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LAMPIRAN: 

STRUKTUR ORGANISASI “SUMBER BAHAGIA PRINTING” 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

Pemilik membawahi karyawan bagian administrasi, desain dan bagian produksi. 

Dan pemilik juga merangkap sebagai desain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemilik 

Bagian admin Bagian produksi Bagian desain 
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PANDUAN WAWANCARA UNTUK PEMILIK 

 

1. Percaya diri: 

a) Selama ini apakah Anda merasa yakin dan optimis untuk dapat 

memajukan usaha di masa mendatang? Apa alasannya dan berikan 

contohnya? 

b)  Apakah Anda mandiri dalam mengambil keputusan? Bagaimanakah 

bentuk kemandirian Anda? Apa alasannya dan berikan contohnya? 

c) Selama ini bagaimanakah cara Anda memimpin anak buah? Dan 

apakah muncul konflik dengan anak buah? Apa alasannya dan berikan 

contohnya? 

 

2. Originalitas:  

a) Apakah Anda termasuk orang yang kreatif dalam mengembangkan ide-ide 

baru dalam mengembangkan model desain produk? Apa alasannya dan 

berikan contohnya? 

b) Apakah Anda termasuk orang yang inovatif (menemukan cara-cara baru) 

dalam melakukan sesuatu yang baru yang belum dilakukan banyak orang 

sebagai nilai tambah keunggulan bersaing dalam menarik pelanggan? Apa 

alasannya dan berikan contohnya?  

c) Apakah Anda termasuk orang yang memiliki inisiatif misalnya berani 

mengambil tindakan atas kemauan sendiri dan bertanggung jawab? Apa 

alasannya dan berikan contohnya? 
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3. Berorientasi manusia: 

a) Apakah Anda termasuk orang yang suka bergaul dengan orang lain? 

Apa alasannya dan berikan contohnya? 

b) Apakah Anda memiliki komitmen tinggi pada berbagai pihak misalnya 

konsumen? Apa alasannya dan berikan contohnya? 

c) Apakah Anda termasuk orang yang responsif terhadap saran atau kritik 

yaitu menganggap saran dan kritik sebagai dasar untuk mencapai 

kemajuan? Apa alasannya dan berikan contohnya? 

 

4. Berorientasi hasil kerja: 

a) Apakah Anda termasuk orang yang ingin berprestasi dan memiliki 

kemauan untuk terus maju dan mengembangkan usaha? Apa alasannya 

dan berikan contohnya ? 

b) Apakah Anda orang yang penuh semangat dan penuh energi? Apa 

alasannya dan berikan contohnya? 

 

5. Berorientasi masa depan: 

a) Apakah Anda memiliki sifat pandangan ke depan yaitu memiliki 

pandangan ke depan akan perusahaan yang dikelola? Apa alasannya 

dan berikan contohnya? 

b) Bagaimanakah ketajaman Anda terhadap pelayanan dan kualitas 

produk? Apa alasannya dan berikan contohnya? 
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6. Berani ambil risiko: 

a) Apakah Anda termasuk orang yang mau dan berani ambil risiko? Apa 

alasannya dan berikan contohnya? 

b) Apakah Anda suka tantangan? Apa alasannya dan berikan contohnya? 
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KUESIONER  UNTUK SUPPLIER 

 

1. Percaya diri: 

a) Menurut saudara apakah Bapak Tommy Handoko memiliki jiwa 

optimis untuk dapat memajukan usahanya di masa mendatang?  

a. Ya     b. Tidak 

Alasan: ............................................................................................... 

 

b) Menurut saudara apakah  Bapak Tommy Handoko mandiri dalam 

mengambil keputusan?   

a. Ya     b. Tidak 

Alasan: ............................................................................................... 

 

2. Originalitas:  

a) Menurut saudara apakah  Bapak Tommy Handoko termasuk orang 

yang kreatif dalam mengembangkan ide-ide baru seperti dalam 

mengembangkan model desain produk? 

a. Ya     b. Tidak 

Alasan: ............................................................................................... 

