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LAMPIRAN KUESIONER PENELITIAN 

 

 

Judul: Analisis Peran Keluarga dalam Bisnis Keluarga 

Ditujukan untuk Owner/Pemilik 

 

Dengan Hormat, 

 Saya Fena Mekhasari, NIM 10.30.0190 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Jurusan Manajemen Unika Soegijapranata Semarang, memohon kesediaan 

Bapak/ Ibu/ Saudara untuk mengisi kuesioner yang nantinya berguna untuk penulisan 

skripsi saya, data yang Bapak/Ibu/Saudara berikan akan dijaga kerahasiaannya dan 

tidak akan mengganggu penilaian kerja Bapak/Ibu/Saudara di perusahaan ini. Atas 

waktu dan kerjasama yang di berikan, saya ucapkan terima kasih 

A. Identitas Responden 

1. Nama Responden  : 

2. Jenis Kelamin   : a. Pria  b. Wanita 

3. Usia   :          th 

4. Pendidikan Terakhir : a. SMA/ SMK 

  b. Diploma (D3) 

       c. Sarjana (S1) 

       d. lainnya,sebutkan...... 

5.  Jabatan saat ini  : 

 

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner 

Berikan tanda ( X ) pada kuesioner jawaban yang telah tersedia 

disetiap pertanyaan tersebut.  

 

PENTINGNYA KELUARGA 

1. Apakah Anda memberikan kepercayaan kepada keluarga untuk terlibat dalam 

bisnis ini? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

2. Apakah Anda mampu memisahkan antara pekerjaan dan keluarga? 

a. Ya 

b. Tidak 
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Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

3. Apakah Anda menyelesaikan masalah pekerjaan secara kekeluargaan? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

KEWAJIBAN ORANG TUA KEPADA ANAK 

4. Apakah Anda memberikan pendidikan bisnis kepada anak dengan memberikan 

contoh bagaimana cara bekerja? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

5. Apakah Anda memberikan solusi kepada anak dalam menghadapi masalah dalam 

pekerjaan? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

6. Apakah Anda melatih dan mendorong anak-anak bekerja dalam bisnis ini? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

MENGHORMATI ORANG TUA 

7. Apakah anak-anak anak-anak menghormati Anda sebagai pemimpin perusahaan 

dengan bekerja sebagai karyawan saat jam kerja? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 



57 
 

8. Apakah anak-anak menjaga kepercayaan dan tanggung jawab pekerjaan yang 

Anda berikan? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

9. Dalam bekerja apakah anak menjaga nama baik perusahaan? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

KETAATAN ANAK 

10. Apakah anak-anak bekerja sesuai dengan prosedur perusahaan seperti mengikuti 

program training pada saat awal bekerja? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

11. Apakah anak-anak mentaati dan bersikap profesional terhadap aturan 

perusahaan? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

12. Apakah anak-anak menerapkan pendidikan bisnis yang Anda berikan  ke dalam 

pekerjaan? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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INDEPENDENSI ANAK 

13. Apakah anak-anak memiliki kebebasan memilih terlibat sesuai jenis 

pekerjaannya seperti di bagian pemasaran dan keuangan? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

14. Apakah anak-anak memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat pada saat 

rapat? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

15. Apakah anak-anak mengembangkan diri dalam posisinya di perusahaan? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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Judul: Analisis Peran Keluarga dalam Bisnis Keluarga 

Ditujukan untuk Suami Pemilik 

 

Dengan Hormat, 

 Saya Fena Mekhasari, NIM 10.30.0190 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Jurusan Manajemen Unika Soegijapranata Semarang, memohon kesediaan 

Bapak/ Ibu/ Saudara untuk mengisi kuesioner yang nantinya berguna untuk penulisan 

skripsi saya, data yang Bapak/Ibu/Saudara berikan akan dijaga kerahasiaannya dan 

tidak akan mengganggu penilaian kerja Bapak/Ibu/Saudara di perusahaan ini. Atas 

waktu dan kerjasama yang di berikan, saya ucapkan terima kasih 

A. Identitas Responden 

1. Nama Responden  : 

2. Jenis Kelamin   : a. Pria  b. Wanita 

3. Usia   :          th 

4. Pendidikan Terakhir : a. SMA/ SMK 

  b. Diploma (D3) 

       c. Sarjana (S1) 

       d. lainnya,sebutkan...... 

5. Jabatan saat ini  : 

 

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner 

Berikan tanda ( X ) pada kuesioner jawaban yang telah tersedia 

disetiap pertanyaan tersebut.  

 

PENTINGNYA KELUARGA 

1. Apakah Anda memberikan kepercayaan kepada keluarga untuk terlibat dalam 

bisnis ini? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

2. Apakah Anda mampu memisahkan antara pekerjaan dan keluarga? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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3. Apakah Anda menyelesaikan masalah pekerjaan secara kekeluargaan? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

KEWAJIBAN ORANG TUA KEPADA ANAK 

4. Apakah Anda memberikan pendidikan bisnis kepada anak dengan memberikan 

contoh bagaimana cara bekerja? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

5. Apakah Anda memberikan solusi kepada anak dalam menghadapi masalah dalam 

pekerjaan? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

6. Apakah Anda melatih dan mendorong anak-anak bekerja dalam bisnis ini? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

MENGHORMATI ORANG TUA 

7. Apakah anak-anak menghormati Anda sebagai pemimpin perusahaan dengan  

bekerja sebagai karyawan saat jam kerja? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

8. Apakah anak-anak menjaga kepercayaan dan tanggung jawab pekerjaan yang 

Anda berikan? 

a. Ya 

b. Tidak 
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Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

9. Dalam bekerja apakah anak bisa menjaga nama baik perusahaan? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

KETAATAN ANAK 

10. Apakah anak-anak bekerja sesuai dengan prosedur perusahaan seperti mengikuti 

program training pada saat awal bekerja? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

11. Apakah anak-anak mentaati dan bersikap profesional terhadap aturan 

perusahaan? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

12. Apakah anak-anak menerapkan pendidikan bisnis yang Anda berikan ke dalam 

pekerjaan? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

INDEPENDENSI ANAK 

13. Apakah anak-anak memiliki kebebasan memilih terlibat sesuai jenis 

pekerjaannya seperti di bagian pemasaran dan keuangan? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 



62 
 

14. Apakah anak-anak memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat pada saat 

rapat? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

15. Apakah anak-anak mengembangkan diri dalam posisinya di perusahaan? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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Judul: Analisis Peran Keluarga dalam Bisnis Keluarga 

Ditujukan untuk Anak 

 

Dengan Hormat, 

 Saya Fena Mekhasari, NIM 10.30.0190 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Jurusan Manajemen Unika Soegijapranata Semarang, memohon kesediaan 

Bapak/ Ibu/ Saudara untuk mengisi kuesioner yang nantinya berguna untuk penulisan 

skripsi saya, data yang Bapak/Ibu/Saudara berikan akan dijaga kerahasiaannya dan 

tidak akan mengganggu penilaian kerja Bapak/Ibu/Saudara di perusahaan ini. Atas 

waktu dan kerjasama yang di berikan, saya ucapkan terima kasih  

A. Identitas Responden 

1. Nama Responden  : 

2. Jenis Kelamin   : a. Pria  b. Wanita 

3. Usia   :          th 

4. Pendidikan Terakhir : a. SMA/ SMK 

 b. Diploma (D3) 

 c. Sarjana (S1) 

   d. lainnya,sebutkan...... 

5. Jabatan saat ini  : 

 

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner 

Berikan tanda ( X ) pada kuesioner jawaban yang telah tersedia 

disetiap pertanyaan tersebut.  

 

PENTINGNYA KELUARGA 

1. Apakah Anda diberikan kepercayaan orang tua untuk terlibat dalam bisnis ini? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

2. Apakah Anda mampu memisahkan antara pekerjaan dan keluarga? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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3. Apakah Anda menyelesaikan masalah pekerjaan secara kekeluargaan? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

KEWAJIBAN ORANG TUA KEPADA ANAK 

4. Apakah orang tua memberikan pendidikan bisnis kepada Anda dengan 

memberikan contoh bagaimana cara bekerja? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

5. Apakah orang tua memberikan solusi kepada Anda dalam menghadapi masalah 

dalam pekerjaan? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

6. Apakah orang tua melatih dan mendorong Anda bekerja dalam bisnis ini? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

MENGHORMATI ORANG TUA 

7. Apakah Anda menghormati orang tua sebagai pemimpin perusahaan dengan 

bekerja sebagai karyawan saat jam kerja? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

8. Apakah Anda menjaga kepercayaan dan tanggung jawab pekerjaan yang orang 

tua berikan? 

a. Ya 

b. Tidak 
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Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

9. Dalam bekerja apakah Anda menjaga nama baik perusahaan? 
a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

KETAATAN ANAK 

10. Apakah Anda bekerja sesuai dengan prosedur perusahaan seperti mengikuti 

program training pada saat awal bekerja? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

11. Apakah Anda mentaati dan bersikap profesional terhadap aturan perusahaan? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

12. Apakah Anda menerapkan pendidikan bisnis yang diberikan orang tua ke dalam 

pekerjaan? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

INDEPENDENSI ANAK 

13. Apakah Anda memiliki kebebasan memilih terlibat sesuai jenis pekerjaannya 

seperti di bagian pemasaran dan keuangan? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 



66 
 

14. Apakah Anda memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat pada saat rapat? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

15. Apakah Anda mengembangkan diri dalam posisi Anda di perusahaan? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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Judul: Analisis Peran Keluarga dalam Bisnis Keluarga (Suami Pemilik) 

Ditujukan untuk Karyawan CV MSKOM (pemasaran/marketing) 

 

Dengan Hormat, 

 Saya Fena Mekhasari, NIM 10.30.0190 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Jurusan Manajemen Unika Soegijapranata Semarang, memohon kesediaan 

Bapak/ Ibu/ Saudara/i untuk mengisi kuesioner yang nantinya berguna untuk 

penulisan skripsi saya, data yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan akan dijaga 

kerahasiaannya dan tidak akan mengganggu penilaian kerja Bapak/Ibu/Saudara/i di 

perusahaan ini. Atas waktu dan kerjasama yang di berikan, saya ucapkan terima kasih  

A. Identitas Responden 

1. Nama Responden  : 

2. Jenis Kelamin   : a. Pria  b. Wanita 

3. Usia   :          th 

4. Pendidikan Terakhir : a. SMA/ SMK 

 b. Diploma (D3) 

 c. Sarjana (S1) 

   d. lainnya,sebutkan...... 

