
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KUISIONER  

IDENTIFIKASI KETERLIBATAN STAKEHOLDER YANG 

MEMBENTUK KEHARMONISAN KELUARGA DALAM BISNIS 

KELUARGA LOENPIA MBAK LIEN 

 

Responden: Pemilik 

 

Nama  : 

Jenis Kelamin  : (  ) Laki-Laki  (  ) Perempuan 

Usia  : (  ) 20-40 Tahun (  ) 41-60 Tahun (  ) >60 Tahun 

Lama Bekerja  : (  ) <10 Tahun (  ) 11-15 Tahun (  ) >15 Tahun 

Pendidikan  :  

 

No Keterangan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1 

Saya sebagai pemilik menentukan semua keputusan 

dalam bisnis keluarga. 
     

Penjelasan & contoh real: 

 

2 

Saya sebagai pemilik terlibat aktif dalam kegiatan 

operasional sehari-hari dalam bisnis keluarga.  
     

Penjelasan & contoh real: 

 

3 

Saya sebagai pemilik tidak pernah terlibat konflik 

dalam bisnis keluarga.  
     

Penjelasan & contoh real: 

 

 

 

KETERLIBATAN ANAK 

No Keterangan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1 

Anak terlibat dalam pengambilan keputusan bisnis 

keluarga. 
     

Penjelasan & contoh real: 

 

2 

Anak terlibat aktif dalam kegiatan operasionalisasi 

sehari-hari dalam bisnis keluarga. 
     

Penjelasan & contoh real: 

 

3 

Anak memilih untuk bekerja di bisnis keluarga 

bahkan jika memiliki pilihan karir lain. 
     

Penjelasan & contoh real: 

 

 



 

 

 

 

KETERLIBATAN SAUDARA 

No Keterangan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1 

Saudara terlibat dalam pengambilan keputusan bisnis 

keluarga. 
     

Penjelasan & contoh real: 

 

2 

Saudara terlibat aktif dalam kegiatan operasional 

sehari-hari dalam bisnis keluarga. 
     

Penjelasan & contoh real: 

 

3 

Saudara tidak pernah menimbulkan perselisihan 

dalam bisnis keluarga. 
     

Penjelasan & contoh real: 

 

 

 

KETERLIBATAN KARYAWAN 

No Keterangan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1 

Karyawan terlibat dalam pengambilan keputusan 

bisnis keluarga. 
     

Penjelasan & contoh real: 

 

2 

Karyawan menjadi bagian dari tim manajemen.      

Penjelasan & contoh real: 

 

3 

Karyawan melengkapi keahlian yang tidak dimiliki 

oleh pemilik. 
     

Penjelasan & contoh real: 

 

 

 

KEHARMONISAN KELUARGA 

No Keterangan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1 

Pemilik dan stakeholder lainnya (anak, saudara dan 

karyawan) di bisnis keluarga ini saling mendukung, 

misalnya mendukung stakeholder lain yang sedang 

mengalami masalah bisnis seperti bagian marketing 

mengalami masalah dalam penjualan lumpia. Maka 

stakeholder lain saling mendukung dengan memberi 

masukan. 

     

Penjelasan & contoh real: 



 

 

 

2 

Pemilik dan stakeholder lainnya (anak, saudara dan 

karyawan) di bisnis keluarga ini saling menghargai, 

misalnya menghargai ide bisnis dari stakeholder lain 

seperti ide bisnis untuk membuka cabang baru. Maka 

stakeholder lain saling menghargai dengan memberi 

masukan tempat mana yang potensial untuk dibuka 

cabang baru. 

     

Penjelasan & contoh real: 

 

3 

Pemilik dan stakeholder lainnya (anak, saudara dan 

karyawan) di bisnis keluarga ini saling mendorong 

untuk melakukan usaha terbaik mereka, misalnya 

bersama-sama memikirkan cara untuk membuat 

bisnis keluarga berhasil seperti menghasilkan varian 

lumpia rasa baru. Maka stakeholder lain saling 

mendorong dengan mencicipi dan memberi masukan 

rasa agar tercipta varian lumpia rasa baru yang enak. 

     

Penjelasan & contoh real: 

 

4 

Pemilik dan stakeholder lainnya (anak, saudara dan 

karyawan) di bisnis keluarga ini saling terikat secara 

emosional satu sama lain, misalnya bisa merasa 

ketika stakeholder lain sedang mengalami masalah. 

Maka stakeholder lain yang terikat secara emosional 

akan mengetahui dan mencoba membantu 

memecahkan masalah bersama. 

     

Penjelasan & contoh real: 

 

5 

Pemilik dan stakeholder lainnya (anak, saudara dan 

karyawan) di bisnis keluarga ini lebih memilih untuk 

bekerja sama satu sama lain daripada saling bersaing 

satu sama lain, misalnya saling bekerja sama dalam 

bisnis keluarga karena keuntungan bisnis keluarga 

berarti keuntungan stakeholder juga. Maka tujuan 

perusahaan yaitu bisnis keluarga Loenpia Mbak Lien 

akan menjadi tujuan individu stakeholder yang 

terlibat di dalamnya. 