 

b) Menurut saudara apakah  Bapak Tommy Handoko termasuk orang 

yang inovatif (menemukan cara-cara baru) dalam melakukan sesuatu 
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yang baru yang belum dilakukan banyak orang sebagai nilai tambah 

keunggulan bersaing dalam menarik pelanggan?   

a. Ya     b. Tidak 

Alasan: ............................................................................................... 

 

c) Menurut saudara apakah  Bapak Tommy Handoko termasuk orang 

yang memiliki inisiatif misalnya berani mengambil tindakan atas 

kemauan sendiri dan bertanggung jawab?  

a. Ya     b. Tidak 

Alasan: ............................................................................................... 

 

3. Berorientasi manusia: 

a) Menurut saudara apakah  Bapak Tommy Handoko termasuk orang 

yang suka bergaul dengan orang lain? 

a. Ya     b. Tidak 

Alasan: ............................................................................................... 

b) Menurut saudara apakah  Bapak Tommy Handoko memiliki komitmen 

tinggi pada berbagai pihak misalnya konsumen ?   

a. Ya     b. Tidak 

Alasan: ............................................................................................... 
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c) Menurut saudara apakah  Bapak Tommy Handoko termasuk orang 

yang responsif terhadap saran atau kritik yaitu menganggap saran dan 

kritik sebagai dasar untuk mencapai kemajuan?  

a. Ya     b. Tidak 

Alasan: ............................................................................................... 

 

4. Berorientasi hasil kerja: 

a) Menurut Anda apakah Bapak Tommy Handoko orang yang penuh 

semangat dan penuh energi? 

a. Ya     b. Tidak 

Alasan: ............................................................................................... 

 

5. Berorientasi masa depan: 

a) Menurut saudara apakah  Bapak Tommy Handoko memiliki sifat 

pandangan ke depan yaitu memiliki pandangan ke depan akan 

perusahaan yang dikelolanya? 

a. Ya     b. Tidak 

Alasan: ............................................................................................... 

 

b) Menurut saudara apakah  Bapak Tommy Handoko mengutamakan 

pelayanan dan kualitas produk?  

a. Ya     b. Tidak 

Alasan: ............................................................................................... 
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6. Berani ambil risiko: 

a) Menurut saudara apakah  Bapak Tommy Handoko termasuk orang 

yang mau dan berani ambil risiko?   

a. Ya     b. Tidak 

Alasan: ............................................................................................... 

b) Menurut saudara apakah  Bapak Tommy Handoko suka tantangan?   

a. Ya     b. Tidak 

Alasan: ............................................................................................... 
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KUESIONER  UNTUK KARYAWAN 

 

1. Percaya diri: 

a)  Menurut Anda apakah selama ini Bapak Tommy Handoko memiliki 

jiwa optimis untuk dapat memajukan usahanya di masa mendatang?  

a. Ya     b. Tidak 

Alasan: ............................................................................................... 

 

b) Menurut Anda apakah Bapak Tommy Handoko mandiri dalam 

mengambil keputusan?   

a. Ya     b. Tidak 

Alasan: ............................................................................................... 

 

c) Menurut Anda apakah Bapak Tommy Handoko selama ini dapat 

memimpin anak buah? Dan apakah muncul konflik dengan anak buah? 

a. Ya     b. Tidak 

Alasan: ............................................................................................... 

 

2. Originalitas:  

a) Menurut Anda apakah Bapak Tommy Handoko termasuk orang yang 

kreatif dalam  mengembangkan ide-ide baru seperti dalam 

mengembangkan model desain produk sesuai keinginan konsumen? 

a. Ya     b. Tidak 

Alasan: ............................................................................................... 
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b) Menurut Anda apakah Bapak Tommy Handoko termasuk orang yang 

inovatif (menemukan cara-cara baru) dalam melakukan sesuatu yang 

baru yang belum dilakukan banyak orang sebagai nilai tambah 

keunggulan bersaing dalam menarik pelanggan?   

a. Ya     b. Tidak 

Alasan: ............................................................................................... 