5. Jabatan saat ini  : 

 

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner 

Berikan tanda ( X ) pada kuesioner jawaban yang telah tersedia 

disetiap pertanyaan tersebut.  

 

PENTINGNYA KELUARGA 

1. Menurut Anda apakah suami pemilik memberikan kepercayaan kepada keluarga 

untuk terlibat dalam bisnis ini? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

2. Menurut Anda apakah suami pemilik mampu memisahkan antara pekerjaan dan 

keluarga? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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3. Menurut Anda apakah suami pemilik menyelesaikan masalah pekerjaan secara 

kekeluargaan? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

KEWAJIBAN ORANG TUA KEPADA ANAK 

4. Apakah suami pemilik memberikan pendidikan bisnis kepada anak dengan 

memberikan contoh bagaimana cara bekerja? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

5. Apakah suami pemilik memberikan solusi kepada anak dalam menghadapi 

masalah pekerjaan? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

6. Apakah suami pemilik melatih dan mendorong anak-anak bekerja dalam bisnis 

ini? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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Judul: Analisis Peran Keluarga dalam Bisnis Keluarga (Anak Laki-laki) 

Ditujukan untuk Karyawan CV MSKOM (pemasaran/marketing) 

 

Dengan Hormat, 

 Saya Fena Mekhasari, NIM 10.30.0190 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Jurusan Manajemen Unika Soegijapranata Semarang, memohon kesediaan 

Bapak/ Ibu/ Saudara/i untuk mengisi kuesioner yang nantinya berguna untuk 

penulisan skripsi saya, data yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan akan dijaga 

kerahasiaannya dan tidak akan mengganggu penilaian kerja Bapak/Ibu/Saudara/i di 

perusahaan ini. Atas waktu dan kerjasama yang di berikan, saya ucapkan terima kasih  

A. Identitas Responden 

1. Nama Responden  : 

2. Jenis Kelamin   : a. Pria  b. Wanita 

3. Usia   :          th 

4. Pendidikan Terakhir : a. SMA/ SMK 

 b. Diploma (D3) 

 c. Sarjana (S1) 

   d. lainnya,sebutkan...... 

5. Jabatan saat ini  : 

 

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner 

Berikan tanda ( X ) pada kuesioner jawaban yang telah tersedia 

disetiap pertanyaan tersebut.  

 

PENTINGNYA KELUARGA 

1. Menurut Anda apakah anak laki-laki diberi kepercayaan orang tua untuk terlibat 

dalam bisnis ini? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

2. Menurut Anda apakah anak laki-laki mampu memisahkan antara pekerjaan dan 

keluarga? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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3. Menurut Anda apakah anak laki-laki menyelesaikan masalah pekerjaan secara 

kekeluargaan? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

MENGHORMATI ORANG TUA 

4. Apakah anak laki-laki menghormati orang tua sebagai pemimpin perusahaan 

dengan bekerja sebagai karyawan saat jam kerja? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

5. Apakah anak laki-laki menjaga kepercayaan dan tanggung jawab pekerjaan yang 

orang tua berikan? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

6. Apakah anak laki-laki bisa menjaga nama baik perusahaan saat bekerja? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

KETAATAN ANAK 

7. Apakah anak laki-laki bekerja sesuai dengan prosedur perusahaan seperti 

mengikuti program training pada saat awal bekerja? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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8. Apakah anak laki-laki mentaati dan bersikap profesional terhadap aturan 

perusahaan? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

9. Apakah anak laki-laki menerapkan pendidikan bisnis yang diberikan orang tua ke 

dalam pekerjaan? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

INDEPENDENSI ANAK 

10. Apakah anak laki-laki memiliki kebebasan memilih terlibat sesuai jenis 

pekerjaannya seperti di bagian pemasaran? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

11. Apakah anak laki-laki memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat pada saat 

rapat? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

12. Apakah anak laki-laki mengembangkan diri dalam posisinya di perusahaan? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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Judul: Analisis Peran Keluarga dalam Bisnis Keluarga (Anak Perempuan) 

Ditujukan untuk Karyawan CV MSKOM (administrasi dan keuangan) 

 

Dengan Hormat, 

 Saya Fena Mekhasari, NIM 10.30.0190 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Jurusan Manajemen Unika Soegijapranata Semarang, memohon kesediaan 

Bapak/ Ibu/ Saudara/i untuk mengisi kuesioner yang nantinya berguna untuk 

penulisan skripsi saya, data yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan akan dijaga 

kerahasiaannya dan tidak akan mengganggu penilaian kerja Bapak/Ibu/Saudara/i di 

perusahaan ini. Atas waktu dan kerjasama yang di berikan, saya ucapkan terima kasih  

A. Identitas Responden 

1. Nama Responden  : 

2. Jenis Kelamin   : a. Pria  b. Wanita 

3. Usia   :          th 

4. Pendidikan Terakhir : a. SMA/ SMK 

 b. Diploma (D3) 

 c. Sarjana (S1) 

   d. lainnya,sebutkan...... 

5.   Jabatan saat ini  : 

 

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner 

Berikan tanda ( X ) pada kuesioner jawaban yang telah tersedia 

disetiap pertanyaan tersebut.  

 

PENTINGNYA KELUARGA 

1. Menurut Anda apakah anak perempuan diberi kepercayaan orang tua untuk 

terlibat dalam bisnis ini? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

2. Menurut Anda apakah anak perempuan mampu memisahkan antara pekerjaan 

dan keluarga? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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3. Menurut Anda apakah anak perempuan menyelesaikan masalah pekerjaan secara 

kekeluargaan? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

MENGHORMATI ORANG TUA 

4. Apakah anak perempuan menghormati orang tua sebagai pemimpin perusahaan 

dengan bekerja sebagai karyawan saat jam kerja? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

5. Apakah anak perempuan menjaga kepercayaan dan tanggung jawab pekerjaan 

yang orang tua berikan? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

6. Apakah anak perempuan bisa menjaga nama baik perusahaan saat bekerja? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

KETAATAN ANAK 

7. Apakah anak perempuan bekerja sesuai dengan prosedur perusahaan seperti 

mengikuti program training pada saat awal bekerja? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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8. Apakah anak perempuan mentaati dan bersikap profesional terhadap aturan 

perusahaan? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

9. Apakah anak perempuan menerapkan pendidikan bisnis yang diberikan orang tua 

ke dalam pekerjaan? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

INDEPENDENSI ANAK 

10. Apakah anak perempuan memiliki kebebasan memilih terlibat sesuai jenis 

pekerjaan di bagian keuangan? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

11. Apakah anak perempuan memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat pada 

saat rapat? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

12. Apakah anak perempuan mengembangkan diri dalam posisinya di perusahaan? 

a. Ya 

b. Tidak 

Contoh:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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LAMPIRAN HASIL KUESIONER 

 

Data Tanggapan Pemilik Terhadap Peran Anggota Keluarga dalam  

Bisnis Keluarga CV MSKOM 

No Keterangan 
Jawaban 

Contoh 
Ya Tidak 

Pentingnya keluarga 

1. Apakah Anda 

memberikan 

kepercayaan kepada 

keluarga untuk 

terlibat dalam bisnis 

ini? 

 

 

 

 

√ 

 

  

 

 

- 

 

Saya memberikan kepercayaan kepada anggota 

keluarga untuk terlibat dalam bisnis ini dengan 

menempatkan anak-anak untuk bekerja di bagian 

marketing dan keuangan. 

2. Apakah Anda 

mampu 

memisahkan antara 

pekerjaan dan 

keluarga? 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

- 

Setiap hari sebelum berangkat kerja saya selalu 

mengerjakan terlebih dahulu kewajiban sebagai 

istri dan ibu. Misalnya membersihkan rumah, 

mencuci dll. Kalau sudah beres semua barulah 

saya berangkat kerja. Walaupun saya tidak 

sempat untuk masak bagi keluarga, tapi saya tetap 

memikirkan menu makanan dengan cara katering 

setiap hari. 

3. Apakah Anda 

menyelesaikan 

masalah pekerjaan 

secara 

kekeluargaan? 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

- 

Hubungan saya dengan karyawan dilandasi 

dengan kekeluargaan, apapun bisa kami 

bicarakan. Saya mengajarkan mereka untuk jujur 

dan bertanggung jawab (santai tapi bertanggung 

jawab penuh). Jadi saat melakukan kesalahan, 

mereka harus berani bicara dan bertanggung 

jawab. Tidak hanya ditegur / dimarahi tapi saya 

selalu berusaha mencarikan jalan keluarnya. 

