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LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA:  
 

KUESIONER BAGI KARYAWAN TOKO OLDMAN PROJECT 

 

No Pernyataan Jawaban 

 Komitmen terhadap tugas 

 Memiliki keinginan untuk memajukan 

usaha atau tokonya? 

 

1 Apakah pemilik  Oldman Project berkemauan 

keras untuk memajukan usaha di toko Oldman 

Project, berikan penjelasannya? 

 

2 Bagaimana cara  pemilik  Oldman Project  

untuk bertahan dan memajukan usaha dengan 

persaingan yang ada? 

 

 Memiliki komitmen yang kuat terhadap 

usaha yang dijalani 

 

3 Apakah  pemilik  Oldman Project berkomitmen 

penuh terhadap usaha di toko Oldman Project 

ini, berikan contoh? 

 

4 Bagaimana cara  pemilik  Oldman Project 

mengontrol karyawan dalam bekerja setiap 

hari? 

 

 Memilih Risiko Moderate: 

 Tidak melakukan spekulasi atau perkiraan 

yang kurang matang 

 

5 Apakah  pemilik  Oldman Project selalu 

berhati-hati sebelum mengambil keputusan, 

berikan contohya? 

 

6 Keputusan apa yang  pemilik  Oldman Project 

ambil jika mengalami penurunan dalam 

penjualan produk? 

 

 Menyaring dengan baik gagasan yang 

diberikan oleh orang lain 

 

7 Apakah pemilik  Oldman Project  selalu 

menyaring gagasan yang diberikan orang lain, 

berikan contohnya? 

 

8 Apa yang selalu menjadi pertimbangan utama 

dalam menyaring gagasan tersebut? 

 

 Mencari dan Melihat Peluang 

 Memberikan perubahan inovasi produk 

kepada konsumen  

 

9 Bagaimana  pemilik  Oldman Project  

melakukan perubahan inovasi pada usaha yang 

digelutinya ini? 

 

10 Darimana  pemilik  Oldman Project  dapat 

memperoleh ide inovasi tersebut? 

 

 Memanfaatkan peluang yang ada di pangsa  
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pasar dengan baik 

11 Bagaimana  pemilik  Oldman Project   

memanfaatkan atau merespon peluang yang 

muncul dalam usaha yang anda geluti? 

 

12 Dimana  ketelitian harus dilakukan untuk 

menelaah peluang ke dalam usaha toko Oldman 

Project? 

 

 Obyektivitas 

 Beranggapan jika keberhasilan merupakan 

proses yang panjang dan tidak instan 

 

13 Apakah  pemilik  Oldman Project    melihat 

bahwa keberhasilkan merupakan proses yang 

panjang dan tidak instan? Berikan contohnya. 

 

 Lebih fokus terhadap bisnis yang dijalani   

14 Apakah  pemilik  Oldman Project    fokus pada 

bisnis anda saat ini atau memiliki bisnis 

lainnya, berikan alasannya? 

 

 Kebutuhan akan Umpan Balik 

 Mencari umpan balik mengenai kinerja 

karyawan yang bekerja pada bisnis ini  

 

15 Apakah pemilik  Oldman Project     selalu 

melakukan evaluasi kinerja karyawan secara 

periodik? 

 

16 Kapan  pemilik  Oldman Project     melakukan 

evaluasi kinerja karyawan dan apa umpan 

baliknya? Dan bagaimana cara  pemilik  

Oldman Project   melakukannya? 

 

 Merekap data dengan baik dan akurat 

sehingga membuat bisnis semakin maju  

 

17 Apakah  pemilik  Oldman Project    selalu 

melakukan rekap data dengan baik dan akurat 

misalnya tentang  kepuasan konsumen dan ini 

membuat bisnis  semakin maju? 

 

18 Bagaimana cara  pemilik  Oldman Project   

melakukan evaluasi kepuasan konsumen? 

 

 Optimis dalam situasi yang tidak familiar 

 Percaya diri bahwa usahanya akan 

berkembang walaupun memiliki banyak 

pesaing 

 

19 Apakah  pemilik  Oldman Project  yakin bahwa 

usaha anda akan berkembang? Berikan 

penjelasannya? 