     

Penjelasan & contoh real: 

 



 

 

 

KUISIONER  

IDENTIFIKASI KETERLIBATAN STAKEHOLDER YANG 

MEMBENTUK KEHARMONISAN KELUARGA DALAM BISNIS 

KELUARGA LOENPIA MBAK LIEN 

 

Responden: Anak 

 

Nama  : 

Jenis Kelamin  : (  ) Laki-Laki  (  ) Perempuan 

Usia  : (  ) 20-40 Tahun (  ) 41-60 Tahun (  ) >60 Tahun 

Lama Bekerja  : (  ) <10 Tahun (  ) 11-15 Tahun (  ) >15 Tahun 

Pendidikan  :  

 

No Keterangan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1 

Saya sebagai anak terlibat dalam pengambilan 

keputusan bisnis keluarga. 
     

Penjelasan & contoh real: 

 

2 

Saya sebagai anak terlibat aktif dalam kegiatan 

operasionalisasi sehari-hari dalam bisnis keluarga. 
     

Penjelasan & contoh real: 

 

3 

Saya sebagai anak memilih untuk bekerja di bisnis 

keluarga bahkan jika memiliki pilihan karir lain. 
     

Penjelasan & contoh real: 

 

 

 

KETERLIBATAN PEMILIK 

No Keterangan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1 

Pemilik menentukan semua keputusan dalam bisnis 

keluarga. 
     

Penjelasan & contoh real: 

 

2 

Pemilik terlibat aktif dalam kegiatan operasional 

sehari-hari dalam bisnis keluarga.  
     

Penjelasan & contoh real: 

 

3 

Pemilik tidak pernah terlibat konflik dalam bisnis 

keluarga.  
     

Penjelasan & contoh real: 

 

 



 

 

 

KETERLIBATAN SAUDARA 

No Keterangan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1 

Saudara terlibat dalam pengambilan keputusan bisnis 

keluarga. 
     

Penjelasan & contoh real: 

 

2 

Saudara terlibat aktif dalam kegiatan operasional 

sehari-hari dalam bisnis keluarga. 
     

Penjelasan & contoh real: 

 

3 

Saudara tidak pernah menimbulkan perselisihan 

dalam bisnis keluarga. 
     

Penjelasan & contoh real: 

 

 

 

KETERLIBATAN KARYAWAN 

No Keterangan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1 

Karyawan terlibat dalam pengambilan keputusan 

bisnis keluarga. 
     

Penjelasan & contoh real: 

 

2 

Karyawan menjadi bagian dari tim manajemen.      

Penjelasan & contoh real: 

 

3 

Karyawan melengkapi keahlian yang tidak dimiliki 

oleh pemilik. 
     

Penjelasan & contoh real: 

 

 

 

KEHARMONISAN KELUARGA 

No Keterangan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1 

Anak dan stakeholder lainnya (pemilik, saudara dan 

karyawan) di bisnis keluarga ini saling mendukung, 

misalnya mendukung stakeholder lain yang sedang 

mengalami masalah bisnis seperti bagian marketing 

mengalami masalah dalam penjualan lumpia. Maka 

stakeholder lain saling mendukung dengan memberi 

masukan. 

     

Penjelasan & contoh real: 

2 Anak dan stakeholder lainnya (pemilik, saudara dan      



 

 

 

karyawan) di bisnis keluarga ini saling menghargai, 

misalnya menghargai ide bisnis dari stakeholder lain 

seperti ide bisnis untuk membuka cabang baru. Maka 

stakeholder lain saling menghargai dengan memberi 

masukan tempat mana yang potensial untuk dibuka 

cabang baru. 

Penjelasan & contoh real: 

 

3 

Anak dan stakeholder lainnya (pemilik, saudara dan 

karyawan) di bisnis keluarga ini saling mendorong 

untuk melakukan usaha terbaik mereka, misalnya 

bersama-sama memikirkan cara untuk membuat 

bisnis keluarga berhasil seperti menghasilkan varian 

lumpia rasa baru. Maka stakeholder lain saling 

mendorong dengan mencicipi dan memberi masukan 

rasa agar tercipta varian lumpia rasa baru yang enak. 

     

Penjelasan & contoh real: 

 

4 

Anak dan stakeholder lainnya (pemilik, saudara dan 

karyawan) di bisnis keluarga ini saling terikat secara 

emosional satu sama lain, misalnya bisa merasa 

ketika stakeholder lain sedang mengalami masalah. 

Maka stakeholder lain yang terikat secara emosional 

akan mengetahui dan mencoba membantu 

memecahkan masalah bersama. 

     

Penjelasan & contoh real: 

 

5 

Anak dan stakeholder lainnya (pemilik, saudara dan 

karyawan) di bisnis keluarga ini lebih memilih untuk 

bekerja sama satu sama lain daripada saling bersaing 

satu sama lain, misalnya saling bekerja sama dalam 

bisnis keluarga karena keuntungan bisnis keluarga 

berarti keuntungan stakeholder juga. Maka tujuan 

perusahaan yaitu bisnis keluarga Loenpia Mbak Lien 

akan menjadi tujuan individu stakeholder yang 

terlibat di dalamnya. 

