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JAWABAN HASIL WAWANCARA 

 

Keterangan Jawaban Kesimpulan  

Kebutuhan akan Prestasi 

( need for achievement ) 

1. Dorongan untuk lebih unggul 

Jika pesaing Anda 

mempunyai produk 

baru untuk usahanya 

lebih maju. 

Bagaimana cara 

Anda untuk dapat 

mengungguli pesaing 

Anda? 

Saya juga selalu berinovasi 

dengan produk-produk yang 

baru. Bukan hanya saya saja 

yang berinovasi akan tetapi 

dari konsumen pun bisa made 

by request. Contohnya aja bros 

kalung kita buatin dan setelah  

saya upload ke instagram 

ternyata banyak yang lihat 

kemudian saya selalu produksi 

terus-menerus.  

Selain made by order kita juga 

menerima reseller mbak, setiap 

reseller bisa sehari pesanan 

sampai 100pcs. Itu ada yang 

dari Semarang, Jakarta,Malang 

sama Bogor. Dari reseller 

tersebut produk saya makin 

banyak terkenal di berbagai 

kota juga di luar negeri pun ada 

yang tahu produk saya 

Pemilik mampu untuk 

melakukan berbagai 

cara untuk lebih baik 

dari pesaing denga cara 

melakukan inovasi-

inovasi baru terhadap 

produk baik dari 

konsumen maupun ide 

dari pemilik sendiri. 

Serta pemilik memiliki 

banyak reseller di 

berbagai 

kota.Sehingga pemilik 

dapat lebih unggul dari 

pesaing. 
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Bagaimana cara 

Anda untuk 

memasarkan produk? 

Apakah Anda 

menggunakan cara 

yang berbeda dengan 

pesaing ? 

Paling dari pemakaian pribadi 

terus temen-temen banyak 

yang liat terus pesan. Orang-

orang liat terus pesan kita 

buatin. Iseng-iseng buat 

instagram, Awalnya di 

instagram Cuma 1 model 

warna aja yang beda-beda. 

Model pertama dulu yang 

masih hitz yang bros dagu, 

terus seiring banyaknya 

request dari konsumen untuk 

desain baru saya buat model 

yang kedua bros dagu. 

Pemilik mampu 

melakukan berbagai 

cara untuk lebih baik 

dari pesaing dengan 

cara memasarkan 

produk dengan 

pemakaian pribadi 

yang kemudian laku 

hingga sekarang. 

Pemilik juga mampu 

melihat peluang yang 

ada. Sehingga hal 

tersebut pemilik lebih 

unggul dari pesaing. 

2. Berani mengambil resiko  

Anda menerima order 

dari luar pulau dalam 

jumlah yang banyak 

untuk kebutuhan 

pernikahan dan Anda 

hanya memiliki 1 

orang karyawan saja. 

Mengapa Anda 

berani untuk 

mengambil job 

tersebut ? 

Mungkin paling banyak 

pesanan itu 1000 mbak, kalau 

diatas 1000 belum pernah. Jadi 

kalau pesanan udah capai 1000 

kita minta bantuan sama 

tetangga-tetangga sekitar 

perumahan sini untuk bantu-

bantu misalkan packing. Jadi 

saya berani untuk ambil job 

tersebut karena saya bisa minta 

bantuan ke tetangga karena 

produksi pun masih sesuai 

pesanan. Contohnya saja 

pernikahan, kan tidak setiap 

kali orang nikahan ada yang 

Pemilik berani 

mengambil keputusan 

yang baik untuk 

kedepannya dengan 

cara selalu menerima 

order baik jumlah 

banyak maupun 

sedikit. Beliau akan 

selalu punya cara 

bagaimana agar bisa 

memenuhi permintaan 

pesanan yang cukup 

banyak dengan 

mengajak para ibu 

rumah tangga yang 
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pesen 1000, 100,200,300. 

Kalau masih 100pcs saya 

masih buat sendiri sama mama 

dan adik saya. Karena pesanan 

tidak setiap hari ada jadi saya 

belum cari karyawan tetap 

juga. Paling orang luar cuma 

penjahit langganan aja yang 

biasa jahit pouch-pouch 

dompet gitu.  

membutuhkan 

pekerjaaan 

Bagaimana cara 

Anda untuk 

menangani masalah 

seperti produk yang 

dipesan tidak sesuai, 

produk yang dipesan 

kurang, atau 

pengiriman alamat 

yang salah ? 