 

20 Pentingkah percaya diri itu ditanamkan 

terhadap sebuah usaha? Berikan 

penjelasannya? 

 

 Keyakinan akan kemampuan diri  tidak 

bergantung pada orang lain 
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21 Apakah  pemilik  Oldman Project  yakin 

terhadap kemampuan diri sendiri sehingga 

tidak memerlukan bantuan orang lain? 

 

22 Apakah  pemilik  Oldman Project   selalu 

meminta saran kepada kerabat atau orang lain 

untuk kemajuan usaha anda? 

 

 Sikap terhadap Uang 

 Mengatur keuangan untuk kebutuhan usaha  

23 Apakah pemilik paham tentang melihat uang 

sebagai sumber daya? Berikan penjelasan 

 

24 Apakah penghasilan usaha pemilik hanya untuk 

memenuhi kebutuhan pribadinya? Berikan 

penjelasan 

 

 Menyisihkan dana pendapatan untuk 

kebutuhan usaha 

 

25 Apakah pemilik selalu meyisihkan dana untuk 

kebutuhan usaha? 

 

26 Bagaimana cara pemilik mengatur pendapatan 

dengan baik? 

 

 Pengelolaan secara Proaktif 

 Mampu melakukan inovasi  

27 Apakah pemilik selalu melakukan inovasi 

dalam usahanya? Jika iya/tidak berikan 

penjelasan mengapa perlu melakukan inovasi 

 

28 Sebutkan inovasi seperti apa yang pemilik 

lakukan dalam usahanya? 

 

 Memiliki ide-ide ke depan untuk kemajuan 

usaha 

 

29 Apakah pemilik sudah memiliki ide-ide ke 

depan untuk kemajuan usahanya? Berikan 

penjelasan 

 

30 Apakah membuka cabang di luar kota termasuk 

dalam perencanaan pemilik ke dapan? 

Jelasakan pendapat anda 
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LAMPIRAN HASIL WAWANCARA:  

KUESIONER  PEMILIK TOKO OLDMAN PROJECT 

No Pernyataan Jawaban 

 Komitmen terhadap tugas 

 Memiliki keinginan untuk 

memajukan usaha atau tokonya? 

 

1 Apakah anda berkemauan keras untuk 

memajukan usaha di toko Oldman 

Project, berikan penjelasannya? 

Ya, saya ingin memajukan usaha 

yang telah saya rintis ini karena 

saya berharap usaha ini dapat 

berkembang dengan pesat. 

2 Bagaimana cara anda untuk bertahan 

dan memajukan usaha dengan 

persaingan yang ada? 

Dengan mengembangkan inovasi 

terbaru. 

 Memiliki komitmen yang kuat 

terhadap usaha yang dijalani 

 

3 Apakah anda berkomitmen penuh 

terhadap usaha di toko Oldman Project 

ini, berikan contoh? 

Dengan memiliki komitmen yang 

kuat terhadap usaha yang telah 

dijalani maka usaha ini dapat 

berkembang 

4 Bagaimana cara anda mengontrol 

karyawan dalam bekerja setiap hari? 

Dengan mengawasi langsung dan 

dilihat dari kinerja harian 

 Memilih Risiko Moderate: 

 Tidak melakukan spekulasi atau 

perkiraan yang kurang matang 

 

5 Apakah anda selalu berhati-hati 

sebelum mengambil keputusan, berikan 

contohya? 

Ya, dengan mempertimbangkan 

apabila bahan baku sedang tinggi 

harganya makanya harus 

dipertimbangkan matang-matang 

agar tidak merugikan toko. 

6 Keputusan apa yang anda ambil jika 

mengalami penurunan dalam penjualan 

produk? 

Dengan melakukan promosi untuk 

dapat menarik konsumen 

 Menyaring dengan baik gagasan 

yang diberikan oleh orang lain 

 

7 Apakah anda selalu menyaring gagasan 

yang diberikan orang lain, berikan 

contohnya? 

Ya, dengan mempertimbangkan 

masukan yang diberikan oleh 

konsumen dan karyawan. 

8 Apa yang selalu menjadi pertimbangan 

utama dalam menyaring gagasan 

tersebut? 