     

Penjelasan & contoh real: 

 



 

 

 

KUISIONER  

IDENTIFIKASI KETERLIBATAN STAKEHOLDER YANG 

MEMBENTUK KEHARMONISAN KELUARGA DALAM BISNIS 

KELUARGA LOENPIA MBAK LIEN 

 

Responden: Saudara 

 

Nama  : 

Jenis Kelamin  : (  ) Laki-Laki  (  ) Perempuan 

Usia  : (  ) 20-40 Tahun (  ) 41-60 Tahun (  ) >60 Tahun 

Lama Bekerja  : (  ) <10 Tahun (  ) 11-15 Tahun (  ) >15 Tahun 

Pendidikan  :  

 

No Keterangan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1 

Saya sebagai saudara terlibat dalam pengambilan 

keputusan bisnis keluarga. 
     

Penjelasan & contoh real: 

 

2 

Saya sebagai saudara terlibat aktif dalam kegiatan 

operasional sehari-hari dalam bisnis keluarga. 
     

Penjelasan & contoh real: 

 

3 

Saya sebagai saudara tidak pernah menimbulkan 

perselisihan dalam bisnis keluarga. 
     

Penjelasan & contoh real: 

 

 

 

KETERLIBATAN PEMILIK 

No Keterangan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1 

Pemilik menentukan semua keputusan dalam bisnis 

keluarga. 
     

Penjelasan & contoh real: 

 

2 

Pemilik terlibat aktif dalam kegiatan operasional 

sehari-hari dalam bisnis keluarga.  
     

Penjelasan & contoh real: 

 

3 

Pemilik tidak pernah terlibat konflik dalam bisnis 

keluarga.  
     

Penjelasan & contoh real: 

 

 



 

 

 

KETERLIBATAN ANAK 

No Keterangan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1 

Anak terlibat dalam pengambilan keputusan bisnis 

keluarga. 
     

Penjelasan & contoh real: 

 

2 

Anak terlibat aktif dalam kegiatan operasionalisasi 

sehari-hari dalam bisnis keluarga. 
     

Penjelasan & contoh real: 

 

3 

Anak memilih untuk bekerja di bisnis keluarga 

bahkan jika memiliki pilihan karir lain. 
     

Penjelasan & contoh real: 

 

 

 

KETERLIBATAN KARYAWAN 

No Keterangan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1 

Karyawan terlibat dalam pengambilan keputusan 

bisnis keluarga. 
     

Penjelasan & contoh real: 

 

2 

Karyawan menjadi bagian dari tim manajemen.      

Penjelasan & contoh real: 

 

3 

Karyawan melengkapi keahlian yang tidak dimiliki 

oleh pemilik. 
     

Penjelasan & contoh real: 

 

 

 

KEHARMONISAN KELUARGA 

No Keterangan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1 

Saudara dan stakeholder lainnya (pemilik, anak dan 

karyawan) di bisnis keluarga ini saling mendukung, 

misalnya mendukung stakeholder lain yang sedang 

mengalami masalah bisnis seperti bagian marketing 

mengalami masalah dalam penjualan lumpia. Maka 

stakeholder lain saling mendukung dengan memberi 

masukan. 

     

Penjelasan & contoh real: 

 



 

 

 

2 

Saudara dan stakeholder lainnya (pemilik, anak dan 

karyawan) di bisnis keluarga ini saling menghargai, 

misalnya menghargai ide bisnis dari stakeholder lain 

seperti ide bisnis untuk membuka cabang baru. Maka 

stakeholder lain saling menghargai dengan memberi 

masukan tempat mana yang potensial untuk dibuka 

cabang baru. 

     

Penjelasan & contoh real: 

 

3 

Saudara dan stakeholder lainnya (pemilik, anak dan 

karyawan) di bisnis keluarga ini saling mendorong 

untuk melakukan usaha terbaik mereka, misalnya 

bersama-sama memikirkan cara untuk membuat 

bisnis keluarga berhasil seperti menghasilkan varian 

lumpia rasa baru. Maka stakeholder lain saling 

mendorong dengan mencicipi dan memberi masukan 

rasa agar tercipta varian lumpia rasa baru yang enak. 

     

Penjelasan & contoh real: 

 

4 

Saudara dan stakeholder lainnya (pemilik, anak dan 

karyawan) di bisnis keluarga ini saling terikat secara 

emosional satu sama lain, misalnya bisa merasa 

ketika stakeholder lain sedang mengalami masalah. 

Maka stakeholder lain yang terikat secara emosional 

akan mengetahui dan mencoba membantu 

memecahkan masalah bersama. 

     

Penjelasan & contoh real: 

 

5 

Saudara dan stakeholder lainnya (pemilik, anak dan 

karyawan) di bisnis keluarga ini lebih memilih untuk 

bekerja sama satu sama lain daripada saling bersaing 

satu sama lain, misalnya saling bekerja sama dalam 

bisnis keluarga karena keuntungan bisnis keluarga 

berarti keuntungan stakeholder juga. Maka tujuan 

perusahaan yaitu bisnis keluarga Loenpia Mbak Lien 

akan menjadi tujuan individu stakeholder yang 

terlibat di dalamnya. 