 

c) Menurut Anda apakah Bapak Tommy Handoko termasuk orang yang 

memiliki inisiatif misalnya berani mengambil tindakan atas kemauan 

sendiri dan bertanggung jawab?  

a. Ya     b. Tidak 

Alasan: ............................................................................................... 

 

3. Berorientasi manusia: 

a) Menurut Anda apakah Bapak Tommy Handoko termasuk orang yang 

suka bergaul dengan orang lain? 

a. Ya     b. Tidak 

Alasan: ............................................................................................... 

b) Menurut Anda apakah Bapak Tommy Handoko memiliki komitmen 

tinggi pada berbagai pihak misalnya konsumen?   

a. Ya     b. Tidak 

Alasan: ............................................................................................... 
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c) Menurut Anda apakah Bapak Tommy Handoko termasuk orang yang 

responsif terhadap saran atau kritik yaitu menganggap saran dan kritik 

sebagai dasar untuk mencapai kemajuan?  

a. Ya     b. Tidak 

Alasan: ............................................................................................... 

 

4. Berorientasi hasil kerja: 

a) Menurut Anda apakah Bapak Tommy Handoko termasuk orang yang 

ingin berprestasi dan memiliki kemauan untuk terus maju dan 

mengembangkan usaha? 

a. Ya     b. Tidak 

Alasan: ............................................................................................... 

b) Menurut Anda apakah Bapak Tommy Handoko orang yang penuh 

semangat dan penuh energi? 

a. Ya     b. Tidak 

Alasan: ............................................................................................... 

 

5. Berorientasi masa depan: 

a) Menurut Anda apakah Bapak Tommy Handoko memiliki sifat 

pandangan ke depan yaitu memiliki pandangan ke depan akan 

perusahaan yang dikelolanya? 

a. Ya     b. Tidak 

Alasan: ............................................................................................... 
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b) Menurut Anda apakah Bapak Tommy Handoko mengutamakan 

pelayanan dan kualitas produk?  

a. Ya     b. Tidak 

Alasan: ............................................................................................... 

6. Berani ambil risiko: 

a) Menurut Anda apakah Bapak Tommy Handoko termasuk orang 

yang mau dan berani ambil risiko?   

a. Ya     b. Tidak 

Alasan: ............................................................................................... 

b) Menurut Anda apakah Bapak Tommy Handoko suka tantangan?   

a. Ya     b. Tidak 

Alasan: ............................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN: (JAWABAN WAWANCARA) 

No. Pemilik Suplier 1 Suplier 2 Suplier 3 Karyawan 1 Karyawan 2 

1a Ya, karena ada 

banyak peluang 

untuk memajukan 

usaha ini. Seperti 

banyak instansi 

yang membutuhkan 

jasa printing, 

banner, spanduk, 

stiker, MMT. 

Ya, karena dia 

tidak pantang 

menyerah dalam 

menjalankan 

usahanya apabila 

terdapat 

tantangan yang 

sulit.  

Ya, selalu mencari 

peluang yang ada. 

Dengan seperti 

order MMT 

dengan cermat 

karena sewaktu-

waktu harga bisa 

naik. 

Ya, karena dia tidak 

pernah menyerah 

dengan tantangan 

yang menurutnya 

sulit. 

Ya, selalu meminta 

pendapat pada 

karyawan untuk 

mengembangkan 

bisnisnya agar lebih 

besar lagi. 

Ya, selalu bertanya 

pendapat pada 

karyawan tentang 

bagaimana cara 

untuk memajukan 

usahanya. 

b Ya, selama 

menyangkut operasi 

perusahaan. Tetapi 

jika masalah perlu 

tambah modal 

cukup besar 

misalnya untuk 

rencana perluasan 

usaha membuka 

cabang masih butuh 

pertimbangan 

keluarga. 

Ya, Bapak 

Tommy mandiri 

dalam 

mengambil 

keputusan seperti 

jika dia order 

tinta ataupun 

kertas stiker dia 

langsung order 

tanpa meminta 

pertimbangan 

orang lain. 

Tidak, karena dia 

masih 

membutuhkan 

orang lain untuk 

diminta pendapat 

yang nantinya 

untuk 

pertimbangan 

dalam mengambil 

keputusan yang 

besar seperti 

perluasan usaha. 