Masalah itu ada sih kak dan 

kita pernah mengalami. Tapi 

paling di saat libur lebaran aja 

yang high season gitu kak. 

Biasa ekspedisi gitu waktu 

lebaran kan ada yang libur nah 

paling barang rusak patah dan 

putus. Kalau konsumennya 

kayak di jogja barang rusak 

kita kirim ulang ongkirnya kita 

paroan tapi kalo yang deket-

deket ongkirnya kita yang 

tanggung mbak.  

Kalau pengiriman alamat salah 

sih belum pernah.  

Untuk permasalahan 

produk yang dipesan 

tidak sesuai, beliau 

belum pernah 

mengalami akan tetapi 

beliau mengalami 

kesalahan dari pihak 

ekspedisi ketika 

musim 

lebaran.Walaupun 

begitu pemilik tetap 

bertanggungjawab apa 

yang sudah diptuskan.  

3. Menyukai tantangan  

Apa yang Anda 

lakukan jika pesaing 

berada dalam 1 lokasi 

yang sama dengan 

Kalau satu lokasi sih belum 

pernah mbak, soalnya paling 

yang lain jualnya kayak jilbab, 

gamis gitu-gitu.  

Pemilik belum pernah 

berada pada posisi satu 

lokasi dengan  pesaing. 

Sehingga dalam hal ini 
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Anda? Apakah Anda 

merasa senang atau 

bahkan menjadi 

memberatkan Anda? 

Kalau pesaing online banyak 

mbak.  

pemilik belum 

menerima tantangan 

tersebut. Namun 

sebaliknya, pemilik 

memiliki pesaing 

melalui online saja.  

Apa yang membuat 

Anda yakin untuk  

membuka usaha 

sendiri daripada 

bekerja dengan orang 

lain ? 

Yakinnya karena awalnya kita 

tidak stok barang jadi 

kemungkinan rugi kan kecil. 

Kita produksi juga kalau ada 

konsumen pesen baru kita 

buatin.  

Dulu sih karena dari SMA- 

kuliah saya cari uang sendiri 

dari buat kerajinan ini dan 

banyak temen-temen yang 

suka terus tanya-tanya mereka 

mau terus aku buatin dan 

sampai sekarang alhamdulilah 

banyak yang suka dan banyak 

yang order juga. Karena udah 

terbiasa dulu cari uang sendiri 

bikin sendiri dan laku jadi gak 

kepikiran untuk kerja sama 

orang lain.  

Yang membuat 

pemilik yakin untuk 

memulai usaha sendiri 

adalah karena usaha 

tersebut bermula dari 

pengalaman pribadi 

beliau sehingga hal 

tersebut lah yang 

memotivasi beliau 

untuk berani memulai 

sebuah usaha. 

Sehingga dalam hal ini 

pemilik mampu 

menerima segala 

tantangan yang 

diperoleh. 
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Keterangan Jawaban Kesimpulan  

Kebutuhan akan Hubungan  

( need for affiliation ) 

1. Lebih menyukai persahabatan  

Bagaimana cara Anda 

untuk lebih dekat 

dengan pesaing? 

Saya anggapnya sih tidak 

sebagai pesaing kak, tapi 

saya anggap teman karena 

kita bisa saling sharing satu 

sama lain.  

Cara beliau untuk lebih 

dekat dengan pesaing 

yaitu menganggap 

pesaing adalah teman. 

Sehingga dalam hal ini 

pemilik memiliki 

komunikasi yang baik 

terhadap pesaing. 

Apa yang Anda 

lakukan jika pesaing 

Anda meminta 

bantuan kepada Anda 

? 

Saya menerima untuk 

membantu, apa yang bisa 

saya bantu ya saya bantu, 

tetapi kalau saya rasa yang 

beliau minta saya tidak bisa 

ya saya minta maaf saya 

gak bisa bantu. Gitu sih 

mbak.  

Yang pemilik lakukan jika 

pesaing meminta bantuan 

adalah bersedia 

membantu pesaing yang 

memerlukan bantuan 

beliau. Sehingga hal ini 

pemilik memiliki 

komunikasi yang kuat 

terhadap pesaing serta 

memiliki rasa 

persahabatan yang tinggi 

2. Membangun hubungan baik secara pribadi dengan orang lain 

Bagaimana cara Anda 

untuk menjalin 

hubungan baik dengan 

supplier? 

