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PANDUAN WAWANCARA 

 

Wawancara Pemilik: 

1. Bagaimanakah sejarah singkat didirikannya usaha ini? 

2. Bagaimanakah struktur organisasi usaha ini, job description dan job 

specification untuk masing-masing bagian? 

3. Bagaimanakah cara Anda mencari ide baru dalam menghadapi persaingan saat 

ini? Berikan contoh! 

4. Bagaimanakah cara Anda memperhatikan detail dari setiap pekerjaan? 

Berikan contoh! 

5. Apakah Anda bekerja dengan penuh perhitungan? Misalnya dalam hal apa? 

6. Apakah Anda optimis dalam megambil setiap kesempatan bisnis yang ada? 

Berikan contohnya! 

7. Apakah Anda dapat mengambil sikap tegas dengan penuh percaya diri? 

Berikan contoh! 

8. Apakah Anda berani mengambil keputusan yang memiliki resiko besar? 

Berikan contoh! 

9. Bagaimanakah cara Anda memandang jauh prospek ke depan? Berikan 

contoh! 

10. Bagaimana cara Anda berusaha untuk selalu bekerja seoptimal mungkin? 

Berikan contoh! 

11. Apakah Anda puas dengan kondisi saat ini? Jika tidak mengapa? 
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12. Apakah Anda mudah menyerah jika menghadapi masalah? Jika tidak 

mengapa dan berikan contohnya! 

13. Bagaimanakah sikap Anda dalam menghadapi kegagalan? Berikan contoh! 

14. Apakah Anda bekerja dengan memperhatikan hasil akhir yang optimal ? 

Berikan contoh! 

15. Bagaimanakah cara Anda menepati janji dengan konsumen dan suplier ? 

Contohnya dalam hal apa? 

16. Apakah Anda selalu bertanggung jawab penuh hingga pekerjaan selesai? 

Berikan contohnya! 

17. Apakah Anda memiliki pendirian yang teguh dalam setiap tindakannya? 

Berikan contohnya! 

18. Dalam menghadapi persaingan, apakah Anda mudah putus asa? Jika tidak 

mengapa? 

19. Bagaimanakah cara Anda selalu berusaha memandang persaingan sebagai 

pemicu semangat kerja? 

20. Bagaimanakah cara Anda memunculkan ide baru secara terus menerus? 

Berikan contoh! 

21. Bagaimanakah cara Anda bersikap optimis dalam menghadapi semua 

persaingan? 

22. Bagaimanakah cara Anda mengembangkan bisnis dengan talenta Anda? 

Berikan contoh! 

23. Bagaimanakah cara Anda bekerja penuh semangat? Berikan contoh! 
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24. Bagaimanakah cara Anda berpikir jernih dalam menghadapi masalah? 

Berikan contohnya! 

25. Bagaimanakah cara Anda mensyukuri diri sendiri dan lingkungan? Berikan 

contoh! 

26. Apakah Anda tenang dalam bertindak dan mengambil semua keputusan? 

Berikan contoh! 

27. Bagaimanakah cara Anda berusaha memenuhi semua harapan konsumen? 

Berikan contoh! 

28. Bagaimanakah cara Anda meningkatkan keunggulan usaha Anda supaya lain 

daripada yang lain? Berikan contoh! 

29. Bagaimanakah cara Anda meningkatkan semangat kerja Anda? Berikan 

contoh! 

30. Bagaimanakah cara Anda berusaha sekuat tenaga untuk menghasilkan kualitas 

yang bermutu bagi konsumen? Berikan contoh! 

31. Bagaimanakah cara Anda melakukan yang terbaik bagi karyawan Anda? 

Berikan contoh! 

32. Bagaimanakah cara Anda memberikan sumbangsih kepada masyarakat luas? 
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KUESIONER PENELITIAN UNTUK KARYAWAN 

 

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian saya tentang 

“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESUKSESAN 

WIRAUSAHAWAN BAPAK BUDI SUTIKNO  PADA PT. SEKAR JAYA”. 