Tetapi dalam hal 

pembelian MMT 

beliau langsung 

bisa memutuskan 

tenpa 

pertimbangan 

orang lain. 

Ya. Dia mandiri 

dalam pengambilan 

keputusan misalnya 

dia order barang 

dengan supplier 

tanpa harus bertanya 

ke orang lain atau 

keluarga. 

Tidak, karena beliau 

pernah mengadakan 

rapat dan berbicara 

membutuhkan 

masukan  terutama 

untuk memberikan 

pelayanan lebih baik 

kepada konsumen. 

Ya, walaupun dia 

membutuhkan 

orang lain sebagai 

pertimbangan tapi 

pada akhirnya dia 

sendiri yang 

memutuskan 

keputusan tersebut. 

c Ya, berusaha sebaik    Ya. Karena beliau Ya. Bapak Tommy 



mungkin dan 

terkadang muncul 

konflik dengan anak 

buah.  

Seperti memberikan 

kepercayaan dengan 

syarat pekerjaan 

harus beres dan 

terkadang jika 

muncul konflik 

antar anak buah 

maka dapat menjadi 

penengah yang 

baik.  

sangat percaya pada 

karyawan dan 

sebaliknya dan juga 

dia atasan yang 

patut untuk ditiru. 

Jika ada konflik 

antar anak buah atau 

karyawan misalnya 

saya dengan teman 

kerja saya maka 

beliau dapat 

menengahi. 

dapat memimpin 

anak buah dan juga 

menegur setiap kali 

karyawannya yang 

melakukan 

kesalahan atau 

apabila ada 

karyawan yang 

bertengkar maka 

Bapak Tommy 

akan turun tangan 

menyelesaikannya. 

       

2a Ya. Banyak orang 

yang suka dengan 

desain yang saya 

buat. Seperti 

mendesain spanduk 

dengan desain yang 

unik. 

Ya. Karena setiap 

hari dia selalu 

mencoba 

menggali 

keahliannya 

dalam 

mendesain. 

Ya. Pak Tommy 

selalu mencari 

model-model 

desain baru yang 

menarik seperti 

dari internet. 

Ya, sangat kreatif. 

Dia selalu mencoba 

mendesain yang 

berbeda dari desain 

sebelumnya.  

Ya. Pak Tommy 

membuat desain 

sesuai dengan 

keinginan dari 

konsumen tersebut.  

Ya, Dia  mendesain 

dengan unik agar 

konsumen juga 

puas dengan desain 

yang dihasilkan. 

b Ya. Jika konsumen 

sudah sering order 

dan cukup dekat 

dengan saya, 

mereka hanya perlu 

order bisa lewat 

email dan tidak 

segan-segan saya 

datang ke tempat 

pemberi order. 

Ya. Terlihat dari 

dia selalu 

mengutamakan 

konsumen dan 

siap membantu 

konsumen 

apabila 

konsumen 

membutuhkan 

bantuan untuk 

Ya, Karena cara  

kerja di usahanya 

unik seperti 

memberikan 

masukan kepada 

konsumen 

bagaimana 

memasang seperti 

X-Banner agar 

berdiri tegak dan 

Ya. Karena dia 

selalu memberikan 

saran untuk seperti 

memasang spanduk 

yang benar seperti 

apa. 

Ya. Selalu memberi 

pelayanan yang 

terbaik terhadap 

pelanggan. 

Ya. Memberikan 

saran-saran ke 

konsumen 

termasuk dalam hal 

teknik 

pemasangannya. 



Seperti mengambil 

order ditempat 

konsumen dalam 

bentuk Flashdisk. ). 

Contoh lain 

misalnya memiliki 

mesin baru dengan 

kapasitas kerja lebih 

cepat (dalam hal 

teknik printing 

spanduk) 

saran 

pemasangan 

seperti spanduk. 

tidak jatuh saat 

terkena angin. 

c Ya, jika ada orderan 

yang banyak maka 

bersedia ikut 

membantu untuk 

lembur. 

