuk 

melanjutkan proyek, pemilik siap untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya. 

1b Apakah Anda selalu 

memasukkan kritik dan 

saran untuk perbaikan 

pekerjaan Anda? 

Pemilik selalu memasukkan kritik dan saran untuk perbaikan pekerjaan. Hal ini dilakukan pemilik 

karena merasa bahwa pelanggan adalah raja. Jika pelanggan mengalami ketidak puasan, maka 

dapat dipastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh King’s masih belum sesuai dengan 

ekspektasi dari pelanggan, sehingga King’s akan mencoba untuk mengikuti kemauan pelanggan 

sesuai dengan kemampuan King’s. 

1c Jika ya, jelaskan 

contohnya?Jika tidak, 

mengapa tidak diikuti? 

Kritik dan saran yang diikuti oleh pemilik antara lain dalam hal pemasangan stiker, setiap mobil 

memiliki karakteristik sendiri-sendiri, untuk mobil BMW terbaru misalnya dengan tipe I, pemilik 

kurang tahu garis mobilnya, pemilik harus mengikuti saran dari pemilik mobil agar pemasangan 

stiker sempurna. Selain itu juga perbaikan kualitas stiker yang digunakan dengan dibedakan untuk 

permukaan metal, karbon dan plastik. 
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Hasil Jawaban Responden terhadap Variabel High Level Of Energy 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Optimis 

Item Analisis 

1 Apakah Anda selalu 

optimis dalam pekerjaan 

Anda?Mengapa?Jelaskan 

contohnya. 

Pemilik selalu optimis dalam pekerjaannya. karena pemilik merasa mampu dalam mengerjakan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan, memiliki pengetahuan dan pandangan yang 

luas serta menguasai bisnis. Hal ini disebabkan karena pemilik mengerjakan seluruh pekerjaan 

mulai dari level terbawah pada saat awal hingga memiliki anak buah sekarang. Contohnya adalah 

tidak panic walaupun penjualan sedang sepi dan selalu memberikan semangat kepada karyawan 

setiap pagi. 

 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Disiplin 

Item Analisis 

2 Apakah Anda selalu 

berdisiplin dalam 

pekerjaan 

Anda?Mengapa?Jelaskan 

contohnya. 

Pemilik selalu berdisiplin dalam pekerjaan karena dengan berdisiplin, maka akan dapat 

mengerjakan pekerjaan secara konsisten serta memberi contoh pada karyawan lain. Contohnya 

adalah pemilik selalu datang jam 7 pagi, datang sebelum karyawan datang serta pulang setelah 

karyawan pulang serta masuk tepat waktu, selalu memenuhi janji. Cara pemilik agar dapat selalu 

konsisten mempertahankan performa dalam pekerjaan adalah berdisiplin dalam menjalankan 

pekerjaan. Contoh berdisiplin yang dilakukan oleh pimpinan adalah dengan melakukan pekerjaan 

tepat waktu, datang lebih pagi, melakukan pemasangan sesuai dengan yang saat ini dijalankan. 

Pemimpin percaya bahwa dengan selalu berdisiplin, pemimpin akan dapat mempertahankan kinerja 

perusahaan saat ini. Selain itu pimpinan sebagai role model yang baik berharap akan dapat 
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menularkan semangat tersebut kepada karyawannya. 

 

 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Pantang Menyerah 

Item Analisis 

3 Apakah Anda selalu 

pantang menyerah dalam 

pekerjaan 

Anda?Mengapa?Jelaskan 

contohnya. 

Pemilik selalu pantang menyerah dalam pekerjaan, karena usaha hanya bisa sukses dengan 

ketekunan, tidak ada sukses instan, contohnya adalah pemilik gagal ketika pertama kali melakukan 

pemasangan stiker untuk mobil, namun dengan mencoba terus menerus maka pemilik menguasai 

cara pemasangan stiker selain itu tidak hanya puas berhasil di bidang stiker biasa namun juga 

masuk ke stiker untuk mobil dan ketika sedang sepi pun tetap mau bekerja keras 

 

 

 

Hasil Jawaban Responden terhadap Variabel Future Orientation 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Visi 