Apakah gagasan tersebut dapat 

diterapkan dengan baik dan tidak 

merugikan toko 

 Mencari dan Melihat Peluang 

 Memberikan perubahan inovasi 

produk kepada konsumen  

 

9 Bagaimana anda melakukan perubahan 

inovasi pada usaha yang anda geluti 

ini? 

Dengan selalu mengupdate produk 

terbaru 

10 Darimana anda dapat memperoleh ide Mengembangkan ide dan berkaca 
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inovasi tersebut? 

 

dari usaha-usaha serupa yang telah 

sukses dan berkembang 

 Memanfaatkan peluang yang ada di 

pangsa pasar dengan baik 

 

11 Bagaimana anda memanfaatkan atau 

merespon peluang yang muncul dalam 

usaha yang anda geluti? 

Dengan melihat pangsa pasar 

terkini yang diminati dipasaran 

saat ini 

12 Dimana  ketelitian harus dilakukan 

untuk menelaah peluang ke dalam 

usaha toko Oldman Project? 

Dengan   Meneliti  tiap ada barang 

yang masuk dan selalu update 

terhadap model fashion terkini 

agar barang-barang yang ada di 

toko selalu terbaru dan dapat 

menarik daya minat pembeli 

 Obyektivitas 

 Beranggapan jika keberhasilan 

merupakan proses yang panjang dan 

tidak instan 

 

13 Apakah anda melihat bahwa 

keberhasilkan merupakan proses yang 

panjang dan tidak instan? Berikan 

contohnya. 

Tentu demikian, karena tidak ada 

namanya merintis bisnis yang 

dapat hasilnya secara instan. 

Seperti hal nya bisnis ini, dirintis 

sedikit demi sedikit hingga 

akhirnya saat ini memiliki toko 

sendiri 

 Lebih fokus terhadap bisnis yang 

dijalani  

 

14 Apakah anda fokus pada bisnis anda 

saat ini atau memiliki bisnis lainnya, 

berikan alasannya? 

Iya, kalau tidak fokus bisnis ini 

tidak akan berjalan  

 Kebutuhan akan Umpan Balik 

 Mencari umpan balik mengenai 

kinerja karyawan yang bekerja pada 

bisnis ini  

 

15 Apakah anda selalu melakukan 

evaluasi kinerja karyawan secara 

periodik? 

Iya selalu 

16 Kapan anda melakukan evaluasi kinerja 

karyawan dan apa umpan baliknya? 

Dan bagaimana cara anda 

melakukannya? 

Tiap hari sebelum toko tutup 

selalu mengadakan evaluasi 

mengenai aktivitas pada hari itu. 

 Merekap data dengan baik dan 

akurat sehingga membuat bisnis 

semakin maju  

 

17 Apakah anda selalu melakukan rekap 

data dengan baik dan akurat misalnya 

tentang  kepuasan konsumen dan ini 

membuat bisnis anda semakin maju? 

Ya terkadang saya mencatat 

masukan yang diberikan oleh 

konsumen 
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18 Bagaimana cara anda melakukan 

evaluasi kepuasan konsumen? 

Dengan memperbaiki sistem kerja 

dan menerima masukan konsumen 

agar konsumen puas dan dapat 

berkunjung lagi 

 Optimis dalam situasi yang tidak familiar 

 Percaya diri bahwa usahanya akan 

berkembang walaupun memiliki 

banyak pesaing 

 

19 Apakah anda yakin bahwa usaha anda 

akan berkembang? Berikan 

penjelasannya? 

Saya yakin apabila saya tetap 

konsisten dalam menjalankan 

bisnis ini 

20 Pentingkah percaya diri itu ditanamkan 

terhadap sebuah usaha? Berikan 

penjelasannya? 

Sangat penting, karena bila tidak 

memiliki kepercayaan diri maka 

kita tidak dapat meyakinkan dan 

memasarkan dengan baik kepada 

konsumen tentang produk yang 

dijual 

 Keyakinan akan kemampuan diri  

tidak bergantung pada orang lain 

 

21 Apakah anda yakin terhadap 

kemampuan diri sendiri sehingga tidak 

memerlukan bantuan orang lain? 

Saya yakin akan kemampuan saya, 

namun saya juga memerlukan 

bantuan orang lain seperti 

karyawan untuk membantu 

jalannya operasional dalam 

menjalankan bisnis ini 

22 Apakah anda selalu meminta saran 

kepada kerabat atau orang lain untuk 

kemajuan usaha anda? 