Ya saya anggap kayak 

temen aja gitu mbak karena 

udah terbiasa juga saya 

pesen di dia jadi gak bahas 

Pemilik menganggap 

supplier adalah teman. 

Dalam hal ini 

membuktikan bahwa 

pemilik memiliki rasa 
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bisnis lagi tapi udah kayak 

temen deket.  

percaya diri yang tinggi 

dengan selalu 

mengangggap supplier 

adalah teman sehingga 

tidak adanya rasa 

canggung satu dengan 

yang lain. 

Apa yang Anda 

lakukan jika supplier 

Anda melakukan 

kesalahaan ? 

Biasanya aku minta 

tanggung jawab mbak. 

Kalau kecuali di nota dari 

aku ada yang keselip atau 

kelewat berarti salah saya. 

Tapi kalau barang tidak 

sesuai yang di nota ya saya 

minta tanggung jawab 

untuk kirim lagi sisanya 

dan ongkirnya di tanggung 

sama supplier sendiri.  

Yang pemilik lakukan jika 

supplier melakukan 

kesalahan yaitu dengan 

cara meminta 

pertanggungjawaban 

kepada supplier sesuai 

dengan nota yang sudah 

dipesan. Hal ini membuat 

pemilik memiliki rasa 

percaya diri yang tinggi 

karena pemilik merasa 

tidak melakukan 

kesalahan.  

3. Memelihara hubungan baik dengan karyawan dan konsumen 

Bagaimana sikap 

Anda terhadap 

karyawan dan 

konsumen? 

Saya kan tidak punya 

karyawan mbak, nah ganti 

karyawannya kan 

ibu,adik,kakak dan 

tetangga jadi sikap saya 

pun baik ke mereka, saya 

berusaha untuk menasehati 

mereka dengan sabar kalau 

mereka ada salah-salah. 

Pemilik tidak memiliki 

karyawan melainkan 

keluarga sendiri yang 

membantu dalam proses 

produksi, sehingga beliau 

memperlakukan 

keluarganya dengan baik. 

Sedangkan sikap pemilik 

terhadap konsumen 
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Terus kalau dalam 

melayani konsumen 

biasanya sebagai penjual 

tentu harus ramah sama 

konsumen kan mbak jadi 

saya ramah dan terkadang 

saya juga memberi solusi 

sama produk mereka 

misalkan saya kalau warna 

seperti ini mau atau 

tidak,dsb 

Saya sebagai penjual pun 

juga selalu menerima 

masukan dari konsumen 

dengan welcome karena 

bagi saya pelanggan adalah 

raja. 

sangat ramah dan selalu 

memberikan solusi yang 

terbaik untuk konsumen 

dan selalu menerima 

masukan dari 

konsumen.Sehingga 

dalam hal ini pemilik 

mampu melayani 

konsumen dengan baik 

dan memperlakukan 

keluarga dengan 

sepantasnya. 

 

 

Bagaimana solusi 

Anda untuk mengatasi 

masalah saat 

konsumen komplain ? 

Biasanya komplain itu 

karena ekspedisi mbak. 

Pengirimannya lama 

karena libur lebaran.  

Solusinya ya saya bilang ke 

konsumennya baik-baik. 

Maaf ibu atau mbak ini 

karena libur lebaran jadi 

ekspedisinya libur jadi 

lama pengirimannya tolong  

pengertiannya, terima 

kasih.  

Biasanya sih kayak gitu 

mbak saya, karena 

Solusi pemilik untuk 

mengatasi masalah saat 

konsumen komplain 

adalah dengan berbicara 

baik-baik kepada 

konsumen dan meminta 

maaf atas apa yang sudah 

terjadi baik sengaja 

maupun tidak sengaja. 

Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa pemilik mampu 

melayani konsumen 

dengan baik dan ramah.  
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kesalahan kan bukan dari 

saya tapi dari pihak 

espedisi. 

 

 

Keterangan Jawaban Kesimpulan 

Kebutuhan akan Kekuatan  

( need for power )  

1. Keinginan untuk mengatur dan mengontrol orang lain 

Bagaimana sikap 

karyawan Anda? 

Apakah karyawan 

selalu mematuhi 

perintah Anda? 

Sikapnya semua baik, 

karena keluarga sendiri 

jadi ngejalaninnya enjoy 

gitu mbak. Kalau perintah 

sih ya saya minta baik-

baik responnya juga baik 

karena keluarga sendiri 

ya. 