Item Analisis 

1 Apa visi Anda untuk Visi pemilik untuk King’s Stiker dan Variasi adalah menjadi produsen stiker yang terkemuka dan 
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usaha ini? terpercaya 

 

 

 

 

 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Misi 

Item Analisis 

2 Bagaimana misi Anda 

untuk mewujudkan visi 

Anda/ 

Misi pemilik untuk mewujudkan visi adalah dengan  menjalankan usaha dengan jujur dan aktif 

mencari peluang untuk memperbesar usaha stiker 
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Hasil Jawaban Responden terhadap Variabel Skill Of Organizing 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Prioritas 

Item Analisis 

1 Apa kemampuan 

mengorganisir yang 

Anda nilai penting di 

perusahaan Anda? 

Berikan alasan Anda 

Kemampuan mengorganisir dinilai penting di perusahaan karena dengan mampu mengorganisir, 

maka akan seperti punya autopilot, sehingga dimanapun berada, usaha akan tetap berjalan dengan 

baik karena dapat mengatur, memberikan contoh dan arahan kepada karyawan. 

 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Kerjasama Dengan Supplier 

Item Analisis 

2 Bagaimana Anda dapat 

bekerjasama dengan 

supplier Anda?Berikan 

contohnya 

Pemilik dapat bekerjasama dengan supplier. Contohnya adalah jika pemilik meminta supply 

barang, maka biasanya dalam waktu dua minggu, barang tersebut pasti sampai. Hal ini dapat terjadi 

karena King’s Stiker dan variasi selalu melakukan pembayaran tepat waktu, membeli dalam jumlah 

cukup besar 
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Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Kerjasama Dengan Konsumen 

Item Analisis 

Bagaimana Anda 

dapat bekerjasama 

dengan konsumen 

Anda? Berikan 

contohnya 

Pemilik dapat bekerjasama dengan konsumen dengan cara  

c. menawarkan kepada konsumen untuk menjadi reseller produk  

Konsumen yang merasa produk King’s bagus biasanya tertarik untuk menjualkan produk king’s dengan 

margin profit sekitar 4%. 

d. Menawarkan komisi bagi pelanggan yang merekomendasikan produk 

King’s menawarkan komisi bagi pelanggan yang merekomendasikan produk kepada teman atau 

saudaranya. Jika teman atau saudara pelanggan melakukan pembelian secara actual, maka King’s 

akan memberikan komisi sejumlah uang atau produk kepada pelanggan tersebut dengan persentasi 

1,5% dari nilai transaksi. 

 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Kerjasama Dengan Karyawan 

Item Analisis 

4 Bagaimana Anda 

dapat bekerjasama 

dengan karyawan 

Anda? Berikan 

Pemilik dapat bekerjasama dengan karyawan. Pemilik selalu menekankan kebersamaan dengan 

karyawan, karyawan lama juga memulai sejak awal pemilik memulai usaha, menganggap karyawan 

sebagai mitra, memberikan transfer ilmu, mengawasi pekerjaan karyawan. Pemilik juga ikut kerja 

sampai malam dengan mereka sehingga sampai sekarang hubungan itu dijaga. Karyawan merasa 
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contohnya pemilik mengerti kemauan dan kebutuhan karyawan, contohnya tidak memaksa karyawan untuk 

lembur ketika sedang sakit. 

 

Hasil Jawaban Responden terhadap Variabel Value Of Achievement Over Money 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Profesionalisme 

Item Analisis 

1 Bagaimana Anda 

bersikap professional 

dalam pekerjaan Anda? 

Pemilik selalu bersikap professional dalam pekerjaan dengan cara selalu memisahkan kepentingan 

pribadi dengan pekerjaan, contohnya tidak pernah membicarakan hal lain di luar pekerjaan dalam 

jam kerja. 

 

Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Hubungan Dengan Karyawan 

 

Item Analisis 

2 Bagaimana Anda 

menjaga hubungan 

dengan karyawan Anda? 

Pemilik selalu menjaga hubungan dengan karyawan dengan cara selalu menganggap karyawan 

sebagai bagian keluarga pemilik sendiri sehingga menjadi cukup dekat dengan karyawan. 



ii 

 

 

LAMPIRAN OBSERVASI 

 

  

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