     

Penjelasan & contoh real: 

 



 

 

 

KUISIONER  

IDENTIFIKASI KETERLIBATAN STAKEHOLDER YANG 

MEMBENTUK KEHARMONISAN KELUARGA DALAM BISNIS 

KELUARGA LOENPIA MBAK LIEN 

 

Responden: Karyawan 

 

Nama  : 

Jenis Kelamin  : (  ) Laki-Laki  (  ) Perempuan 

Usia  : (  ) 20-40 Tahun (  ) 41-60 Tahun (  ) >60 Tahun 

Lama Bekerja  : (  ) <10 Tahun (  ) 11-15 Tahun (  ) >15 Tahun 

Pendidikan  :  

 

No Keterangan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1 

Saya sebagai karyawan terlibat dalam pengambilan 

keputusan bisnis keluarga. 
     

Penjelasan & contoh real: 

 

2 

Saya sebagai karyawan menjadi bagian dari tim 

manajemen. 
     

Penjelasan & contoh real: 

 

3 

Saya sebagai karyawan melengkapi keahlian yang 

tidak dimiliki oleh pemilik. 
     

Penjelasan & contoh real: 

 

 

 

KETERLIBATAN PEMILIK 

No Keterangan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1 

Pemilik menentukan semua keputusan dalam bisnis 

keluarga. 
     

Penjelasan & contoh real: 

 

2 

Pemilik terlibat aktif dalam kegiatan operasional 

sehari-hari dalam bisnis keluarga.  
     

Penjelasan & contoh real: 

 

3 

Pemilik tidak pernah terlibat konflik dalam bisnis 

keluarga.  
     

Penjelasan & contoh real: 

 

 



 

 

 

 

KETERLIBATAN ANAK 

No Keterangan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1 

Anak terlibat dalam pengambilan keputusan bisnis 

keluarga. 
     

Penjelasan & contoh real: 

 

2 

Anak terlibat aktif dalam kegiatan operasionalisasi 

sehari-hari dalam bisnis keluarga. 
     

Penjelasan & contoh real: 

 

3 

Anak memilih untuk bekerja di bisnis keluarga 

bahkan jika memiliki pilihan karir lain. 
     

Penjelasan & contoh real: 

 

 

 

KETERLIBATAN SAUDARA 

No Keterangan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1 

Saudara terlibat dalam pengambilan keputusan bisnis 

keluarga. 
     

Penjelasan & contoh real: 

 

2 

Saudara terlibat aktif dalam kegiatan operasional 

sehari-hari dalam bisnis keluarga.. 
     

Penjelasan & contoh real: 

 

3 

Saudara tidak pernah menimbulkan perselisihan 

dalam bisnis keluarga. 
     

Penjelasan & contoh real: 

 

 

 

KEHARMONISAN KELUARGA 

No Keterangan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1 

Karyawan dan stakeholder lainnya (pemilik, anak 

dan saudara) di bisnis keluarga ini saling 

mendukung, misalnya mendukung stakeholder lain 

yang sedang mengalami masalah bisnis seperti 

bagian marketing mengalami masalah dalam 

penjualan lumpia. Maka stakeholder lain saling 

mendukung dengan memberi masukan. 

     



 

 

 

Penjelasan & contoh real: 

 

2 

Karyawan dan stakeholder lainnya (pemilik, anak 

dan saudara) di bisnis keluarga ini saling 

menghargai, misalnya menghargai ide bisnis dari 

stakeholder lain seperti ide bisnis untuk membuka 

cabang baru. Maka stakeholder lain saling 

menghargai dengan memberi masukan tempat mana 

yang potensial untuk dibuka cabang baru. 

     

Penjelasan & contoh real: 

 

3 

Karyawan dan stakeholder lainnya (pemilik, anak 

dan saudara) di bisnis keluarga ini saling mendorong 

untuk melakukan usaha terbaik mereka, misalnya 

bersama-sama memikirkan cara untuk membuat 

bisnis keluarga berhasil seperti menghasilkan varian 

lumpia rasa baru. Maka stakeholder lain saling 

mendorong dengan mencicipi dan memberi masukan 

rasa agar tercipta varian lumpia rasa baru yang enak. 

     

Penjelasan & contoh real: 

 

4 

Karyawan dan stakeholder lainnya (pemilik, anak 

dan saudara) di bisnis keluarga ini saling terikat 

secara emosional satu sama lain, misalnya bisa 

merasa ketika stakeholder lain sedang mengalami 

masalah. Maka stakeholder lain yang terikat secara 

emosional akan mengetahui dan mencoba membantu 

memecahkan masalah bersama. 

     

Penjelasan & contoh real: 

 

5 

Karyawan dan stakeholder lainnya (pemilik, anak 

dan saudara) di bisnis keluarga ini lebih memilih 

untuk bekerja sama satu sama lain daripada saling 

bersaing satu sama lain, misalnya saling bekerja 

sama dalam bisnis keluarga karena keuntungan 

bisnis keluarga berarti keuntungan stakeholder juga. 

Maka tujuan perusahaan yaitu bisnis keluarga 

Loenpia Mbak Lien akan menjadi tujuan individu 

stakeholder yang terlibat di dalamnya. 