Ya, Pak Tommy 

membantu para 

karyawannya 

apabila mendapat 

orderan yang 

banyak dari 

konsumen. 

Ya, dia selalu 

cekatan apabila 

memiliki cukup 

banyak orderan 

yang datang. 

Ya, Pak Tommy 

selalu melakukan 

tindakan apabila 

mendapat orderan 

dari pelanggan. 

Ya. Selalu tahu dan 

memberikan jalan 

keluar apabila 

mendapat pesanan 

barang yang cukup 

banyak dari 

konsumen. 

Ya, Pak Tommy 

selalu berinisiatif 

untuk membantu 

karyawan apabila 

banyak orderan. 

       

3a Ya, karena dengan 

bergaul dengan 

orang lain bisa 

menambah 

wawasan serta relasi 

kerja.  

Seperti bisa 

menjalin relasi yang 

baik dengan 

konsumen. 

Ya. Karena 

hampir semua 

orang 

disekitarnya 

mengenal dengan 

baik. 

Ya. Karena 

dimana-mana dia 

punya banyak 

kenalan. Dan itu 

sudah dipastikan 

bahwa dia sangat 

suka bergaul. 

Ya. Karena sejak 

pertama saya kenal 

dia, dia selalu 

mudah bergaul 

dengan siapa saja. 

Ya. Karena dilihat 

dari aktifitasnya di 

kantor beliau sering 

berbincang dengan 

konsumen. 

Ya. Setiap orang 

yang ada di kantor 

selalu berbincang 

dengan pak 

Tommy. Baik itu 

konsumen lama 

ataupun baru 

b Ya, memberikan 

pelayanan prima 

kepada konsumen. 

Ya. Bapak 

Tommy selalu 

memberikan 

Ya. Karena dia 

memberi apa yang 

diinginkan oleh 

Ya. Pak Tommy 

memiliki komitmen 

yang tinggi dalam 

Ya. Dia selalu 

memberikan 

kualitas pelayanan 

Ya. Pak Tommy 

memiliki komitmen 

agar pelanggan 



Seperti memberikan 

kualitas produk 

yang sesuai dengan 

harga produk yang 

ditawarkan. 

pelayanan yang 

dapat 

memuaskan 

konsumen. 

konsumen dengan 

bangga. 

hal pemuasan 

konsumen. 

dan produk terbaik 

agar konsumen 

tidak kecewa. 

tidak kecewa 

dengan pelayanan 

yang diberikan.  

c Ya, karena dengan 

adanya kritik dan 

saran terutama 

pelayanan dan 

produk biasanya 

menjadi masukan 

yang sangat penting 

bagi saya. Seperti 

apabila ada kritik 

tentang warna 

spanduk yang 

kurang jelas. 

Ya. Dia selalu 

bertanya 

bagaimana 

pelayanannya 

terhadap orang 

lain. 

Ya. Karena kritik 

dan saran 

merupakan jalan 

menuju kesuksesan 

baginya. 

Ya. Karena tanpa 

kritik dia tidak bisa 

tahu apa yang 

menjadi hambatan 

dalam 

mengembangkan 

bisnisnya. 

Ya. Karena beliau 

tidak suka usaha 

yang tanpa ada 

kritik dan saran 

karena akan 

berpengaruh pada 

kemajuan bisnisnya. 

Ya. Pak Tommy 

selalu merespon 

apa saja kritik dan 

saran dengan 

senang hati. 

       

4a Ya,  Karena ingin 

membuat 

perusahaan yang 

cukup besar dan 

dikenal banyak 

orang. 

Contoh: saat ini 

saya tidak memiliki 

cabang, tetapi di 

masa mendatang 

saya merencanakan 

akan ada 

pembukaan cabang 

di luar kota. 

  

 

 

 

Ya. Selalu 

mengembangkan 

ide-ide yang 

didapatnya. 

Ya. Bapak Tommy 

selalu memikirkan 

usahanya 

kedepannya seperti 

apa. 



b Ya, tidak pernah 

mengeluh. Seperti 

disiplin (selalu tepat 

waktu) dan dalam 

kondisi apapun 

menerima 

konsumen dengan 

ramah karena saya 

merasa senang 

dengan pekerjaan 

saya ini. 