Sikap karyawan kepada 

pemilik sangat baik 

karena karyawan 

tersebut adalah keluarga 

sendiri. Pemilik selalu 

meminta baik-baik 

kepada keluarga apabila 

ada kesalahan. Sehingga 

dalam hal ini karyawan 

sangat disiplin dan patuh 

kepada pemilik 

Apakah karyawan Anda 

bekerja dibawah 

tekanan Anda ? 

Tidak, karena kan 

keluarga sendiri mbak. 

Saya juga tidak menuntu 

perfect tapi setidaknya 

saya memastikan 

pekerjaannya rapi supaya 

konsumen tidak 

komplain.  

Karyawan tidak 

mengalamai tekanan 

karena yang membantu 

adalah keluarga beliau 

sendiri sehingga beliau 

tidak perlu marah-marah. 
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2. Memiliki tanggung jawab terhadap kinerja 

Apa tanggungjawab 

Anda sebagai pemilik 

Emy’s Craft Gallery? 

Jika Anda saat ini 

sedang memiliki 

pesanan yang cukup 

banyak, namun Anda 

juga memiliki janji 

untuk pergi dengan 

teman Anda. Anda akan 

lebih memilih yang 

mana? 

Tanggung jawab saya 

sebagai pemilik tentu saya 

harus memastikan bahwa 

produk saya rapi dan 

sesuai yang konsumen 

pesan. Selain itu juga saya 

bertanggung jawab atas 

kesalahan yang saya 

lakukan, bertanggung 

jawab terhadap 

pengiriman, bertanggung 

jawab terhadap usaha saya 

sendiri. Kedepannya akan 

seperti apa dan selalu 

berusaha untuk 

kedepannya lebih maju.  

Tanggung jawab beliau 

sebagai pemilik adalah 

memastikan bahwa 

produk rapi sesuai 

pesanan, tanggungjawab 

atas kesalahan yang 

diperbuat, 

tanggungjawab terhadap 

pengiriman dan memiliki 

rasa tanggung jawab 

yang tinggi terhadap 

pekerjaannya agar 

kedepannya lebih maju. 

Sehingga hal ini 

membuat pemilik merasa 

memiliki tanggungjawan 

yang tinggi terhadap 

pekerjaan. 

Apa yang Anda lakukan 

sebagai pemilik jika 

karyawan melakukan 

kesalahan ketika 

bekerja ? 

Saya kasih tau terus saya 

suruh ulangi lagi karena 

kalo salah nanti 

konsumen gimana gitu 

mbak. 

Yang beliau lakukan 

sebagai pemilik jika 

karyawan melakukan 

kesalahan adalah dengan 

memberitahu letak 

kesalahan dan meminta 

untuk membuat ulang.  

3. Senang bersaing  

Misalkan Anda 

dihadapkan dengan 

banyak pesaing dalam 

Kalau semisal ya mbak ? 

ya saya fun fun aja mbak 

karena saya juga tidak cari 

Perasaan pemilik jika 

dihadapkan dengan 

situasi tersebut adalah 
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sebuah acara, 

bagaimana perasaan 

Anda mengalami hal 

tersebut? 

musuh. Kita punya usaha 

sendiri-sendiri juga 

supaya barang kita laku. 

Jadi saya tidak khawatir 

karena rejeki kan tiap 

orang beda-beda.  

beliau menanggapinya 

dengan baik. Beliau 

selalu bersyukur dengan 

apa yang diberikan 

karena rejeki orang 

berbeda-beda. 

Apakah Anda bersaing 

secara sehat ? 

Ya saya bersaing secara 

sehat, karena walaupun 

orang lain ada yang 

pernah ngambil gambar 

saya terus dijual lagi, 

makanya sekarang 

watermark saya besarin 

mbak biar gak diambil 

lagi sama orang-orang 

yang tidak bertanggung 

jawab. Saya selalu 

membuat produk-produk 

saya sendiri, foto produk 

sendiri, edit sendiri.  

Pemilik bersaing secara 

sehat dibuktikan dengan 

menerima dengan lapang 

dada walaupun ada orang 

yang mengambil gambar 

produk dan mengaku 

gambar itu adalah milik 

orang usil tersebut. 

Sehingga sekarang 

pemilik menggunakan 

watermark yang lebih 

besar agar tidak mudah 

disalahgunakan oleh 

orang lain.  
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