     

Penjelasan & contoh real: 

 

  

 

 

 



 

 

 

Identitas Responden : 

 

No Nama Status 
Jenis 

Kelamin 
Usia 

Lama 

Kerja 
Pendidikan  

1 Sri Irianti Pemilik Perempuan 41-60 tahun 
>15 

tahun 
SMA 

2 
Edonis 

Hadhyrahardja 
Anak Laki - Laki 20-40 tahun 

<10 

tahun 
S1 

3 Ika Veronica Saudara Perempuan 20-40 tahun 
<10 

tahun 
SMA 

4 
Tanti 

Rinawati 
Karyawan Perempuan 41-60 tahun 

<10 

tahun 
SMA 

5 Paino Karyawan Laki - Laki 20-40 tahun 
<10 

tahun 
SD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Penjelasan Responden : 

 

TABEL KETERLIBATAN PEMILIK 

NO. KUES PEMILIK ANAK SAUDARA KARYAWAN 1 KARYAWAN 2 

1 Q1 5 --> saya berhak 

menentukan semua 

keputusan di dalam 

usaha ini, termasuk 

dalam operasional dan 

segalanya yang 

berkaitan dengan 

penjualan (kontrol 

bahan,pegawai,dll) 

5--> pemilik selalu 

menentukan semua 

keputusan dalam bisnis 

keluarga, dikarenakan 

pemilik pemegang 

keputusan/kekuasaan 

tertinggi di bisnis 

keluarga ini. Seperti 

menentukan di acc nya 

inovasi baru. 

4-->tentu saja 

pemilik 

menentukan 

keputusan dalam 

bisnis seperti 

mengatur orang dan 

menetapkan target 

dan lain sebagainya 

5--> pemilik 

pemegang 

keputusan terbesar 

di bisnis keluarga 

ini , contohnya 

seperti standar 

kerja SOP itu yang 

menentukan 

pemilik 

5 --> pemilik yang 

menentukan semua 

keputusan, dari hal 

keuangan, standart 

kerja dan produk 

2 Q2 5 --> saya selalu 

terlibat aktif dalam 

kegiatan operasional 

karena supaya tidak ada 

yang selisih di bahan-

bahan mentah untuk 

pembuatan loenpia 

(takutnya ada pegawai 

yang membawa pulang 

5 --> pemilik selalu 

terlibat aktif di 

operasional:  

memeriksa bahan 

seperti rebung harus 

sering dikontrol karena 

dapat dibohongin 

supplier (banyak diisi 

air bukan rebung 

5-->: saya sangat 

setuju karena 

pemilik 

mengerjakan 

proyek dari dasar 

seperti membuat 

5--> pemilik ikut 

serta dalam 

kegiatan 

operasional, 

seperti terus-

menerus 

4 --> pemilik juga 

ikut serta dalam 

kegiatan 

operasional, tiap 

harinya pemilik 

datang ke toko 



 

 

 

bahan) dan tercapai 

sesuai dengan standart 

kinerja) 

sehingga lebih berat 

air) 

inovasi baru dan 

menyiapkan yang 

diperlukan sampai 

inovasi tersebut 

selesai dan disukai 

pelanggan 

memeriksa bahan 

dan standart kerja 

karyawan 

untuk cek-cek 

pekerjaan karyawan 

bener atau tidak 

3 Q3 2 --> saya  terkadang 

terlibat konflik dengan 

karyawan dan supplier, 

karena karyawan tidak 

mematuhi standart dan 

supplier saat mengirim 

barang tidak sesuai 

pemintaan / berbeda 

dari nota yang datang. 

Ada juga konflik 

dengan karyawan yang 

sering 

mempermasalahkan 

gaji. 

3 --> pemilik terkadang 

terlibat konflik di 

dalam bisnis ini, 

dikarenakan dia 

memang masih 

pemegang keputusan 

terbesar, jadi seperti 

karyawan yang tidak 

melakukan 

pekerjaannya tidak 

sesuai standart pasti 

pemilik marah dan cek 

cok dengan karyawan 

2--> pemilik  sering 

terlibat dalam 

penyelesaian 

konflik di Loenpia 

Mbak Lien seperti 

karyawan ribut 

masalah gaji dan 

libur 

2--> pemilik 

terkadang ikut 

dalam menangani 

konflik, seperti 

target kerja tidak 

sesuai dengan 

standart pasti 

pemilik ikut 

campur menangani 

2 --> pemilik juga 

sering terlibat 

konflik dengan 

pengawai dengan 

memeriksa lokasi di 

toko apakah 

pegawai sudah 

mencapai standart 

target. Kalau 

pegawai belum 

mencapai standart 

target, pemilik 

sering marah 



 

 

 

TABEL KETERLIBATAN ANAK 

NO. KUES ANAK PEMILIK SAUDARA KARYAWAN 1 KARYAWAN 2 

1 Q1 5 --> didalam bisnis 

yang sudah jalan ini, 

saya  terlibat 

didalamnya seperti 

dalam menentukan 

inovasi baru untuk 

produk 

4 --> anak terkadang 

juga ikut dalam 

pengambilan 

keputusan, seperti 

sekarang ini banyak 

inovasi baru yang 

dibuat supaya bisnis ini 

tidak kalah dengan 

bisnis pesaing 

5 --> anak sering 

terlibat aktif seperti 

menentukan inovasi 

baru dan 

menentukan layak 

tidak nya dibuat 

inovasi baru 

4 --> anak juga 

terlibat dalam  

pengambilan 

keputusan tetapi 

dalam hal 

marketing bisnis 

keluarganya 

(inovasi baru & 

promo) 