Oleh karena itu di sela-sela kesibukan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, saya memohon 

dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk dapat mengisi kuesioner 

berikut ini. Semua informasi yang terkumpul akan disajikan secara umum (tidak 

secara individu) sebagai ringkasan dari hasil analisis yang akan dilaporkan atau 

dipublikasikan dan akan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan kode etik penelitian.  

Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi 

kuesioner yang ada, saya ucapkan banyak terima kasih. 

 
IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  : 
 
Usia  : 

a. < 25 th 
b. 25 th – 35 th 
c. 36 th -  45 th 
d. > 45 th 

 
Jenis Kelamin : L / P 
 
Bagian/Jabatan: 
 
PERTANYAAN 
Petunjuk Pengisian: 
Mohon untuk memberikan tanda (V) pada setiap pernyataan yang Anda pilih.  
Keterangan: 
SS= Sangat Setuju 
S = Setuju 
N = Netral 
TS = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju 



54 
 

 

No. Peryataan STS TS N S SS 
1. Bapak Budi Sutikno memiliki ide baru dalam 

menghadapi pesaing 
     

2. Bapak Budi Sutikno memperhatikan detail dari 
setiap pekerjaan 

     

3. Bapak Budi Sutikno bekerja dengan penuh 
perhitungan 

     

4. Bapak Budi Sutikno optimis dalam mengambil 
setiap kesempatan bisnis yang ada 

     

5. Bapak Budi Sutikno dapat mengambil sikap tegas 
dengan penuh percaya diri 

     

6. Bapak Budi Sutikno berani mengambil keputusan 
yang beresiko besar 

     

7. Bapak Budi Sutikno memandang jauh prospek ke 
depan 

     

8. Bapak Budi Sutikno berusaha untuk selalu bekerja 
seoptimal mungkin 

     

9. Bapak Budi Sutikno tidak hanya puas dengan 
kondisi saat ini 

     

10. Bapak Budi Sutikno tidak mudah menyerah jika 
menghadapi masalah 

     

11. Bapak Budi Sutikno tidak takut akan kegagalan      
12. Bapak Budi Sutikno bekerja memperhatikan hasil 

akhir yang optimal 
     

13. Bapak Budi Sutikno menepati janji dengan 
konsumen dan supplier  

     

14. Bapak Budi Sutikno selalu bertanggung jawab 
penuh hingga pekerjaan selesai 

     

15. Bapak Budi Sutikno memiliki pendirian yang 
teguh dalam setiap tindakannya 

     

16. Bapak Budi Sutikno menghadapi persaingan 
dengan tidak mudah putus asa 

     

17. Bapak Budi Sutikno selalu berusaha memandang 
persaingan sebagai pemicu semangat kerja 

     

18. Bapak Budi Sutikno memunculkan ide baru secara 
terus menerus 

     

19. Bapak Budi Sutikno bersikap optimis dalam 
menghadapi semua persaingan 

     

20. Bapak Budi Sutikno mengembangkan bisnis 
dengan talentanya 

     

21. Bapak Budi Sutikno bekerja penuh semangat 
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22. Bapak Budi Sutikno berpikir jernih dalam 
menghadapi masalah 

     

23. Bapak Budi Sutikno mensyukuri diri sendiri dan 
lingkungannya 

     

24. Bapak Budi Sutikno tenang dalam bertindak      
25. Bapak Budi Sutikno berusaha memenuhi semua 

harapan konsumen 
     

26. Bapak Budi Sutikno meningkatkan keunggulan 
usahanya supaya lain daripada yang lain 

     

27. Bapak Budi Sutikno selalu meningkatkan 
semangat kerjanya 

     

28. Bapak Budi Sutikno berusaha sekuat tenaga untuk 
menghasilkan kualitas yang  bermutu bagi 
konsumen 

     

29. Bapak Budi Sutikno melakukan yang terbaik bagi 
karyawannya 

     

30. Bapak Budi Sutikno memberikan sumbangsih 
kepada masyarakat luas 
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