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Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan Penelitian 

 

Gambar 1. Bapak Karsono (pimpinan) Gambar 2. Lokasi pekerja (kasir) 

 

  
Gambar 3. Fasilitas (TV dan WiFi) Gambar 4. Lokasi pekerja (pelayan) 

 

 
  
Gambar 5. Mushola (Tempat Ibadah) Gambar 6. Lokasi pekerja (produksi) 
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Gambar 7. Pekerja bagian produksi Gambar 8. Pekerja bagian pramusaji 

  

 
Gambar 9. Supplier Teh Botol  Gambar 10. Supplier Aqua 
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Lampiran 2. Biodata Responden 

 
No Nama JK Tanggal 

Lahir 

Asal Lama 

Bekerja 

Status Pendidikan 

Terakhir 

Divisi Pendapatan 

/Bulan 

1 Yunita P 10-10-

1997 

Mojokerto 3bulan BM SMA Pelayan 1.200.000 

2 Andi L 5-5-1990 Pontianak 2tahun BM SMP Produksi 1.600.000 

3 Ardi L 8-8-1996 Lamongan 2tahun BM SMP Produksi 1.500.000 

4 Betty P 20-3-

1985 

Malang 3tahun SM SMK Pelayan 1.500.000 

5 Endah P 15-4-

1982 

Malang 5tahun BM SMA Pelayan 1.600.000 

6 Egik L 7-6-1993 Lamongan 1tahun SM SMP Pelayan 1.300.000 

7 Anto L 26-6-

1990 

Malang 6tahun BM SMP Pelayan 1.500.000 

8 Riduan L 7-11-

1989 

Malang 10tahun BM SMA Kasir 1.700.000 

9 Zainul L 22-5-

1994 

Malang 3tahun SM SMP Pelayan 1.500.000 

10 Diana P 12-1-

1993 

Bogor 9bulan BM SMA Pelayan 1.300.000 

11 Diva P 25-12-

1997 

Magetan 1tahun BM SMA Pelayan 1.400.000 

12 Purnomo L 16-7-

1982 

Srabaya 3tahun SM SMP Pelayan 1.500.000 

13 Bara L 7-8-1990 Kediri 2tahun BM SMP Pelayan 1.600.000 

14 Risky L 12-11-

1985 

Malang 9tahun BM SMA Kasir 1.700.000 

15 Setya L 24-8-

1989 

Lamongan 3tahun BM SMA Pelayan 1.500.000 

16 Hani P 3-6-1986 Blitar 11tahun BM SMP Kasir 1.800.000 

17 Maulana L 18-7-

1993 

Malang 2tahun BM SMP Produksi 1.500.000 

18 Abi L 10-2-

1997 

Nganjuk 1tahun BM SMP Pelayan 1.300.000 

19 Rizal L 25-6-

1992 

Malang 2tahun SM SMP Prodksi 1.500.000 

20 Bintang L 13-12-

1990 

Lamongan 2tahun BM SMA Pelayan 1.400.000 

21 Cely P 27-12-

1992 

Blitar 2tahun SM SMA Pelayan 1.500.000 

22 Kamil L 16-10-

1987 

Malang 3tahun BM SMP Produksi 1.500.000 

23 Dedi L 29-12-

1995 

Surabaya 11bulan SM SMP Pelayan 1.200.000 

24 Santi P 12-1-

1993 

Lamongan 1tahun BM SMA Pelayan 1.400.000 

25 Sumi P 19-4-

1981 

Malang 4tahun SM SMP produksi 1.600.000 

Sumber: Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari (2017) 
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Lampiran 3. Banyak Konsumen Bulan 27 Mei – 25 Juni 2017 
Hari 

ke- 

Tanggal Jumlah 

Konsumen 

(orang) 

Hari ke- Tanggal Jumlah 

Konsumen 

(orang) 

Hari ke- Tanggal Jumlah 

Konsumen 

(orang) 

1 27 Mei 60 11 6 Juni 46 21 16 Juni 52 

2 28 Mei 74 12 7 Juni 54 22 17 Juni 79 

3 29 Mei 45 13 8 Juni 0 23 18 Juni 87 

4 30 Mei 43 14 9 Juni 55 24 19 Juni 34 

5 31 Mei 37 15 10 Juni 65 25 20 Juni 45 

6 1 Juni 0 16 11 Juni 78 26 21 Juni 53 

7 2 Juni 51 17 12 Juni 53 27 22 Juni 0 

8 3 Juni 65 18 13 Juni 46 28 23 Juni 67 

9 4 Juni 82 19 14 Juni 47 29 24 Juni 77 

10 5 Juni 48 20 15 Juni 0 30 25 Juni 89 

Jumlah 1532 orang 

Rata-rata per hari 51 orang 

Sumber: Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari (2017) 
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Lampiran 4. Hasil Wawancara Responden 

TRANSKRIP INTERVIEW 

Informan  : Bapak Kar (Pimpinan) 

 

Fokus : Gambaran umum  

1. Bagaimana sejarah berdirinya Restoran Bakso 

Mercon Cak Kar Singosari ini?  

Jawaban : “Awalnya ya buruh sih, buruh ikut juragan 

pindah pindah juragan gitu terus jual sendiri, biasa cari 

langganan dari kampung ke kampung.” 