Sehingga mereka merasa nyaman karena ada yang 

memimpin mereka. 

Kewajiban Orang Tua Kepada Anak 

4. Apakah Anda 

memberikan 

pendidikan bisnis 

kepada anak dengan 

memberikan contoh 

bagaimana cara 

bekerja? 

 

 

√ 

 

 

 

- 

Saya melibatkan langsung anak-anak untuk 

bekerja di perusahaan, saya memberi contoh 

bagaimana cara menjadi marketing dengan 

mengajak anak berkunjung ke instansi untuk 

melihat dan belajar bagaimana cara menawarkan 

produk dan mendekatkan diri ke pelanggan. 

5. Apakah Anda 

memberikan solusi 

kepada anak dalam 

menghadapi 

masalah dalam 

pekerjaan? 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

- 

Saya berusaha menjadi orang tua yang selalu ada 

untuk mereka, menyediakan waktu pada saat 

mereka ingin bicara, saya membantu mereka 

dalam menyelesaikan masalah misal dalam 

memberikan penawaran, saya mendampingi anak 

memberikan penawaran. 
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No Keterangan 
Jawaban 

Contoh 
Ya Tidak 

6. Apakah Anda 

melatih dan 

mendorong anak-

anak bekerja dalam 

bisnis ini? 

 

 

√ 

 

 

 

- 

Sekarang ini anak-anak kami terjun dan bekerja 

dalam perusahaan. Memotivasi dan 

mempersiapkan mereka untuk nantinya 

melanjutkan bisnis / perusahaan contohnya 

mereka mengikuti rapat dengan distributor. 

Menghormati Orang Tua 

7. Apakah anak-anak 

menghormati Anda 

sebagai pemimpin 

perusahaan dengan  

bekerja sebagai 

karyawan saat jam 

kerja? 

 

 

√ 

 

 

- 

Sekarang anak laki-laki bekerja di bagian 

marketing, terjun ke lapangan mencari proyek dan 

dengan istrinya membuka usaha sendiri toko 

ATK. Anak perempuan memegang keuangan 

perusahaan dan juga mulai belajar terjun 

kelapangan ikut mengurusi proyek. 

8. Apakah anak-anak 

menjaga 

kepercayaan dan 

tanggung jawab 

pekerjaan yang 

Anda berikan? 

 

 

 

√ 

 

 

 

- 

Sekarang anak laki-laki dan anak perempuan 

punya tugas dan kewajiban masing-masing. Dan 

saya menilai mereka penuh tanggung jawab 

terhadap pekerjaan / tanggung jawab yang 

diberikan / yang menjadi tugas mereka. 

9. Dalam bekerja 

apakah anak 

menjaga nama baik 

perusahaan? 

 

√ 

 

- 

Ketika mereka mendapat pesanan barang, saya 

selalu tekankan kepada mereka untuk melayani 

pelanggan dengan ramah, santai dan sopan, dan 

pengiriman barang ke pelanggan juga tepat waktu 

sehingga pelanggan merasa nyaman dengan 

pelayanan yang kami berikan dan itu berpengaruh 

terhadap nama baik perusahaan. 

Ketaatan Anak 

10. Apakah anak-anak 

bekerja sesuai 

dengan prosedur 

perusahaan seperti 

mengikuti program 

training pada saat 

awal bekerja? 

 

 

 

√ 

 

 

 

- 

Saat masuk kerja pertama kali anak-anak juga 

harus mengikuti training dan dengan gaji standart 

harian selama 3bulan pertama seperti karyawan 

yang lain. 

11. Apakah anak-anak 

mentaati dan 

bersikap 

profesional 

terhadap aturan 

perusahaan? 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

- 

Menjaga sikap / perilaku dan menghormati 

peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dalam 

perusahaan seperti mengisi daftar presensi dengan 

pemindai sidik jari (finger print) setiap pagi dan 

sore, menggunakan pakaian kerja yang sopan dan 

rapi (tidak pakai celana jeans). 

12. Apakah anak-anak 

menerapkan 

pendidikan bisnis 

yang Anda berikan 

ke dalam 

pekerjaan? 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

- 

Mereka menjalankan pekerjaan dengan baik 

seperti yang saya ajarkan, walaupun anak 

perempuan tetap melanjutkan kuliahnya. 
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No Keterangan 
Jawaban 

Contoh 
Ya Tidak 

Independensi Anak 

13. Apakah anak-anak 

memiliki kebebasan 

memilih terlibat 

sesuai jenis 

pekerjaannya 

seperti di bagian 

pemasaran dan 

keuangan? 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

- 

Dengan kepercayaan yang kami berikan, mereka 

bebas melangkah tapi harus tetap menghormati 

dan mentaati ketentuan-ketemtuan/ peraturan 

yang ada di dalam perusahaan. Misalnya: boleh 

order (memesan) barang sendiri sesuai kebutuhan 

proyek. 

14. Apakah anak-anak 

memiliki kebebasan 

untuk memberikan 

pendapat pada saat 

rapat? 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

- 

Di dalam perusahaan / dalam meeting tidak hanya 

anak-anak yang boleh berpendapat, tetapi semua 

karyawan. 

15. Apakah anak-anak 

mengembangkan 

diri dalam posisinya 

di perusahaan? 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

- 

Anak laki-laki sekarang sudah memegang 

beberapa instansi dan berani pergi sendiri tanpa 

saya dampingi. Kalau anak perempuan masalah 

keuangan / administrasi perusahan sudah bisa dan 

beres tapi untuk terjun kelapangan masih perlu 

didampingi. 
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Data Tanggapan Suami Pemilik Terhadap Peran Anggota Keluarga dalam  

Bisnis Keluarga CV MSKOM 

No Keterangan 
Jawaban 

Contoh 
Ya Tidak 

Pentingnya Keluarga 

1. Apakah Anda 

memberikan kepercayaan 

kepada keluarga untuk 

terlibat dalam bisnis ini? 

 

 

√ 

 

 

 

- 

Anak saya berikan kepercayaan untuk 

bekerja di bagian pemasaran dan bagian 

keuangan. 

2. Apakah Anda mampu 

memisahkan antara 

pekerjaan dan keluarga? 

 

 

√ 

 

 

- 

Saat jam kantor waktunya untuk bekerja 

dan di luar jam kantor waktunya untuk 

keluarga. 

3. Apakah Anda 

menyelesaikan masalah 

pekerjaan secara 

kekeluargaan? 

 

√ 

 

 

- 

Saya selalu berusaha untuk 

berkomunikasi dengan karyawan dalam 

menyelesaikan masalah pekerjaan. 

Kewajiban Orang Tua Kepada Anak 

4. Apakah Anda 

memberikan pendidikan 

bisnis kepada anak 

dengan memberikan 

contoh bagaimana cara 

bekerja? 

 

√ 

 

 

- 

Saya melibatkan anak-anak untuk terlibat 

langsung dan harus disiplin dalam 

bekerja dalam bisnis keluarga seperti 

anak laki-laki di bagian marketing seperti 

saya, dan anak perempuan di bagian 

keuangan. 

5. Apakah Anda 

memberikan solusi 

kepada anak dalam 

menghadapi masalah 

dalam pekerjaan? 

 

√ 

 

 

- 

Mengajarkan anak-anak saya untuk 

terlibat dalam bisnis dan ketika 

mengalami kesulitan, saya selalu 

menyediakan waktu saat jam kerja. 

6. Apakah Anda melatih 

dan mendorong anak-

anak bekerja dalam 

bisnis ini? 

 

√ 

 

 

- 

Memberi proyek instansi yang harus 

ditangani oleh anak. 

Menghormati Orang Tua 

7. Apakah anak-anak 

menghormati Anda 

sebagai pemimpin 

perusahaan dengan  

bekerja sebagai 

karyawan saat jam kerja? 

 

√ 

 

 

- 

Anak-anak tetap meghormati kami pada 

jam kerja dengan melakukan pekerjaan 

seperti anak laki-laki di bagian marketing 

dan anak perempuan di bagian keuangan. 

8. Apakah anak-anak 

menjaga kepercayaan 

dan tanggung jawab 

pekerjaan yang Anda 

berikan? 

 

 

√ 

 

 

- 

Dalam jam perusahaan mereka tetap 

sebagai karyawan. 

9. Dalam bekerja apakah 

anak bisa menjaga nama 

baik perusahaan? 

 

 

√ 

 

 

- 

Memberikan pelayanan yang baik ketika 

ada pesanan barang, misal dengan 

menyesuaikan budget dari pelanggan, 

anak harus bersedia untuk mencarikan 
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No Keterangan 
Jawaban 

Contoh 
Ya Tidak 

barang dan mengirim tepat waktu sesuai 

dengankesepakatan awal. 

Ketaatan Anak 

10. Apakah anak-anak 

bekerja sesuai dengan 

prosedur perusahaan 

seperti mengikuti 

program training pada 

saat awal bekerja? 

 

√ 

 

- 

Tiga bulan pertama kerja, anak-anak juga 

mengikuti program training seperti 

karyawan baru, anak-anak diberi 

pelatihan awal sesuai dengan jenis 

pekerjaan masing-masing yaitu 

marketing dan keuangan. 

11. Apakah anak-anak 

mentaati dan bersikap 

profesional terhadap 

aturan perusahaan? 

 

√ 

 

 

- 

Mereka selalu mengisi daftar presensi 

ketika pagi dan sore hari. 