Apabila dirasa perlu saya akan 

meminta masukan, tapi jika saya 

mampu mengatasi sendiri maka 

saya akan atasi 

 Sikap terhadap Uang 

 Mengatur keuangan untuk 

kebutuhan usaha 

 

23 Apakah anda paham tentang melihat 

uang sebagai sumber daya? Berikan 

penjelasan 

Ya paham, karena uang 

merupakan sumber utama dalam 

berjalannya bisnis ini. Karena 

dengan memutarkan uang yang 

didapat maka bisnis ini dapat 

berjalan. 

24 Apakah penghasilan usaha anda hanya 

untuk memenuhi kebutuhan pribadi 

anda? Berikan penjelasan 

Tidak, saya bagi untuk pribadi dan 

untuk operasional toko seperti 

mengambil bahan baku dan atau 

memperbaiki kondisi toko 

(renovasi) 

 Menyisihkan dana pendapatan 

untuk kebutuhan usaha 

 

25 Apakah anda selalu meyisihkan dana 

untuk kebutuhan usaha anda? 

Ya selalu 
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26 Bagaimana cara anda mengatur 

pendapatan dengan baik? 

Dengan membuat pembukuan agar 

dapat mengetahui alur dana yang 

masuk dan keluar 

 Pengelolaan secara Proaktif 

 Mampu melakukan inovasi  

27 Apakah anda selalu melakukan inovasi 

dalam usaha anda? Jika iya/tidak 

berikan penjelasan mengapa perlu 

melakukan inovasi 

Tentunya inovasi sangat 

diperlukan dalam 

mengembangkan bisnis karena 

apabila tidak berenovasi maka 

bisnis tidak akan menarik dan 

tidak berkembang 

28 Sebutkan inovasi seperti apa yang anda 

lakukan dalam usaha anda? 

Dengan menghadirkan produk-

produk terbaru, membenahi toko, 

memberikan potongan harga 

 Memiliki ide-ide ke depan untuk 

kemajuan usaha 

 

29 Apakah anda sudah memiliki ide-ide ke 

depan untuk kemajuan usaha anda? 

Berikan penjelasan 

Ya, berencana untuk membuka 

cabang lain dan merenov toko 

menjadi lebih menarik 

30 Apakah membuka cabang di luar kota 

termasuk dalam perencanaan anda ke 

dapan? Jelasakan pendapat anda 

Iya, harapan saya demikian agar 

toko ini dapat dikenal dan 

berkembang lebih luas. 
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HASIL WAWANCARA KARYAWAN TOKO OLDMAN PROJECT 

No Pernyataan Karyawan 1 Karyawan 2 Karyawan 3 Karyawan 4 Karyawan 5 

 Komitmen terhadap tugas     

 Memiliki keinginan 

untuk memajukan 

usaha atau tokonya? 

     

1 Apakah pemilik  

Oldman Project 

berkemauan keras 

untuk memajukan 

usaha di toko Oldman 

Project, berikan 

penjelasannya? 

Ya, memiliki 

kemauan keras 

Punya 

semangat 

yang tinggi 

Iya selalu 

memiliki 

semangat dan 

inovasi baru 

Iya. Iya, memiliki 

tekad yang 

kuat untuk 

kemajuan 

toko 

2 Bagaimana cara  

pemilik  Oldman 

Project  untuk bertahan 

dan memajukan usaha 

dengan persaingan 

yang ada? 

Melakukan 

inovasi pada 

produk yang 

dijual 

Menambah 

produk-

produk yang 

baru dan 

terkini 

Dengan 

menambah 

produk baru 

dan melakukan 

pemasaran 

lewat online 

Dengan 

memberikan 

potongan harga 

diwaktu tertentu 

Menambah 

model produk 

yang dijual 

dan memberi 

diskon 

 Memiliki komitmen 

yang kuat terhadap 

usaha yang dijalani 

     

3 Apakah  pemilik  

Oldman Project 

berkomitmen penuh 

terhadap usaha di toko 

Oldman Project ini, 

berikan contoh? 

