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LAMPIRAN: 

PANDUAN WAWANCARA PEMILIK 

 

Dukungan anggota keluarga : 

1. Selama ini bagaimanakah dukungan anggota keluarga Anda dalam bisnis ini? 

2. Seperti apakah bentuk dukungannya? Tolong berikan contoh. 

3. Apakah dukungan mereka berarti bagi kelangsungan bisnis keluarga? 

Mengapa? 

 

Jaringan sosial: 

1. Selama ini apakah menurut Anda jaringan sosial berpengaruh terhadap 

kesuksesan bisnis Anda? Mengapa demikian? 

2. Jaringan sosial Anda seperti apa saja, berikan contohnya! 

3. Mengapa menurut Anda jaringan sosial penting? 

 

Motivasi internal: (dorongan dari dalam diri pengusaha) 

1. Bagaimanakah motivasi dari dalam diri Anda sebagai pengusaha untuk 

memajukan usaha ini? 

2. Selama ini usaha apa saja yang telah anda lakukan untuk membuat usaha ini 

sukses? Berikan contoh konkretnya. 

3. Menurut Anda apakah motivasi internal memegang peranan penting dalam 

kesuksesan usaha anda? Mengapa? 
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Dukungan karyawan: 

 1. Selama ini bagaimanakah bentuk dukungan anggota non keluarga anda dalam 

bisnis ini? 

2. Apakah dukungan tersebut berarti bagi kelangsungan bisnis keluarga? 

 

Teknologi Informasi dan Komunikasi: 

 1. Apakah Anda menguasai teknologi informasi? Berikan contohnya. 

2. Bagaimanakah kemampuan Anda  untuk berkomunikasi dengan karyawannya? 

Berikan contohnya. 

3. Bagaimanakah kemampuan Anda  bersosialisasi pemilik dengan suplier? 

Berikan contohnya. 

4. Bagaimanakah kemampuan Anda  dalam berbicara persuasif kepada 

konsumen? Berikan contohnya. 
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PANDUAN WAWANCARA ANGGOTA KELUARGA 

 

Dukungan anggota keluarga : 

1. Selama ini bagaimanakah Anda sebagai anggota keluarga memberikan 

dukungan kepada Bapak Eddy Sudarmo dalam bisnis ini? 

2. Seperti apakah bentuk dukungannya? Tolong berikan contoh. 

3. Apakah dukungan anda berarti bagi kelangsungan bisnis keluarga? Mengapa? 

 

Jaringan sosial: 

1. Selama ini apakah menurut Anda jaringan sosial berpengaruh terhadap 

kesuksesan bisnis Bapak Eddy Sudarmo? Mengapa demikian? 

2. Jaringan sosial Bapak Eddy Sudarmo seperti apa saja, berikan contohnya! 

3. Mengapa menurut Anda jaringan sosial penting? 

 

Motivasi internal: (dorongan dari dalam diri pengusaha) 

1. Bagaimanakah motivasi dari dalam diri Bapak Eddy Sudarmo sebagai 

pengusaha untuk memajukan usaha ini? 

2. Selama ini usaha apa saja yang telah Bapak Eddy Sudarmo lakukan untuk 

membuat usaha ini sukses? Berikan contoh konkretnya. 

3. Menurut Anda apakah motivasi internal memegang peranan penting dalam 

kesuksesan usaha Bapak Eddy Sudarmo? Mengapa? 
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Dukungan karyawan: 

 1. Selama ini bagaimanakah bentuk dukungan anggota non keluarga dalam bisnis 

ini? 

2. Apakah dukungan tersebut berarti bagi kelangsungan bisnis keluarga? 

 

Teknologi Informasi dan Komunikasi: 

 1. Apakah Bapak Eddy Sudarmo menguasai teknologi informasi? Berikan 

contohnya. 

2. Bagaimanakah kemampuan Bapak Eddy Sudarmo untuk berkomunikasi dengan 

karyawannya? Berikan contohnya. 

3. Bagaimanakah kemampuan Bapak Eddy Sudarmo bersosialisasi dengan 

suplier? Berikan contohnya. 

4. Bagaimanakah kemampuan Bapak Eddy Sudarmo dalam berbicara persuasif 

kepada konsumen? Berikan contohnya. 
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PANDUAN WAWANCARA NON ANGGOTA KELUARGA 

 

Dukungan anggota keluarga : 

1. Selama ini bagaimanakah menurut Anda apakah anggota keluarga Bapak Eddy 

Sudarmo memberikan dukungan kepada Bapak Eddy Sudarmo dalam bisnis 

ini? 

2. Seperti apakah bentuk dukungannya? Tolong berikan contoh. 

3. Apakah dukungan mereka berarti bagi kelangsungan bisnis keluarga? 

Mengapa? 

 

Jaringan sosial: 

1. Selama ini apakah menurut Anda jaringan sosial berpengaruh terhadap 

kesuksesan bisnis Bapak Eddy Sudarmo? Mengapa demikian? 

2. Jaringan sosial Bapak Eddy Sudarmo seperti apa saja, berikan contohnya! 

3. Mengapa menurut Anda jaringan sosial penting? 

 

Motivasi internal: (dorongan dari dalam diri pengusaha) 

1. Bagaimanakah motivasi dari dalam diri Bapak Eddy Sudarmo sebagai 

pengusaha untuk memajukan usaha ini? 

2. Selama ini usaha apa saja yang telah Bapak Eddy Sudarmo lakukan untuk 

membuat usaha ini sukses? Berikan contoh konkretnya. 

3. Menurut Anda apakah motivasi internal memegang peranan penting dalam 

kesuksesan usaha Bapak Eddy Sudarmo? Mengapa? 
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Dukungan karyawan: 

 1. Selama ini bagaimanakah bentuk dukungan anda sebagai karyawan (anggota 

non keluarga) dalam bisnis ini? 

2. Apakah dukungan tersebut berarti bagi kelangsungan bisnis keluarga? 

 

Teknologi Informasi dan Komunikasi: 

 1. Apakah Bapak Eddy Sudarmo menguasai teknologi informasi? Berikan 

contohnya. 

2. Bagaimanakah kemampuan Bapak Eddy Sudarmo untuk berkomunikasi dengan 

karyawannya? Berikan contohnya. 

3. Bagaimanakah kemampuan Bapak Eddy Sudarmo bersosialisasi dengan 

suplier? Berikan contohnya. 

4. Bagaimanakah kemampuan Bapak Eddy Sudarmo dalam berbicara persuasif 

kepada konsumen? Berikan contohnya. 

 

 

 

 

 