12. Apakah anak-anak 

menerapkan pendidikan 

bisnis yang Anda berikan 

ke dalam pekerjaan? 

 

 

√ 

 

 

- 

Mereka menjalankan pekerjaannya 

masing-masing sesuai apa yang saya 

ajarkan seperti disiplin dalam bekerja 

Independensi Anak 

13. Apakah anak-anak 

memiliki kebebasan 

memilih terlibat sesuai 

jenis pekerjaannya 

seperti di bagian 

pemasaran dan 

keuangan? 

 

 

√ 

 

 

 

- 

Saya memberikan tanggung jawab 

kepada anak laki-laki di bagian 

pemasaran dan anak perempuan di 

bagian keuangan. 

14. Apakah anak-anak 

memiliki kebebasan 

untuk memberikan 

pendapat pada saat rapat? 

 

 

√ 

 

 

 

- 

Jika meeting mereka diberi kesempatan 

untuk mengeluarkan pendapat. 

15. Apakah anak-anak 

mengembangkan diri 

dalam posisinya di 

perusahaan? 

 

√ 

 

 

- 

Anak laki-laki mencari instansi-instansi 

lain, dan anak perempuan memiliki 

kemauan untuk belajar tidak hanya 

bagian keuangan tetapi bagian 

pemasaran 
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Data Tanggapan Anak Laki-laki Terhadap Peran Anggota Keluarga dalam 

Bisnis Keluarga CV MSKOM 

No Keterangan 
Jawaban 

Contoh 
Ya Tidak 

Pentingnya Keluarga 

1. Apakah Anda diberikan 

kepercayaan orang tua untuk 

terlibat dalam bisnis ini? 

 

√ 

 

- 

Orangtua memberi kepercayaan dengan 

melibatkan saya di bagian marketing. 

2. Apakah Anda mampu 

memisahkan antara 

pekerjaan dan keluarga? 

 

√ 

 

- 

Saat ingin pergi berlibur dengan keluarga 

saya menunggu waktu yang tepat, 

misalnya saat libur bekerja. 

3. Apakah Anda 

menyelesaikan masalah 

pekerjaan secara 

kekeluargaan? 

 

 

√ 

 

 

- 

Jika ada masalah dalam pekerjaan semua 

dibicarakan dan diselesaikan langsung 

secara baik-baik. 

Kewajiban Orang Tua kepada Anak 

4. Apakah orang tua 

memberikan pendidikan 

bisnis kepada Anda dengan 

memberikan contoh 

bagaimana cara bekerja? 

 

 

√ 

 

 

 

- 

Dengan mengajarkan saya bagaimana 

menawarkan produk ke pelanggan, 

keliling mencari instansi. 

5. Apakah orang tua 

memberikan solusi kepada 

Anda dalam menghadapi 

masalah dalam pekerjaan? 

 

 

√ 

 

 

- 

Mereka mengajarkan saya untuk 

bersikap tegas. 

6. Apakah orang tua melatih 

dan mendorong Anda 

bekerja dalam bisnis ini? 

 

√ 
 

 

- 

Saya sering dilatih dalam semua kegiatan 

perusahaan. 

 

Menghormati Orang Tua 

7. Apakah Anda menghormati 

orang tua sebagai pemilik 

perusahaan dengan  bekerja 

sebagai karyawan saat jam 

kerja? 

 

√ 

 

- 

Tentu saya menghormati mereka sama 

seperti ketika berada di luar jam kerja 

dan status saya tetap sebagai karyawan 

pada saat jam kerja. 

8. Apakah Anda menjaga 

kepercayaan dan tanggung 

jawab pekerjaan yang orang 

tua berikan? 

 

 

√ 
 

 

 

- 

Saya menjalankan pekerjaan saya di 

bagian pemasaran sama kayak karyawan 

lain, walaupun saya adalah anak dari 

pemilik. 

9. Dalam bekerja apakah Anda 

menjaga nama baik 

perusahaan? 

 

√ 
 

- 

Dengan memberikan pelayanan yang 

baik kepada pelanggan seperti cara 

berbicara, cara berpakaian. 

Ketaatan Anak 

10. Apakah Anda bekerja sesuai 

dengan prosedur perusahaan 

seperti mengikuti program 

training pada saat awal 

bekerja? 

√ - Saya ikut program training sebagai 

marketing sesuai dengan job desk nya 



81 
 

No Keterangan 
Jawaban 

Contoh 
Ya Tidak 

11. Apakah Anda mentaati dan 

bersikap profesional 

terhadap aturan perusahaan? 

 

√ 
 

 

- 

Saat bekerja harus profesional seperti 

datang tidak terlambat, bekerja sebagai 

karyawan. 

12. Apakah Anda menerapkan 

pendidikan bisnis yang 

diberikan orang tua ke dalam 

pekerjaan? 

 

√ 
 

 

- 

Saya menerapkan ke dalam pekerjaan  

seperti keliling mencari instansi, 

menawarkan produk ke pelanggan 

Independensi Anak 

13. Apakah Anda memiliki 

kebebasan memilih terlibat 

sesuai jenis pekerjaannya 

seperti di bagian pemasaran 

dan keuangan? 

 

√ 
 

 

- 

Saya memilih sebagai marketing karena 

saya lebih tertarik bekerja di lapangan. 

14. Apakah Anda memiliki 

kebebasan untuk 

memberikan pendapat pada 

saat rapat? 

 

√ 
 

 

- 

Saat perusahaan membutuhkan promosi 

yang efektif, saya memberikan pendapat 

dan saya yang bertanggung jawab. 

15. Apakah Anda 

mengembangkan diri dalam 

posisi Anda di perusahaan? 

 

√ 
 

 

 

- 

Tidak hanya di Semarang, saya sudah ke 

luar kota seperti Salatiga untuk 

mengecek produk DELL ke instansi yang 

sudah bekerja sama dengan perusahaan. 
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Data Tanggapan Anak Perempuan Terhadap Peran Anggota Keluarga dalam 

Bisnis Keluarga CV MSKOM 

No Keterangan 
Jawaban 

Contoh 
Ya Tidak 

Pentingnya Keluarga 

1. Apakah Anda diberikan 

kepercayaan orang tua untuk 

terlibat dalam bisnis ini? 

 

√ 

 

 

- 

Dengan memberi kesempatan untuk 

bekerja di bisnis keluarga. 

2. Apakah Anda mampu 

memisahkan antara pekerjaan 

dan keluarga? 

 

√ 

 

 

- 

Pada saat jam kerja bekerja, selesai 

bekerja baru bersama keluarga. 

3. Apakah Anda menyelesaikan 

masalah pekerjaan secara 

kekeluargaan? 

 

√ 

 

 

- 

Tidak terlalu serius, kadang diisi 

dengan bercanda. 

Kewajiban Orang Tua kepada Anak 

4. Apakah orang tua memberikan 

pendidikan bisnis kepada 

Anda dengan memberikan 

contoh bagaimana cara 

bekerja? 

 

√ 

 

 

- 

Selain bekerja di bagian keuangan, 

saya diajarkan untuk belajar di bagian 

marketing 

5. Apakah orang tua memberikan 

solusi kepada Anda dalam 

menghadapi masalah dalam 

pekerjaan? 

 

√ 

 

 

- 

Mereka sabar dalam membimbing dan 

memberikan solusi ketika ada masalah 

di bagian keuangan. 

6. Apakah orang tua melatih dan 

mendorong Anda bekerja 

dalam bisnis ini? 

 
√ 

 

- 

Memberi kesempatan bekerja dalam 

perusahaan sendiri. 

Menghormati Orang Tua 

7. Apakah Anda menghormati 

orang tua sebagai pemilik 

perusahaan dengan  bekerja 

sebagai karyawan saat jam 

kerja? 

 

√ 

 

- 

Sebagai karyawan saya harus 

menghormati pimpinan saya dan 

menjalankan pekerjaan dengan baik. 

8. Apakah Anda menjaga 

kepercayaan dan tanggung 

jawab pekerjaan yang orang 

tua berikan? 

 

 

√ 

 

 

 

- 

Bertanggung jawab dalam menangani 

keuangan. 

9. Dalam bekerja apakah Anda 

menjaga nama baik 

perusahaan? 

 

√ 

 

- 

Jika ada yang pesan barang, saya 

memberikan pelayanan yang baik 

seperti tepat waktu dalam pengiriman 

barang sampai ke tangan pelanggan, 

kualitas barang tidak cacat. 

Ketaatan Anak 

10. Apakah Anda bekerja sesuai 

dengan prosedur perusahaan 

seperti mengikuti program 

training pada saat awal 

bekerja? 

 

√ 

 

 

- 
Saya juga ikut program training selama 

tiga bulan pertama dengan program 

pelatihan di bagian keuangan seperti 

mencatat pemasukan dan pengeluaran. 
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No Keterangan 
Jawaban 

Contoh 
Ya Tidak 

11. Apakah Anda mentaati dan 

bersikap profesional terhadap 

aturan perusahaan? 

 
√ 

 

 

- 

Saya mengisi daftar presensi setiap 

pagi dan sore, menggunakan baju kerja 

yang rapi dan sopan. 

12. Apakah Anda menerapkan 

pendidikan bisnis yang 

diberikan orang tua ke dalam 

pekerjaan? 

 
√ 

 

- 

Saya sudah lancar di bagian keuangan, 

dan mulai belajar menjadi marketing. 

Independensi Anak 

13. Apakah Anda memiliki 

kebebasan memilih terlibat 

sesuai jenis pekerjaannya 

seperti di bagian pemasaran 

dan keuangan? 