4 --> anak 

terkadang ikut 

mengambil 

keputusan, 

seringnya dalam 

inovasi-inovasi 

baru 

2 Q2 5 --> saya terlibat aktif 

dalam operasional 

sehari-hari agar 

karyawan bekerja 

sesuai job description-

nya, seperti memeriksa 

persediaan bahan setiap 

harinya dan melakukan 

quality control 

5 --> anak ikut serta 

dalam operasional 

sehari-hari, karena 

tidak dapat percaya 

penuh dengan 

karyawan jadi harus 

sering kontrol bahan 

4 --> anak sering 

melakukan kontrol 

di dalam dapur, 

packaging, serta 

sering cek stock 

supaya tidak 

dilakukannya 

kecurangan 

4 --> anak juga 

terlibat aktif dalam 

kegiatan 

operasional tetapi 

dalam hal cek 

stock dan quality 

control produk 

4 --> anak 

terkadang ikut 

dalam kegiatan 

operasional seperti 

cek-cek produk 

yang diberikan ke 

konsumen yang beli 



 

 

 

3 Q3 5 --> saya memilih 

untuk tetap bekerja di  

bisnis keluarga untuk 

mempertahankan usaha 

yang sudah dikelola 

orang tua sejak dulu 

dan agar bisnis 

keluarga makin 

berkembang 

5 --> anak ingin 

mengelolah dan 

mengembangkan 

bisnis keluarga agars 

tidak kalah saing 

dengan pesaing lunpia 

sejenis 

5 --> sebab dilihat 

sampai sekarang , 

anak  membantu  

mengembangkan 

bisnis keluarga 

seperti masih 

memberi ide inovasi 

bisnis baru 

5 --> anak sampai 

sekarang pun 

sudah mulai ikut 

campur dalam 

pengambilan 

keputusan dan 

pembuatan ide 

supaya bisnis 

keluarga dapat 

berjalan 

5 --> karena anak 

ingin 

mengembangkan 

bisnis yang dikelola 

mamanya, jadi anak 

meneruskan dan 

mulai ikut 

mengelolah bisnis 

keluarga ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TABEL KETERLIBATAN SAUDARA 

NO. KUES SAUDARA PEMILIK ANAK KARYAWAN 1 KARYAWAN 2 

1 Q1 5 --> saya terlibat 

dalam pengambilan 

keputusan, seperti 

dalam hal pemecatan 

dan perekrutan 

karyawan karena saya 

diberi amanat oleh 

pemilik untuk 

mengurus  karyawan 

4 --> terkadang 

saudara juga 

membantu dalam 

pengambilan 

keputusan, tetapi pada 

pemilihan karyawan 

(wawancara dan 

melihat kinerja 

karyawan apakah 

layak bekerja) 

5 --> saudara juga 

bisa terlibat dalam 

pengambilan 

keputusan karena 

dalam menentukan 

ide bisnis itu tidak 

mudah. Jadi pemilik 

tetap meminta 

masukan dari 

saudara 

5 --> saudara ikut 

dalam 

pengambilan 

keputusan dalam 

bisnis ini, tetapi 

pada bagian 

standrisasi 

karyawan , kalau 

untuk produksi dan 

produk itu 

keputtusan dari 

pemilik sendiri 

4 -->  saudara ikut 

serta dalam 

pengambilan 

keputusan pada 

pemilihan 

karyawan karena 

saudara yang 

mengatur dan 

mengontrol 

karyawan pada 

Loenpia Mbak Lien 

2 Q2 5 --> dalam standart 

bahan dan kerja yang 

menentukan pemilik, 

sementara saya  diberi 

amanat khusus untuk 

urus karyawan 

4 --> saudara saya beri 

amanat untuk kontrol 

karyawan supaya  

karyawan sesuai 

kriteria dan tidak ada 

yang melenceng dari 

5 --> saudara juga 

terlibat aktif di 

kegiatan 

operasional, bantu 

kontrol bahan dan 

4 --> saudara 

hanya terlibat 

dalam bidang 

karyawan saja dan 

tidak ada hak 

4 --> saudara hanya 

ikut aktif pada 

bagian pemilihan 

karyawan saja kalau 

tim manajemen 



 

 

 

kriteria yang diberikan karyawan karena 

kalau hanya 

mempercayakan 

karyawan saja tidak 

bisa walaupun 

sebenarnya saudara 

memegang kerja di 

bidang pengelolaan 

karyawan 

dibidang lainnya 

karena keputusan 

tertinggi tetap sang 

pemilik 

saudara tidak ikut 

campur tentang hal 

tersebut 

3 Q3 2 --> saya terkadang 

menimbulkan masalah 

yang berhubungan 

dengan karyawan, 

seperti jam kerja/shift, 

libur dan pembagian 

tugas karena saya yang 

mendapat bagian untuk 

mengatur permasalahan 

terkait karyawan 

2 --> saudara sering 

terlibat perselisahan, 

karena dia yang 

berhubungan dengan 

karyawan, seperti 

karyawan yang protes 

masalah hari libur dan 

jam masuk 

2 --> saudara juga 

terkadang 

menimbulkan 

masalah, contohnya 

cek cok dengan 

karyawan. Karena 

disini yang bganyak 

megatur kinerja 

karyawan adalah 

saudara saya sendiri 

1 --> saudara 

sering 

menimbulkan 

perselisihan, 

perselisihan itu 

terjadi dengan 

karyawan karena 

yang mengatur 

libur dan shift 

adalah saudara, 

1 --> saudara sering 

mengalami 

perselisihan dengan 

beberapa karyawan 

yang protes 

masalah jadwal 

shift dan libur 

karena yang 

mengurus karyawan 

adalah saudara jadi 



 