Ya, 

semangatnya 

tinggi 

Ya, selalu 

memberikan 

kami motivasi 

untuk bekerja 

dengan baik 

Ya, selalu 

bersemangat 

Denagn teguh 

pendirian 

Berpendirian 

yang kuat 

terhadap 

bisnis yang 

dijalani 

4 Bagaimana cara  

pemilik  Oldman 

Project mengontrol 

karyawan dalam 

bekerja setiap hari? 

     

 Memilih Risiko Moderate:     

 Tidak melakukan 

spekulasi atau 

perkiraan yang 

kurang matang 

     

5 Apakah  pemilik  

Oldman Project selalu 

berhati-hati sebelum 

mengambil keputusan, 

berikan contohya? 

Iya, saat 

mengambil 

keputusan 

Ya sangat 

berhati-hati 

Ya, tidak 

gegabah dalam 

mengambil 

keputusan 

Ya benar Iya, 

memperhatika

n tiap 

keputusan 

yang diambil 

6 Keputusan apa yang  

pemilik  Oldman 

Project ambil jika 

mengalami penurunan 

dalam penjualan 

produk? 

melakukan 

promosi untuk 

dapat menarik 

konsumen 

memberi 

promosi 

untuk dapat 

menarik 

konsumen 

promosi untuk 

menarik 

konsumen 

Memberi diskon 

untuk dapat 

menarik 

konsumen 

melakukan 

promosi 

untuk dapat 

menarik 

konsumen 

 Menyaring dengan      
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baik gagasan yang 

diberikan oleh orang 

lain 

7 Apakah pemilik  

Oldman Project  selalu 

menyaring gagasan 

yang diberikan orang 

lain, berikan 

contohnya? 

dengan 

mempertimban

gkan masukan 

yang diberikan 

oleh konsumen  

Ya selalu 

mendengar 

masukan dari 

kami 

mempertimban

gkan masukan 

yang diberikan 

oleh kami 

mendengar 

masukan dari 

konsumen 

Iya benar 

8 Apa yang selalu 

menjadi pertimbangan 

utama dalam 

menyaring gagasan 

tersebut? 

gagasan itu 

bisa diterapkan 

pada toko atau 

tidak 

Gagasan yang 

tidak 

merugikan 

toko 

gagasan itu 

tidak 

merugikan 

toko 

dapat diterapkan 

dengan baik dan 

tidak merugikan 

toko 

Ya seperti 

gagasan yang 

bisa 

memajukan 

usaha ini 

 Mencari dan Melihat Peluang     

 Memberikan 

perubahan inovasi 

produk kepada 

konsumen  

     

9 Bagaimana  pemilik  

Oldman Project  

melakukan perubahan 

inovasi pada usaha 

yang digelutinya ini? 

Mengupdate 

produk 

Menambah 

varian model 

Menambah 

jenis barang 

yang dijual 

Memberi diskon Menambah 

produk 

10 Darimana  pemilik  

Oldman Project  dapat 

memperoleh ide 

inovasi tersebut? 

Dengan 

mengembangk

an ide 

Mengembang

kan 

kreativitas 

Melihat bisnis 

lain yang 

sudah 

berkembang 

pesat 

Mengembangka

n ide ide 

Mengembang

kan ide kreatif 

 Memanfaatkan 

peluang yang ada di 

pangsa pasar dengan 

baik 

     

11 Bagaimana  pemilik  

Oldman Project   

memanfaatkan atau 

merespon peluang 

yang muncul dalam 

usaha yang anda 

geluti? 

Melihat pangsa 

pasar terkini 

Melihat 

model 

dipasaran apa 

yang menjadi 

daya tarik saat 

ini 

Lihat pangsa 

pasar 

Melihat barang-

barang yang 

diminati 

dipasaran 

Melihat 

pangsa pasar 

12 Dimana  ketelitian 

harus dilakukan untuk 

menelaah peluang ke 

dalam usaha toko 

Oldman Project? 

Teliti tiap ada 

barang yang 

masuk 

Meneliti  tiap 

ada barang 

yang masuk 

Selalu peka 

dengan pangsa 

pasar 

mengecek  tiap 

ada barang yang 

masuk 

Melakukan 

cek barang 

 Obyektivitas     

 Beranggapan jika 

keberhasilan 

merupakan proses 

yang panjang dan 

tidak instan 
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13 Apakah  pemilik  

Oldman Project    

melihat bahwa 

keberhasilkan 

merupakan proses 

yang panjang dan tidak 

instan? Berikan 

contohnya. 