 
√ 

 

 

- 

Saya bekerja di bagian keuangan 

sebagai admin dan belajar menjadi 

marketing sesuai dengan kemauan 

saya. 

14. Apakah Anda memiliki 

kebebasan untuk memberikan 

pendapat pada saat rapat? 

 

√ 

 

 

- 

Saat meeting berlangsung dapat 

memberi pendapat 

15. Apakah Anda 

mengembangkan diri dalam 

posisi Anda di perusahaan? 

 

√ 

 

 

- 

Ikut dalam proyek / pengadaan suatu 

proyek. 
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Data Tanggapan Karyawan Bagian Marketing Terhadap Peran Suami Pemilik 

dalam Bisnis Keluarga CV MSKOM 

No Keterangan Responden 
Jawaban 

Contoh Kesimpulan 
Ya Tidak 

Pentingnya Keluarga 

1. Menurut 

Anda apakah 

suami 

pemilik 

memberikan 

kepercayaan 

kepada 

keluarga 

untuk 

terlibat 

dalam bisnis 

ini? 

Karyawan 1  

√ 

 

- 

Dengan memberi 

kesempatan bekerja 

untuk anak-

anaknya. 

Menempatkan 

anak-anak untuk 

bekerja di CV 

MSKOM dengan 

menempatkan 

anak laki-laki di 

bagian marketing  

dan anak 

perempuan di 

bagian keuangan. 

Karyawan 2  

√ 

 

 

- 

Menempatkan 

anak-anak bekerja 

di bagian keuangan 

dan pemasaran 

Karyawan 3  

√ 

 

- 

Anak bekerja di CV 

MSKOM, laki-laki 

di marketing dan 

perempuan di 

bagian keuangan. 

2. Menurut 

Anda apakah 

suami 

pemilik 

mampu 

memisahkan 

antara 

pekerjaan 

dan 

keluarga? 

Karyawan 1  

 

√ 

 

 

 

- 

Karena pada setiap 

libur kerja, yaitu 

hari Sabtu dan 

Minggu suami 

pemilik 

menyempatkan 

untuk keluarganya 

Suami pemilik 

dapat membagi 

waktu antara hari 

kerja dan hari 

libur kerja yang 

digunakan untuk 

keluarganya. 

Contohnya seperti 

hari Sabtu dan 

Minggu yang 

digunakan untuk 

berkumpul 

bersama keluarga. 

Karyawan 2  

√ 

 

- 

Pada libur kerja 

seperti Minggu 

untuk berkumpul 

keluarga 

Karyawan 3  

√ 

 

- 

Bekerja pada saat 

jam kerja & diluar 

jam kerja untuk 

keluarganya 

3. Menurut 

Anda apakah 

suami 

pemilik 

menyelesaik

an masalah 

pekerjaan 

secara 

kekeluargaa

n? 

Karyawan 1  

√ 

 

 

- 

Karena beliau dapat 

membantu 

karyawannya dalam 

memecahkan 

masalah di dalam 

perusahaan 

Suami pemilik 

berkomunikasi 

dengan ramah dan 

sopan kepada 

karyawan dan 

membantu 

karyawan dalam 

memecahkan 

masalah di 

perusahaan 

misalnya ada 

pelanggan yang 

ingin membeli 

laptop tetapi 

laptop yang 

diinginkan belum 

Karyawan 2 √ 

 

- Membantu 

karyawan dalam 

memecahkan 

masalah, misalnya 

ada pelanggan yang 

ingin membeli 

laptop tapi laptop 

yang diinginkan 

belum tersedia di 

toko, suami pemilik 
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No Keterangan Responden 
Jawaban 

Contoh Kesimpulan 
Ya Tidak 

membantu dengan 

menanyakan ke 

bagian pusat kapan 

barang akan 

dikirim. 

tersedia di toko, 

suami pemilik 

membantu dengan 

menanyakan ke 

bagian pusat 

kapan barang 

akan dikirim.  
Karyawan 3 √ 

 

- Komunikasi dengan 

karyawan terjalin 

dengan ramah dan 

sopan. 

Kewajiban Orang Tua kepada Anak 

4. Apakah 

suami 

pemilik 

memberikan 

pendidikan 

bisnis 

kepada anak 

dengan 

memberikan 

contoh 

bagaimana 

cara 

bekerja?  

Karyawan 1  

√ 

 

 

- 

Dengan mengajak 

anaknya mengikuti 

pengadaan proyek 

dan mengunjungi 

instansi. 

Suami pemilik 

menempatkan 

anak-anak 

menjadi karyawan 

CV MSKOM dan 

mengajak anak 

untuk mengikuti 

pengadaan proyek 

juga mengunjungi 

instansi. 

Karyawan 2  

√ 

 

 

- 

Dengan 

menempatkan putra 

putrinya untuk 

bergabung menjadi 

karyawan 

MSKOM. 

Karyawan 3  

√ 

 

 

- 

Menempatkan 

langsung anak-

anaknya dalam CV 

MSKOM, anak 

laki-laki bagian 

pemasaran, anak 

perempuan bagian 

keuangan. 

5. Apakah 

suami 

pemilik 

memberikan 

solusi 

kepada anak 

dalam 

menghadapi 

masalah 

pekerjaan? 

Karyawan 1 √ 

 

- Mengajarkan 

anaknya agar 

bersikap tegas 

dalam mengambil 

keputusan. 

Suami pemilik 

memberi solusi 

kepada anak-

anaknya dalam 

menghadapi 

masalah dengan 

memberi waktu 

untuk bicara soal 

pekerjaan, 

berdiskusi dan 

mengajarkan agar 

bersikap tegas 

dalam mengambil 

keputusan. 

Karyawan 2  

√ 

 

 

- 

Memberi waktu 

kepada anaknya 

jika anak 

mengalami 

kesulitan. 

Karyawan 3  

√ 

 

 

- 

Dengan berdiskusi 

bersama di ruang 

kerja. 

6. Apakah 

suami 

pemilik 

melatih dan 

mendorong 

anak-anak 

Karyawan 1  

√ 

 

- 

Memberikan 

kesempatan bekerja 

di dalam 

perusahaan. 

Suami pemilik 

memberi 

kesempatan 

bekerja, dan 

menanamkan 

kedisplinan 
Karyawan 2  

 

 

 

Menanamkan 

kedisplinan dalam 
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No Keterangan Responden 
Jawaban 

Contoh Kesimpulan 
Ya Tidak 

bekerja 

dalam CV 

MSKOM? 

 

√ 

 

 

- 

bekerja dengan 

datang ke kantor 

tepat waktu 

sebelum pukul 

08.00. 

kepada anak 

dalam bekerja 

seperti datang ke 

kantor sebelum 

pukul 08.00 dan 

mengisi daftar 

presensi setiap 

pagi dan sore. 

Karyawan 3  

 

√ 

 

 

 

- 

Memberikan sikap 

disiplin kepada 

anak, seperti 

mengisi daftar 

presensi pagi dan 

sore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Data Tanggapan Karyawan Bagian Marketing Terhadap Peran Anak Laki-laki 

dalam Bisnis Keluarga CV MSKOM 

No Keterangan Responden 
Jawaban 

Contoh Kesimpulan 
Ya Tidak 

Pentingnya Keluarga 

1. Menurut Anda 

apakah anak 

laki-laki diberi 

kepercayaan 

orang tua untuk 

terlibat dalam 

bisnis ini? 

Karyawan 1 √ - Anak laki-laki bekerja 

di bagian marketing 

seperti mencari instansi 

Walaupun 

masih 

dibimbing 

keluarga, anak 

laki-laki 

menjalankan 

pekerjaan 

dengan lancar 

di bagian 

marketing 

seperti 

mencari 

instansi. 

Karyawan 2  

√ 

 

 

- 

Anak laki-laki 

menjalankan 

pekerjaannya di bagian 

pemasaran dengan 

lancer. 

Karyawan 3  

√ 

 

 

- 

Jadi marketing, tapi 

masih ditopang / 

dibimbing oleh orang 

tuanya. Belum bisa 

mandiri. 

2. Menurut Anda 

apakah anak 

laki-laki 

mampu 

memisahkan 

antara 

pekerjaan dan 

keluarga? 

Karyawan 1  

√ 

 

 

- 

Pada saat libur kerja 

digunakan untuk 

kumpul bareng 

keluarga dan jalan-

jalan. 

Hari libur 

digunakan 

untuk 

berkumpul 

bersama 

keluarga 

seperti jalan-

jalan bersama 

istri dan 

anaknya. 

Karyawan 2  

√ 

 

- 

Pada saat libur 

digunakan untuk jalan-

jalan bersama istri dan 

anaknya. 

Karyawan 3  

√ 

 

- 

Saat jam kerja bekerja, 

saat libur kerja 

digunakan untuk 

keluarga 

3. Menurut Anda 

apakah anak 

laki-laki 

menyelesaikan 

masalah 

pekerjaan 

secara 

kekeluargaan? 

Karyawan 1  

√ 

 

- 

Saling membantu dan 

bekerja sama dalam 

mengerjakan suatu 

pekerjaan 

Walaupun jam 

kerja sering 

berada di luar 

perusahaan, 

anak laki-laki 

bekerja sama 

dengan 

karyawan 

misalnya ada 2 

instansi yang 

harus 

dikunjungi 

pada waktu 

yang sama, 

anak laki-laki 

berbagi tugas 

berkunjung ke 

instansi. 