 

 

jadi saudara sering 

diprotes oleh 

karyawan 

yang sering cek cok 

dengan karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TABEL KETERLIBATAN KARYAWAN 

NO. KUES KARYAWAN 1 KARYAWAN 2 PEMILIK ANAK SAUDARA 

1 Q1 2 --> saya sebagai 

karyawan dalam 

pengambilan keputusan 

pada bisnis keluarga 

tidaklah terlibat karena 

keputusan sangat 

ditentukan oleh pemilik 

sendiri bukan karyawan 

1 --> saya sebagai 

karyawan tidak ikut 

terlibat karena pemilik 

yang menentukan 

semua keputusan di 

bisnis keluarga dalam 

segala hal pada bisnis 

keluarga ini 

2 --> pemilik yang 

menentukan semua 

keputusan dalam 

Loenpia Mbak Lien, 

karyawan hanya 

mematuhi kriteria 

standart yang telah 

dibuat oleh pemilik 

sehingga dapat 

mecapai target 

penjualannya 

3 -->karyawan 

boleh mengambil 

keputusan tetapi 

tetap saja harus 

disetujui pemilik 

(jadi pengajuan 

pendapat) karena 

keputusan tertinggi 

masih di pemilik 

2 --> Penentu 

semua keputusan 

dalam Loenpia 

Mbak Lien baik 

operasional, 

keuangan, dan 

segala hal adalah 

pemilik dan dibantu 

anak sebagai 

pemegang kekuasan 

tertingginya bisnis 

keluarga 

2 Q2 2 --> saya sebagai 

karyawan tidak 

menjadi bagian dari tim 

manajemen, karena 

yang mengatur hal 

tersebut adalah pemilik 

1 --> penentu tim 

manajemen juga 

pemilik bukan dari 

karyawan dalam usaha 

ini, karena karyawan 

hanya bekerja sesuai 

2 --> karyawan tidak 

menjadi tim 

manajemen karena 

menghindari 

terjadinya bocornya 

3 --> ada beberapa 

karyawan yang 

terpilih dalam 

mengelolah 

manajemen tetapi 

2 --> pemilik yang 

menentukan tim 

manajemen untuk 

bisnis keluarga 

karena sering kali 



 

 

 

sendiri bukan dari 

karyawan 

standart kinerja dari 

pemilik saja 

rahasia Loenpia 

Mbak Lien  karena 

di bisnis lainnya 

sering terjadi 

bocornya rahasia 

usaha 

itu juga berasal 

dari karyawan 

lama yang sudah 

memahami 

bagaimana bisnis 

Loenpia Mbak 

Lien berjalan 

hal ini terjadi jika 

diserahkan ke 

karyawan atau 

orang lain,  

nantinya rahasia 

Loenpia Mbak Lien 

akan bocor 

3 Q3 2 --> saya masuk dari 

belum bisa apa-apa dan 

sekarang sudah bisa 

menangani bisnis ini  

berkat pemilik yang 

selalu sabar mengajari 

para karyawan 

1 --> saya membantu 

pemilik dalam 

menjalani pekerjaan, 

tetapi keahlian 

dipelajari dari pemilik 

bukan berasal dari 

saya sendiri 

2 --> saya bisa 

handle pekerjaan 

yang ada di bisnis, 

hanya saja sekarang 

banyak orderan jadi 

harus menggunakan 

karyawan. Dan yang 

membelajari 

karyawan juga dari 

saya sendiri, 

bukannya mencari 

karyawan untuk 

3 --> karena 

pemilik bisa 

menangani 

semuanya sebelum 

dibantu karyawan, 

tetapi dengan 

sudah ramai dan 

jalan pemilk 

mencari karyawan 

untuk 

meringankan dan 

agar semua bagian 

2--> pemilik 

mencari karyawan 

bukan karena 

melengkapi 

kekurangan dari 

pemilik melainkana 

pemilik yang 

mengajarkan semua 

hal didalam bisnis 

ini baik cara 

memasak dan 

segala hal nya di 



 

 

 

melengkapi keahlian 

yang tidak saya 

miliki 

pekerjaan dapat 

terkelola dengan 

baik 

dalam operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TABEL KEHARMONISAN KELUARGA 