Ya. Bapak 

Tommy tidak 

mudah putus asa. 

Ya. Saya jarang 

melihat dia terlihat 

putus asa atau 

mudah menyerah. 

Ya. Tidak pernah 

mengeluh hanya 

karena pernah 

melakukan 

kesalahan terhadap 

bisnisnya.  

Ya. Terlihat dari 

tiap hari beliau 

masuk kantor. 

Ya. Karena pak 

Tommy juga 

seorang penyema-

ngat pada 

karyawan-nya, dan 

tentu saja  dia juga 

penuh semangat. 

       

5a Ya, saya memiliki 

pandangan ke depan 

akan perusahaan 

yang dikelola. 

Seperti membuka 

anak cabang keluar 

kota. 

Ya. Karena Pak 

Tommy pernah 

bercerita tentang 

tujuannya. 

Ya. Karena cita-

citanya semenjak 

Pak Tommy 

belajar bisnis. 

Ya. Karena Pak 

Tommy pernah 

bercerita tentang 

tujuannya, ingin 

memperluas 

usahanya. 

Ya, itu diutarakan 

saat Pak Tommy 

mengadakan rapat. 

Ya. Karena dilihat 

dari usaha ini. Pak 

Tommy selalu 

berusaha 

memaksimalkan 

kualitas para 

karyawan agar 

mendapatkan yang 

diinginkan 

b Ya, Selalu berusaha 

memberikan 

pelayanan yang baik 

dan kualitas yang 

baik kepada 

konsumen. Seperti 

dapat pesan orderan 

lewat email serta 

selalu mencari 

mesin-mesin baru 

untuk proses 

Ya. Karena tidak 

suka produk yang 

kualitasnya buruk 

Ya, karena selalu 

meningkatkan 

kualitas produk 

yang akan 

dihasilkan 

Ya, karena dia tidak 

suka kualitas yang 

biasa-biasa saja. 

Dan lebih memilih 

kualitas tinggi. 

Ya. Karena tidak 

suka produk yang 

kualitasnya tidak 

baik. 

Ya. Karena Pak 

Tommy tidak ingin 

satu pelanggan 

kecewa terhadap 

produknya. 



usahanya. Contoh 

lain dengan melihat 

pameran mesin 

yang ada di luar 

kota, biasanya di 

Jakarta. 

       

6a Ya, karena peluang 

besar sering kali 

datang dari 

pengambilan resiko. 

Seperti membeli 

kertas jenis baru 

dalam jumlah besar 

untuk stock. 

Tidak. 

selalu dipikirkan 

terlebih dahulu 

sebelum 

bertindak. 

Ya. Selalu memilih 

resiko daripada 

kehilangan 

konsumen. 

Tidak. Karena takut 

resiko yang 

berlebihan dan 

diluar akalnya. 

Ya. Karena demi 

membuat 

perusahaannya lebih 

maju dan 

berkembang. 

Ya, beliau berani 

mengambil resiko 

agar bisnisnya 

kebih berkembang 

lagi dari 

sebelumnya. 

b Ya.  Walaupun 

banyak pesaing 

baru, saya tetap 

yakin bahwa usaha 

ini akan berhasil 

karena saya 

memberikan 

pelayanan dan 

kualitas produk 

yang baik, berani 

menerima order 

banyak dan bersedia 

lembur dengan 

tujuan supaya 

konsumen merasa 

puas 

Ya. Karena 

tantangan 

baginya adalah 

salah satu kunci 

untuk kesuksesan  

Ya, tantangan 

baginya adalah 

seperti tugas rumah 

yang harus 

dikerjakan. 

Ya, demi 

mewujudkan 

impiannya dan 

mengetahui 

kemampuannya 

dalam menghadapi 

tantangan. 

Ya. Karena dengan 

tantangan dia bisa 

mengukur 

kemampuannya. 

Ya. Demi 

memajukan bisnis 

yang dijalaninya. 

 