Karyawan 2  

 

 

√ 

 

 

 

- 

Saling membantu dan 

bekerja sama, misalnya 

jika ada 2 instansi yang 

harus dikunjungi pada 

waktu yang sama, 

maka anak laki-laki 

mau berbagi tugas 

untuk berkunjung ke 

instansi. 

Karyawan 3  

- 
 

√ 

Jarang ketemu karena 

lebih sering bekerja 

diluar perusahaan 
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No Keterangan Responden 
Jawaban 

Contoh Kesimpulan 
Ya Tidak 

Menghormati Orang Tua 

4. Apakah anak 

laki-laki 

menghormati 

orang tua 

sebagai 

pemimpin 

perusahaan 

dengan bekerja 

sebagai 

karyawan saat 

jam kerja? 

Karyawan 1 √ - Walaupun anak 

pemilik, tapi anak laki-

laki tetap bekerja 

seperti karyawan yang 

lain. 

Anak laki-laki 

bekerja di 

bagian 

marketing 

seperti 

karyawan 

yang lain 

dengan  

mencari 

instansi yang 

mau diajak 

bekerja sama. 

Karyawan 2 √ - Bekerja layaknya 

karyawan lainnya 

Karyawan 3  

√ 

 

- 

Sebagai marketing,  

anak laki laki mencari 

instansi yang mau 

untuk diajak bekerja 

sama 

5. Apakah anak 

laki-laki 

menjaga 

kepercayaan 

dan tanggung 

jawab 

pekerjaan yang 

orang tua 

berikan? 

Karyawan 1  

√ 

 

 

- 

Mampu menyelesaikan 

pekerjaan yang 

diberikan orangtua. 

Mampu 

menyelesaikan 

pekerjaan di 

bagian 

marketing 

dengan 

mengunjungi 

instansi yang 

diajak bekerja 

sama dan telah 

mendapat 

instansi 

(DPPAD). 

Karyawan 2  

 

√ 

 

 

 

- 

Mampu menyelesaikan 

pekerjaan di bagian 

marketing yaitu 

mendapat instansi 

(DPPAD) yang mau 

diajak bekerja sama. 

Karyawan 3 √ 

 
- Bisa menyelesaikan 

pekerjaan yang 

diberikan seperti 

mengunjungi instansi 

yang akan diajak 

bekerja sama. 

6. Apakah anak 

laki-laki bisa 

menjaga nama 

baik perusahaan 

saat bekerja? 

Karyawan 1 √ 

 

- Komunikasi ramah 

kepada pelanggan. 

Berbicara 

yang sopan 

dan ramah 

kepada 

pelanggan. 

Karyawan 2 √  

- 

Sopan terhadap 

pelanggan. 

Karyawan 3  

√ 

 

- 

Kalo ada pelanggan dia 

berbicara sopan dan 

ramah. 

Ketaatan Anak 

7. Apakah anak 

laki-laki 

bekerja sesuai 

dengan 

prosedur 

perusahaan 

seperti 

mengikuti 

program 

training pada 

saat awal 

bekerja? 

Karyawan 1 √ 

 

- Ikut program training 

tiga bulan. 

Anak laki-laki 

bekerja sesuai 

dengan 

prosedur 

perusahaan 

dengan 

mengikuti 

training 

selama tiga 

bulan yaitu 

belajar 

bagaimana 

Karyawan 2  

√ 

 

 

- 

Selama tiga bulan 

melaksanakan training 

seperti karyawan lain. 

Karyawan 3  

√ 

 

- 

Tiga bulan ikut 

program training 

dengan ikut ke instansi 

agar belajar bagaimana 

cara menawarkan 

produk ke pelanggan. 
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No Keterangan Responden 
Jawaban 

Contoh Kesimpulan 
Ya Tidak 

cara 

menawarkan 

produk ke 

pelanggan. 

8. Apakah anak 

laki-laki 

mentaati dan 

bersikap 

profesional 

terhadap aturan 

perusahaan? 

Karyawan 1  

 

√ 

 

 

 

- 

Mengikuti peraturan 

yang ada dengan 

menggunakan pakaian 

rapi dan sopan seperti 

karyawan yang lain 

Mematuhi 

aturan dengan 

berpakaian 

rapi dan sopan 

seperti 

karyawan 

yang lain, 

mengisi daftar 

presensi setiap 

pagi dan sore, 

walaupun 

sering berada 

di luar 

perusahaan 

anak laki-laki 

sudah berada 

dikantor 

sebelum pukul 

17.00. 

Karyawan 2  

√ 

 

 

- 

Mematuhi aturan 

perusahaan dengan 

mengisi daftar presensi 

datang setiap pagi dan 

presensi pulang setiap 

sore. 

Karyawan 3  

√ 

 

- 

Sering diluar 

perusahaan, tapi 

sebelum pukul 17.00 

sudah kembali ke 

kantor 

9. Apakah anak 

laki-laki 

menerapkan 

pendidikan 

bisnis yang 

diberikan orang 

tua ke dalam 

pekerjaan? 

Karyawan 1 √ - Mendekatkan diri ke 

pelanggan dengan 

mngunjungi ke 

instansi. 

Menerapkan 

ke dalam 

pekerjaan di 

bagian 

marketing 

seperti cara 

menawarkan 

produk, 

promosi, 

mendekatkan 

diri ke 

pelanggan, 

dan 

menyelesaikan 

pekerjaan 

dengan 

mendapat 

instansi. 

Karyawan 2 √ 

 

- Dapat menyelesaikan 

pekerjaan dengan 

mendapat instansi yang 

mau untuk diajak 

bekerjasama. 

Karyawan 3 √ - Cara menawarkan 

produk, cara 

melakukan promosi. 

Independensi Anak 

10. Apakah anak 

laki-laki 

memiliki 

kebebasan 

memilih terlibat 

sesuai jenis 

pekerjaannya 

Karyawan 1 √ 

 

- Sesuai dengan 

keinginannya. 

Anak laki-laki 

memilih 

bekerja 

sebagai 

marketing 

karena sesuai 

dengan 

Karyawan 2 √ 

 

- Memilih bagian 

pemasaran sesuai 

dengan minatnya. 

Karyawan 3 √ - Karena anak laki-laki 

memang tertarik dan 
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No Keterangan Responden 
Jawaban 

Contoh Kesimpulan 
Ya Tidak 

seperti di 

bagian 

pemasaran? 

memiliki potensi di 

bagian marketing. 

keinginan dan 

potensi yang 

dimiliki. 

11. Apakah anak 

laki-laki 

memiliki 

kebebasan 

untuk 

memberikan 

pendapat pada 

saat rapat? 

Karyawan 1 √ 

 

- Pada saat meeting 

memberikan pendapat 

Memberikan 

pendapat saat 

rapat seperti 

ide membuat 

website untuk 

produk, dan 

memberikan 

pendapat 

seperti 

karyawan 

yang lain. 

Karyawan 2 √ 

 

- Memberi pendapat 

pada saat meeting 

seperti membuat 

website untuk produk 

Karyawan 3 √ - Punya hak memberikan 

pendapat seperti 

karyawan yang lain. 

12. Apakah anak 

laki-laki 

mengembangka

n diri dalam 

posisinya di 

perusahaan? 

Karyawan 1 - √ Posisinya masih sama 

di bagian marketing. 

Memiliki 

beberapa 

instansi seperti 

DPPAD. 

 

Karyawan 2 

 

√ - Mendapat kepercayaan 

dari perusahaan dengan 

mendapat instansi yang 

mau diajak untuk 

bekerja sama. 

 

Karyawan 3 

 

√ - Sudah memiliki 

beberapa instansi 

seperti DPPAD. 
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Data Tanggapan Karyawan Bagian Admin & Keuangan Terhadap Peran Anak 

Perempuan dalam Bisnis Keluarga CV MSKOM 

No Keterangan Responden 
Jawaban 

Contoh Kesimpulan 
Ya Tidak 

Pentingnya Keluarga 

1. Menurut Anda 

apakah anak 

perempuan 

diberi 

kepercayaan 

orang tua untuk 

terlibat dalam 

bisnis ini? 

Karyawan 1  

√ 

 

 

- 

Di bagian 

keuangan, misal 

melakukan 

transaksi ke bank 

dan membayar 

tagihan. 

Anak 

perempuan 

bekerja di 

bagian 

keuangan 

seperti transaksi 

ke bank, 

membayar 

tagihan dan 

membuat daftar 

harga produk 

yang akan 

ditawarkan ke 

instansi. 

Karyawan 2  

√ 

 

 

- 

Membuat daftar 

harga produk 

yang akan 

ditawarkan ke 

instansi. 

2. Menurut Anda 

apakah anak 

perempuan 

mampu 

memisahkan 

antara pekerjaan 

dan keluarga? 

Karyawan 1  

√ 

 

 

- 

Untuk 

kepentingan 

pribadi dan 

keluarga di 

kerjakan setelah 

usai jam kerja 

Kepentingan 

pribadi dan 

keluarga 

dikerjakan usai 

jam kerja, untuk 

kepentingan 

kampus, anak 

perempuan 

selalu minta ijin 

kepada orang 

tua/karyawan. 

Karyawan 2  

√ 

 

 

- 

Saat dia ada 

kepentingan 

kampus dia pergi 

ke kampus dan 

ijin ke orang 

tua/karyawan, 

saat bekerja dia 

bekerja. 

3.  Menurut Anda 

apakah anak 

perempuan 

menyelesaikan 

masalah 

pekerjaan secara 

kekeluargaan? 

Karyawan 1  

√ 

 

 

- 

Suka bercanda 

tapi ketika sedang 

membicarakan 

permasalahan 

kantor dia serius. 