Ya benar Ya, namanya 

usaha atau 

bisnis tidak 

ada yang 

instan 

Ya, apabila 

tidak berusaha 

ya tidak akan 

sukses 

Ya benar, 

mencapai sukses 

butuh proses 

Ya benar 

 Lebih fokus terhadap 

bisnis yang dijalani  

     

14 Apakah  pemilik  

Oldman Project    

fokus pada bisnis anda 

saat ini atau memiliki 

bisnis lainnya, berikan 

alasannya? 

Ya fokus 

terhadap apa 

yang dijalani 

Selalu fokus 

dalam 

merintis 

usahanya 

Fokus karena 

apabila tidak 

fokus ya 

usahanya tidak 

dapat berjalan 

Ya fokus dan 

memiliki 

semangat yang 

tinggi 

Ya punya 

semangat dan 

fokus 

 Kebutuhan akan Umpan Balik     

 Mencari umpan balik 

mengenai kinerja 

karyawan yang 

bekerja pada bisnis 

ini  

     

15 Apakah pemilik  

Oldman Project     

selalu melakukan 

evaluasi kinerja 

karyawan secara 

periodik? 

Ya  Ya tentu Selalu Iya. Ya benar 

16 Kapan  pemilik  

Oldman Project     

melakukan evaluasi 

kinerja karyawan dan 

apa umpan baliknya? 

Dan bagaimana cara  

pemilik  Oldman 

Project   

melakukannya? 

Tiap pulang 

kerja 

Saat toko 

tutup 

Tiap hari 

sebelum 

pulang 

Setiap hari Setiap hari 

sebelum 

pulang kerja  

 Merekap data 

dengan baik dan 

akurat sehingga 

membuat bisnis 

semakin maju  

     

17 Apakah  pemilik  

Oldman Project    

selalu melakukan 

rekap data dengan baik 

dan akurat misalnya 

tentang  kepuasan 

konsumen dan ini 

membuat bisnis  

semakin maju? 

Ya betul Iya Benar Selalu 

melakukan 

rekap 

Iya 
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18 Bagaimana cara  

pemilik  Oldman 

Project   melakukan 

evaluasi kepuasan 

konsumen? 

memperbaiki 

sistem kerja 

menerima 

kritik 

konsumen 

Dengan 

mendengarkan 

masukan 

konsumen 

Dengan 

memperbaiki 

sistem kerja 

Ya seperti 

menerima 

masukan 

konsumen 

 Optimis dalam situasi yang tidak 

familiar 

    

 Percaya diri bahwa 

usahanya akan 

berkembang 

walaupun memiliki 

banyak pesaing 

     

19 Apakah  pemilik  

Oldman Project  yakin 

bahwa usaha anda 

akan berkembang? 

Berikan 

penjelasannya? 

Ya yakin 

usahanya 

sukses 

Yakin 

usahanya 

akan 

berkembang 

Memiliki 

keyakinan 

yang kuat 

yakin Yakin 

terhadap 

bisnis yang 

dijalankannya

. 

20 Pentingkah percaya 

diri itu ditanamkan 

terhadap sebuah 

usaha? Berikan 

penjelasannya? 

Penting lah Sangat 

penting itu 

Ya penting, 

kalo gak 

percaya diri ya 

ga bisa 

berkembang 

Penting, jika 

tidak maka tidak 

dapat 

berkembang 

dengan baik 

Iya sangat 

penting 

percaya diri 

dalam diri 

tiap individu 

 Keyakinan akan 

kemampuan diri  

tidak bergantung 

pada orang lain 

     

21 Apakah  pemilik  

Oldman Project  yakin 

terhadap kemampuan 

diri sendiri sehingga 

tidak memerlukan 

bantuan orang lain? 

Yakin Ya sangat 

yakin 

Selalu yakin Yakin Yakin 

 

22 Apakah  pemilik  

Oldman Project   

selalu meminta saran 

kepada kerabat atau 

orang lain untuk 

kemajuan usaha anda? 