NO. KUES PEMILIK ANAK SAUDARA KARYAWAN 1 KARYAWAN 2 

1 Q1 5 --> contohnya seperti 

salah satu karyawan 

ada yang putus cinta 

dan kerjaannya tidak 

dikerjakan dan 

berantakan , saya 

kadang langsung tanya 

dan beri motivasi 

supaya kerjaannya 

beres lagi dan sesuai 

standart kerja 

5 --> ada stakeholder 

lain yang memberikan 

saran untuk membuka 

iklan dititik tertentu 

karena tempat yang 

ramai sehingga banyak 

peminat yang melihat 

iklan tersebut 

4 --> jika ada 

problem masalah 

dan saya sedang cari 

tahu apa masalahnya 

terkadang 

stakeholder lain 

memberi tahu 

permasalahan itu 

berasal dari mana, 

jika dari karyawan 

saya dapat memeberi 

sanksi 

4 --> jika ada 

problem masalah 

disalah satu 

karyawan, 

karyawan lain 

pasti saling 

mendukung 

supaya 

masalahnya selesai 

4 --> jika ada 

karyawan lain yang 

terkena masalah, 

pasti sesama 

karyawan saling 

mendukung supaya 

masalah cepat 

selesai 

2 Q2 4 --> menghargai saat 

adanya punya ide bisnis 

adanya promo 

pembelian saat 

penjualan sedng sepi 

5 --> saya pernah 

punya ide untuk ikut 

bazaar dan ternyata 

stakeholder lain 

membantu saya 

dengan cara ikut 

5 --> jika ada 

karyawan yang 

meminta ijin 

dadakan karena 

adanya keluarga 

4 --> jika ada 

karyawan yang 

dimintai tolong 

akan job desk saya 

tetapi tidak bisa, 

3 --> jika ada yang 

meminta tolong 

tetapi tidak bisa itu 

dihargain saja 

karena bukan job 



 

 

 

memilih menentukan 

bazaar mana yang baik 

diikuti 

yang sakit, pasti 

saya akan memberi 

ijin untuk 

menghargai 

karyawan 

saya 

menghargainya 

dan saya bantu dia 

agar bisa 

desknya dan dengan 

sabar dibantu 

dengan cara di 

belajarin supaya 

bisa 

3 Q3 5 --> memberikan 

masukkan saat adanya 

rasa baru supaya rasa 

baru tersebut dapat 

tetap dijual nantinya 

bukan hanya sesaat 

5 --> ketika saya 

memberi saran untuk 

adanya inovasi baru 

kemudian stakeholder 

lain memeberi saran 

juga untuk rasa dan 

tetntang distributor 

yang tepat untuk 

pengambilan bahan 

baku supaya mendapat 

rasa yang maksimal 

5 --> dibisnis ini 

saling mendorong 

dengan contoh 

ketika ada standart 

packaging baru 

sesama karyawan 

saling membantu 

supaya karyawan 

bisa semua 

4 -> jika ada 

karyawan baru 

tetapi belum bisa 

dengan cara 

standart kerja 

bisnis ini, 

didorong dengan 

cara diberi 

semangat supaya 

cocok kerja disini 

dan bisa 

menjalankan 

standartisasi 

pekerjaan 

4 --> ada karyawan 

baru yang sedang di 

belajarin harus 

diberi semangat 

supaya tidak 

menyerah dalam 

proses belajarnya 

dan bisa sesuai 

standart kinerja dari 

pemilik 



 

 

 

4 Q4 5 --> ya harus saling 

terikat secara 

emosional disetiap 

pekerja, karena kalau 

tidak bisa 

menimbulkan masalah, 

contoh jika ada yang 

marahan tidak dapat 

bekerja satu dengan 

yang lain padahal 

dibisnis ini harus saling 

kerja sama 

5 --> setiap ada yang 

terlihat lelah / kurang 

bersemangat saya 

selalu tanya apa yang 

sedang terjadi, 

sebelum adanya 

problem yang dihadapi 

semakin membesar 

kami akan diskusi 

bersama 

3 --> terkadang jika 

ada 1 karyawan yang 

terkena masalah / 

marah dari pemilik 

karena kesalahan 

bersama tapi tidak 

ada yang mengaku 

karyawan lain tidak 

hanya diam saja 

tetapi mengaku 

bersama karena 

kesalahan bersama 

4 --> jika ada 

karyawan yang 

terkena marah 

pemilik, karyawan 

lain ikut 

membantu dengan 

cara mencari solusi 

supaya sanksi dari 

permasalahan itu 

tidak hanya 

diberikan ke 

karyawan tersebut 

saja 

5 --> kalau ada 

karyawan yang 

kena marah dari 

pemilik, pasti 

karyawan lain ikut 

serta campur 

membereskan 

masalah itu supaya 

karyawan yang 

terkena marah tidak 

terbebani 

5 Q5 5--> ya memilih kerja 

sama agar pekerjaan 

lebih ringan, seperti 

dalam menjalankan 

tugas harus sesuai job 

description supaya 

cepat selesai 

5--> saat memiliki 

informasi setiap 

stakeholder selalu 

diminta untuk 

memberi tahu 

stakeholder lain dan 

tidak digunakan guna 

kepentingan 

pribadinya 

5 --> jika ada 

pesanan banyak itu 

pasti sudah diberi 

job description 

masing-masing tapi 

ketika sudah ada 

yang selesai dulu 

5 --> jika ada 

pesanan banyak 

pasti mendapat job 

desk masing 

masing, tetapi 

ketika pekerjaan 

sudah seleaai dulu 

pasti saling 

membantu 

5 --> ketika 

pekerjaan masing 

masing karyawan 

sudah selesai pasti 

selalu membantu 

karyawan lain yang 

pekerjaannya belum 



 

 

 

karyawan lain 

membantu supaya 

cepat selesai 

karyawan lain 

supaya 

pekerjaannya 

selesai juga 

selesai dan supaya 

cepat selesai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