Anak 

perempuan 

dapat 

bersosialisasi 

seperti mudah 

akrab dan suka 

bercanda, 

namun serius 

ketika sedang 

membicarakan 

permasalahan 

kantor. 

Karyawan 2  

√ 

 

 

- 

Anak perempuan 

dapat 

bersosialisasi di 

perusahaan seperti 

mudah akrab 

dengan karyawan 

lain dan ikut 

membicarakan 

permasalahan 

kantor. 

 



92 
 

No Keterangan Responden 
Jawaban 

Contoh Kesimpulan 
Ya Tidak 

Menghormati Orang Tua 

4. Apakah anak 

perempuan 

menghormati 

orang tua 

sebagai 

pemimpin 

perusahaan 

dengan bekerja 

sebagai 

karyawan saat 

jam kerja? 

Karyawan 1 √ 

 

- Dengan 

menjalankan 

pekerjaannya 

yaitu memegang 

kas perusahaan. 

Menghormati 

orangtua dengan 

menjalankan 

pekerjaannya 

yaitu memegang 

kas perusahaan 

dan melakukan 

transaksi ke 

bank. 

Karyawan 2 √ 

 

- Memegang 

tanggung jawab 

kas dan 

melakukan 

transaksi ke bank. 

5. Apakah anak 

perempuan 

menjaga 

kepercayaan dan 

tanggung jawab 

pekerjaan yang 

orang tua 

berikan? 

Karyawan 1 √ 

 

- Mencatat dan 

menyerahkan 

bukti setiap 

transaksi. 

Mencatat dan 

menyerahkan 

bukti transaksi 

dan ijin kepada 

orangtua jika 

menggunakan 

uang kas. 

Karyawan 2 √ 

 

- Jika dia memakai 

uang kas 

perusahaan yang 

digunakan untuk 

keperluan kantor, 

dia mencatat dan 

bilang kepada 

orangtuanya. 

6. Apakah anak 

perempuan bisa 

menjaga nama 

baik perusahaan 

saat bekerja? 

Karyawan 1 √ 

 

- Mampu berbicara 

dengan santai dan 

sopan ketika 

menghadapi 

pelanggan. 

Memberi 

pelayanan yang 

baik dengan 

tepat waktu 

mengirimkan 

barang dan 

berbicara yang 

sopan dan santai 

ketika 

amenghadapi 

pelanggan. 

Karyawan 2 √ 

 

- Memberi 

pelayanan yang 

baik seperti tepat 

waktu 

mengirimkan 

barang. 

Ketaatan Anak 

7. Apakah anak 

perempuan 

bekerja sesuai 

dengan prosedur 

perusahaan 

seperti 

mengikuti 

program 

training pada 

saat awal 

bekerja? 

Karyawan 1  

√ 

 

 

- 

Ikut selama tiga 

bulan pertama 

dengan belajar 

mencatat semua 

pengeluaran 

kantor setiap 

harinya. 

Mengikuti 

program 

training di 

bagian admin 

selama tiga 

bulan pertama 

dengan belajar 

mencatat 

pengeluaran 

kantor. 

Karyawan 2  

√ 

 

 

- 

Mengikuti 

program training 

dengan belajar 

menjadi admin. 

8. Apakah anak 

perempuan 

Karyawan 1  

√ 

 

- 

Mengisi daftar 

presensi setiap 

Mengisi daftar 

presensi setiap 
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No Keterangan Responden 
Jawaban 

Contoh Kesimpulan 
Ya Tidak 

mentaati dan 

bersikap 

profesional 

terhadap aturan 

perusahaan? 

 pagi dan sore 

menurut waktu 

yang di tentukan 

perusahaan. 

 

pagi dan sore 

dengan 

pemindai sidik 

jari (finger 

print) dan 

berpakaian 

sopan dan rapi 

seperti tidak 

memakai celana 

jins. 

Karyawan 2  

√ 

 

 

- 

Peraturan 

perusahaan 

dilaksanakan 

seperti pakaian 

yang rapi dan 

sopan (tidak pakai 

celana jins). 

9. Apakah anak 

perempuan 

menerapkan 

pendidikan 

bisnis yang 

diberikan orang 

tua ke dalam 

pekerjaan? 

Karyawan 1  

√ 

 

 

- 

Di bagian 

keuangan sudah 

beres dan mulai 

belajar marketing 

Anak 

perempuan 

sudah bisa 

membuat daftar 

harga yang 

ditawarkan ke 

instansi dan 

mulai belajar di 

bagian 

marketing 

Karyawan 2  

√ 

 

 

- 

Sudah bisa 

membuat daftar 

harga yang akan 

ditawarkan ke 

instansi 

Independensi Anak 

10. Apakah anak 

perempuan 

memiliki 

kebebasan 

memilih terlibat 

sesuai jenis 

pekerjaan di 

bagian 

keuangan? 

Karyawan 1 √ 

 

- Bebas 

mengerjakan 

pekerjaannya di 

bagian admin 

sesuai keinginan 

tetapi tidak 

menyimpang dari 

perusahaan seperti 

melakukan 

transaksi ke bank 

Sebagai admin, 

anak perempuan 

adalah orang 

yang teliti, 

menguasai Ms. 

Excel dan bebas 

mengerjakan 

tugasnya seperti 

melakukan 

transaksi ke 

bank. Karyawan 2 √ 

 

- Terlibat langsung 

sebagai admin 

karena orangnya 

teliti dan 

menguasai 

program Ecxel. 

11. Apakah anak 

perempuan 

memiliki 

kebebasan untuk 

memberikan 

pendapat pada 

saat rapat? 

Karyawan 1 √ 

 

- Bertanya tentang 

bagian keuangan. 

Memberi 

masukan/ 

bertanya tentang 

laporan 

keuangan 

kepada kepala 

admin apabila 

kurang 

mengerti. 

 

Karyawan 2 √ 

 

- Memberi  

masukan/ 

bertanya tentang 

laporan keuangan 

kepada kepala 

admin apabila 

kurang mengerti. 
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No Keterangan Responden 
Jawaban 

Contoh Kesimpulan 
Ya Tidak 

12. Apakah anak 

perempuan 

mengembangka

n diri dalam 

posisinya di 

perusahaan? 

Karyawan 1 √ 

 

- Awalnya cuma 

pegang kas 

perusahaan, 

sekarang sering 

melakukan 

transaksi ke bank. 

Selain 

memegang kas 

juga sering 

melakukan 

transaksi ke 

bank dan ikut 

keliling ke 

instansi 

menawarkan 

barang. 

Karyawan 2 √ 

 

- Sekarang sering 

ikut keliling ke 

instansi 

menawarkan 

barang. 
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LAMPIRAN DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

 

Owner/Pemilik dan Suami Pemilik  

1. Bagaimana peran penting keluarga dalam membantu bekerja untuk memajukan 

perusahaan? Berikan contohnya? 

2. Bagaimana cara Anda sebagai orangtua melakukan kewajiban kepada anak 

dalam bisnis? Berikan contohnya? 

3. Bagaimana cara Anda agar anak menghormati Anda sebagai pemilik perusahaan? 

Berikan contohnya? 

4. Bagaimana cara Anda agar anak mentaati aturan perusahaan? Berikan 

contohnya? 

5. Bagaimana cara Anda agar anak mandiri/independen di dalam bisnis? Berikan 

contohnya? 

 

Anggota keluarga (Anak) 

1. Bagaimana peran penting keluarga dalam membantu bekerja untuk memajukan 

perusahaan? Berikan contohnya? 

2. Bagaimana cara orangtua melakukan kewajiban kepada Anda dalam bisnis? 

Berikan contohnya? 

3. Bagaimana cara Anda menghormati orangtua sebagai pemilik perusahaan? 

Berikan contohnya? 

4. Bagaimana cara Anda mentaati aturan perusahaan? Berikan contohnya? 

5. Bagaimana cara Anda agar mandiri/independen di dalam mengembangkan 

bisnis? Berikan contohnya? 
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LAMPIRAN HASIL WAWANCARA  

 

Wawancara Pemilik dan Suami Pemilik 

No Pertanyaan Pemilik Suami Pemilik 

1. Bagaimana peran 

penting keluarga 

dalam membantu 

bekerja untuk 

memajukan 

perusahaan? 

Berikan contohnya? 

Keluarga berperan sangat penting 

dalam kehidupan saya seperti 

suami yang awalnya memberi ide 

untuk mendirikan bisnis karena 

saya hanya seorang ibu rumah 

tangga, sementara suami bekerja 

sebagai karyawan bank, dan anak-

anak menjadi alasan utama untuk 

merealisasikan bisnis agar 

kebutuhan anak selalu tercukupi 

karena semakin anak tumbuh 

besar dan dewasa maka 

kebutuhan anak juga bertambah 

banyak sehingga tidak cukup jika 

hanya mengandalkan gaji suami. 

Dan keluarga ikut ambil bagian di 

dalam bisnis contohnya seperti 

suami bagian mencari barang dan 

order, anak laki-laki di bagian 

marketing dan anak perempuan di 

bagian keuangan.  

Keluarga sangat berperan 

dengan saling memberi 

support kepada anggota 

keluarga. Saya pensiun 

dari pekerjaan sebelumnya 

dan punya inisiatif untuk 

ikut bekerja dan mengelola 

bisnis bersama istri. 