Jarang Ya kalau 

dirasa perlu 

saja 

Kalo dirasa 

perlu ya akan 

meminta 

masukan 

Kadang-kadang Tidak tentu 

 Sikap terhadap Uang     

 Mengatur keuangan 

untuk kebutuhan 

usaha 

     

23 Apakah pemilik 

paham tentang melihat 

uang sebagai sumber 

daya? Berikan 

penjelasan 

Ya, dengan 

selalu 

melakukan 

alokasi 

terhadap uang 

yang masuk 

Paham betul Sangat paham, 

dan selalu 

melakukan 

perhitungan 

uang yang 

masuk dan 

keluar 

Ya 

memahaminya 

 Ya paham 

24 Apakah penghasilan Tidak, untuk Jelas tidak, Tidak, Tidak Tidak, sudah 
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usaha pemilik hanya 

untuk memenuhi 

kebutuhan pribadinya? 

Berikan penjelasan 

menggaji 

karyawan, 

merenov toko 

dan mengambil 

barang 

kan telah 

disisihkan 

tiap dana 

yang akan 

digunakan 

untuk apa apa 

saja 

membagi 

setiap 

masukan untuk 

jalannya 

operasional 

toko 

ada alokasi 

tersendiri 

yang 

diperhitungka

n oleh pemilik 

 Menyisihkan dana 

pendapatan untuk 

kebutuhan usaha 

     

25 Apakah pemilik selalu 

meyisihkan dana untuk 

kebutuhan usaha? 

Jelas Sudah pasti 

itu 

Iya tentu Tentu saja Ya benar 

26 Bagaimana cara 

pemilik mengatur 

pendapatan dengan 

baik? 

Membuat 

pembukuan 

Mencatat 

aliran dana 

Membuat 

pembukuan 

agar jelas 

Selalu mencatat 

tiap pengeluaran 

dan pemasukan 

Membuat 

pembukuan 

 Pengelolaan secara Proaktif     

 Mampu melakukan 

inovasi 

     

27 Apakah pemilik selalu 

melakukan inovasi 

dalam usahanya? Jika 

iya/tidak berikan 

penjelasan mengapa 

perlu melakukan 

inovasi 

Ya selalu 

untuk dapat 

mengembangk

an usaha 

Ya pasti, jika 

tidak maka 

dikhawatirkan 

usaha ini 

tidak akan 

berkembang 

Ya sudah pasti Bila tidak 

mengembangka

n inovasi maka 

bisnis tidak akan 

menarik 

Iya selalu 

agar bisnisnya 

dapat berjalan 

dan 

berkembang 

28 Sebutkan inovasi 

seperti apa yang 

pemilik lakukan dalam 

usahanya?Menghadirk

an produk baru 

Memberi 

potongan harga 

Menghadirka

n produk yang 

menarik 

Memberikan 

diskon pada 

waktu tertentu 

Membenahi 

toko merenovasi 

agar 

tampilannya 

menarik 

Memberi 

diskon 

 Memiliki ide-ide ke 

depan untuk 

kemajuan usaha 

     

29 Apakah pemilik sudah 

memiliki ide-ide ke 

depan untuk kemajuan 

usahanya? Berikan 

penjelasan 

Ya sudah, 

merenov toko 

Menambah 

cabang 

Membuka toko 

lain 

Menambah 

toko/cabang 

baru 

Merenov toko 

agar lebih 

stylish 

30 Apakah membuka 

cabang di luar kota 

termasuk dalam 

perencanaan pemilik 

ke dapan? Jelasakan 

pendapat anda 

Ya sepertinya Ya betul Iya, pemilik 

memiliki 

rencana 

demikian 

Ya benar, punya 

rencana itu 

betul 
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LAMPIRAN 

 

Gambar 4.1. Produk yang dijual Oldman Project 

 

Gambar 4.2. Toko Oldman Projet (Pemilik sebelah Kanan dan 

Karyawan sebelah Kiri) 
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Gambar 4.3. Produk yang dijual di Oldman Project 

 

Gambar 4.4. Update Produk Oldman Project 
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Gambar 4.5. Baju yang Dijual di Oldman Project 

 

Gambar 4.6. Dompet yang dijual di Oldman Project 
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Gambar 4.7. Aksesoris yang dijual di Oldman Project 

 

 