Dukungan lain muncul 

dari anak-anak yang mau 

membantu dalam bisnis ini 

walaupun sebenarnya anak 

memiliki tanggung jawab 

yang lain seperti anak laki-

laki yang memiliki toko 

sendiri dan anak 

perempuan yang masih 

kuliah. 

 

2. Bagaimana cara 

Anda sebagai 

orangtua 

melakukan 

kewajiban kepada 

anak dalam bisnis? 

Berikan contohnya? 

Membimbing dan mempersiapkan 

mereka sebagai penerus di dalam 

bisnis dan mengambil alih untuk 

perusahaan selanjutnya. 

Contohnya seperti melibatkan 

mereka di dalam setiap 

vendor/proyek, mengajak mereka 

untuk mengikuti meeting dengan 

distributor, mengajak mereka 

untuk bertemu dengan klien/ 

berkunjung ke instansi-instansi 

yang menjadi pelanggan.   

 

Menumbuhkan jiwa 

kewirausahaan kepada 

masing-masing anak agar 

mampu melanjutkan bisnis 

keluarga. Saya 

memberikan pengetahuan 

dan melatih anak-anak 

dalam pekerjaan masing-

masing seperti anak laki-

laki yang bekerja di bidang 

pemasaran yang awalnya 

masih saya dampingi 

dalam menawarkan produk 

ke pelanggan, tapi saat ini 

diasudah memegang 

beberapa instansi yang 

bekerja sama dengan 

perusahaan. 

3. Bagaimana cara 

Anda agar anak 

menghormati Anda 

sebagai pemilik 

Bersikap tegas dan memberi 

contoh yang baik kepada mereka 

lewat perkataan dan tindakan. 

Contohnya dari diri saya pribadi, 

Memberikan contoh-

contoh perilaku bisnis 

yang baik seperti 

mengajarkan kedisiplinan 



97 
 

perusahaan? 

Berikan contohnya? 

saya memberi contoh yang baik 

dan bersikap tegas seperti ketika 

anak saya melakukan kesalahan, 

saya tegas menegurnya dan 

mencari solusinya bersama-sama. 

dan bekerja keras terutama 

disiplin dalam hal waktu, 

walaupun bisnis keluarga 

tetapi anak  tetap harus 

datang ke perusahaan tepat 

waktu dan mengisi daftar 

presensi dengan pemindai 

sidik jari setiap pagi dan 

sore. Anak-anak juga saya 

ajarkan untuk bekerja 

keras dengan bersedia 

untuk mencari proyek di 

luar kota. 

4. Bagaimana cara 

Anda agar anak 

mentaati aturan 

perusahaan? 

Berikan contohnya? 

Bersikap tegas terhadap mereka 

agar mentaati peraturan yang ada 

di perusahaan dan ada 

konsekuensi jika melanggarnya, 

tidak membedakan antara anak 

dan karyawan saat jam kerja.  

Contohnya seperti anak terlambat 

datang dan absen, maka saya 

menegur dan memotong gaji anak 

sama seperti jika karyawan yang 

terlambat datang. 

Memberikan pengertian 

supaya bekerja sesuai 

dengan ketentuan yang ada 

di dalam perusahaan. 

Contohnya seperti jika 

anak saya datang terlambat 

tanpa memberi alasan 

terlebih dahulu, maka akan 

diberi sanksi sesuai dengan 

ketentuan dalam 

perusahaan. 

5. Bagaimana cara 

Anda agar anak 

mandiri/independen 

di dalam bisnis? 

Berikan contohnya? 

 

Dari kecil sudah dilatih untuk 

mandiri, tidak memanjakan dan 

mereka harus berjuang untuk 

masa depan karena saya tidak 

selalu mendampingi dan dilatih 

untuk menyelesaikan masalahnya 

sendiri jika tidak bisa baru saya 

bantu untuk menyelesaikan 

masalahnya.  

Saya memberikan 

tanggung jawab pekerjaan/ 

sebuah proyek dan 

mengevaluasinya 

contohnya seperti jika 

mengalami kesulitan 

dalam pekerjaan, anak-

anak berkonsultasi kepada 

saya/istri dan mencari 

solusinya bersama, seperti 

jika ada pelanggan yang 

tidak sabar dalam 

menunggu proses 

pengiriman barang, saya 

memberi solusi kepada 

anak dengan membujuk 

pelanggan supaya 

menunggu sampai barang 

datang. Saya juga memberi 

kebebasan berpendapat 

kepada anak karena usia 

anak-anak masih muda dan 

mungkin ide yang dimiliki 

lebih kreatif sebagai 

contoh anak pernah 

memberikan ide untuk 

promosi pada saat car free 
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day dan ternyata mendapat 

respon positif. Anak-anak 

saya memiliki tanggung 

jawab pekerjaan atau 

sebuah proyek dan 

mengevaluasinya  

 

Wawancara Anak Laki-laki dan Anak Perempuan 

No Pertanyaan Anak Laki-laki Anak Perempuan 

1. Bagaimana peran 

penting keluarga 

dalam membantu 

bekerja untuk 

memajukan 

perusahaan? Berikan 

contohnya? 

 

Keluarga sangat berperan dalam 

memberi masukan tentang 

bagaimana sesungguhnya dunia 

bisnis dan cara-cara untuk 

menjalankannya. 

Contohnya seperti orangtua yang 

melibatkan saya untuk bekerja di 

bagian pemasaran setelah lulus 

SMA. Mereka selalu memberi 

pengarahan dan kesempatan 

untuk terjun langsung ke instansi 

dan mencari pelanggan, awalnya 

saya masih didampingi orangtua 

karena saya belum mengerti, 

namun saat ini saya sudah berani 

untuk maju ke instansi sendiri 

tanpa didampingi. Orangtua juga 

mendukung saya untuk 

mendirikan toko ATK bersama 

istri saya, walaupun sudah 

memiliki toko sendiri tapi saya 

tetap bekerja untuk CV MSKOM, 

karena toko ATK sudah dikelola 

bersama istri. 

Keluarga sangat berperan 

lewat komunikasi yang 

lebih intern. Orangtua 

memberi kesempatan 

untuk terjun langsung 

dalam bisnis semenjak 

saya lulus SMA dan 

sekarang saya masih 

mahasiswi, tapi saya tidak 

terbebani dengan 

pekerjaan di dalam bisnis 

keluarga karena orangtua 

tetap mengerti dan 

mengingatkan bahwa 

pendidikan adalah hal 

utama, jadi ketika saya 

ada kegiatan kampus, saya 

minta ijin tidak masuk 

kerja. 

 

2. Bagaimana cara 

orangtua melakukan 

kewajiban kepada 

Anda dalam bisnis? 

Berikan contohnya? 

 

Orangtua melibatkan saya di 

dalam bisnis, ikut bertemu 

berkunjung ke instansi. 

Contohnya orangtua melibatkan 

saya dalam bisnis di bagian 

pemasaran, ikut berkunjung ke 

instansi sehingga tahu bagaimana 

cara menawarkan produk dan 

sekarang saya sudah berani maju 

ke instansi. Sebelumnya saya 

sempat untuk melanjutkan 

pendidikan kuliah tapi saya 

berhenti karena saya memutuskan 

untuk menikah dan fokus bekerja. 

Orangtua melatih saya untuk 

Ikut melibatkan saya di 

dalam pekerjaan di bagian 

keuangan, dan saya 

sekarang mulai belajar di 

bagian pemasaran dengan 

bertemu dengan 

distributor, dan ikut 

berkunjung ke instansi.  
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disiplin pada jam kerja 

perusahaan pukul 08.00-17.00 

WIB dan mengisi daftar presensi 

setiap pagi dan sore dengan finger 

print. 

3. Bagaimana cara 

Anda menghormati 

orangtua sebagai 

pemilik perusahaan? 

Berikan contohnya? 

 

Melakukan tugas dan kewajiban 

dalam pekerjaan sesuai dengan 

yang diinginkan dan jujur dalam 

bekerja. Saya keliling ke instansi-

instansi yang ingin saya ajak 

untuk bekerjasama dan 

melakukan kontrak kerja. 

Jujur dalam pekerjaan 

(bagian keuangan). Saya 

selalu lapor ke orangtua 

jika saya menggunakan 

uang untuk keprluan 

kantor, dan saya juga 

mencatat untuk keperluan 

apa saja. 

4. Bagaimana cara 

Anda mentaati aturan 

perusahaan? Berikan 

contohnya? 

Bekerja seperti karyawan yang 

lain. Saya datang ke perusahaan 

dan  mengisi daftar presensi pagi 

pukul 08.00 pagi, saya juga 

mengisi daftar presensi sore pukul 

17.00 

Orangtua tidak 

membedakan status saya 

sebagai anak, ketika jam 

kerja sebagai karyawan. 

Pada saat jam kerja, status 

aya sama seperti karyawan 

yang lain, saya juga 

mengisi daftar presensi 

setiap pagi dan sore dan 

jika saya terlambat, saya 

ditegur. 

5. Bagaimana cara 

Anda agar 

mandiri/independen 

di dalam 

mengembangkan 

bisnis? Berikan 

contohnya? 

 

Berani maju ke instansi tanpa 

orangtua dan 

mempertanggungjawabkan 

pekerjaan yang sudah saya 

lakukan. Saya sudah mendapatkan 

instansi yang mau diajak 

kerjasama seperti DPPAD dan 

saya juga pernah memberikan ide 

untuk melakukan promosi pada 

saat car free day¸ ternyata ide 

saya ini mendapat respon positif. 

Bertanggung jawab dalam 

mengelola keuangan dan 

saya ikut dalam proyek di 

Bank Jateng. 

 

 

 