 

2. Kapan Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari 

mulai berdiri?  

Jawaban : “ Mulai tahun 1992 mulai mengawali buka 

restoran sampe sekarang ini. 

 

3. Mengapa memilih lokasi di Kecamatan Singosari ? 

Jawaban : “karena ya ikut juragan di singosari dan 

punya beberapa langganan disini kemudian lokasi 

disini juga strategis. 

 

4. Apa alasan bapak memilih usaha produk peternakan 

bakso daripada produk yang lain? 

Jawaban : “karena keahliannya cuma bakso, gak 

punya keahlian lain. Maka nya saya milih bakso.” 
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5. Apa saja produk yang disajikan dan menu apa yang 

paling diminati di Restoran Bakso Mercon Cak Kar 

Singosari?  

Jawaban : ada 15 macam bakso seperti jawara, super 

jumbo, mercon, ranjau, keju, hati,  urat otak sapi, mata 

sapi, jamur, beranak, dll. Bakso yang paling diminati 

bakso mercon dan bakso bakar sekarang. 

 

6. Darimana inovasi awal dari setiap produk yang 

dijual? 

Jawaban : Bakso mercon memang menciptakan 

sendiri. Awalnya, dengar-dengar ada oseng-oseng 

mercon.Jadi saya berpikir, enaknya bikin bakso 

mercon saja. 

 

7. Bagaimana struktur organisasi di Restoran Bakso 

Mercon Cak Kar Singosari?  

Jawaban : struktur organisasi ya saya pimpin sendiri 

kemudian langsung ke karyawan ada kasir, produksi 

sama pelayan. Di bagian produksi masih ikut andil 

dalam proses pembuatannya. 

 

8. Berapa banyak pekerja yang bapak rekrut di restoran 

ini? Berasal darimana sajakah? 

Jawaban : Lamongan, pasuruan, blitar, magetan, 

Pontianak dan sekitar singosari sini. Mereka ada yang 

tidur disini ada mess nya. Ada 25 pekerja. 

 

9. Bagaimana jabatan dan sistem kerja para pekerja di 

restoran ini? 
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Jawaban : dari jam 7 pagi mulai terus tutup jam 9 itu 

ada istirahat 2 jam bergilir. Pekerja full time. 

 

10. Bagaimana perkembangan restoran ini dari tahun ke 

tahun? 

Jawaban : dari tahun ke tahun ya pasti berkembang 

karna dari penambahan produk ada inovasi-inovasi. 

 

11. Bagaimana cara mempromosikan restoran bakso cak 

kar yang bisa dikenal sampai luar kota pak? 

Jawaban : kalau awal buka itu sebar brosur sih terus 

mungkin dari mulut kemulut. Terus lewat media 

televisi. 

 

Fokus : Gaya Kepemimpinan 

1. Apakah bapak memberikan kepercayaan penuh 

kepada pekerja? 

Jawaban : ya saya percayakan penuh pokoknya saya 

bimbing pekerja harus jujur jadi saya percaya 

sepenuhnya. 

 

2. Bagaimana kepercayaan pekerja terhadap bapak? 

Jawaban : kepercayaan pekerja terhadap saya ya 

tergantung yang penting saya memberikan 

kepercayaan. 

 

3. Dalam menjalankan bisnis ini apakah bapak berperan 

sebagai teman atau sebagai penguasa?   

Jawaban : sebagai keluarga aja. 
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4.  Bagaimana bentuk kebijakan bapak terhadap pekerja 

yang melanggar peraturan? 

Jawaban : pertama saya tegur saya ingatkan dan 

sampai melanggar lagi ada potongan gaji tapi Cuma 

gertakan gitu aja. 

 

5. Kira-kira peraturan apa saja yang bapak terapkan 

disini? 

Jawaban : kalo yang jarang masuk ada yang ga 

masuk ga izin, melanggar tidak piket. 

 

6. Bagaimana cara bapak mengkoordinasi para pekerja 

? 

Jawaban : yakan ada orang yang dipercaya disitu 

nanti akan disampaikan. 

 

7. Apakah pada saat disekolah bapak pernah 

mendapatkan ilmu tentang kepemimpinan? 

Jawaban : belum pernah karna saya cuma Sekolah 

Dasar kok mbak hehe.  

 

8. Apakah keterampilan bapak turut mendukung 

berjalannya bisnis ini? 

Jawaban: karena sudah terbiasa ikut bos sebelum 

saya buka jadi bisa menjadi keterampilan untuk saya 

sendiri 
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9. Apakah bapak memberikan kebebasan pekerja dalam 

berpendapat dan berinovasi? 

Jawaban: iya bebas saya selalu menerima pendapat 

dari mereka terkadang saya memang bertanya kepada 

karyawan bagaimana cara untuk memajukan lagi 

restoran ini. 

 

10. Apakah sering diadakan musyawarah bersama? 

Jawaban: Meeting itu biasanya diadakan sebulan 

sekali tapi ini ga meeting sudah agak lama karena 

karyawan yang baru yang sekarang-sekarang ini kok 

enak-enak jadi rutinitasnya meeting dikurangi. 

 

11.  Apakah menurut bapak penting diadakannya 

meeting? 

Jawaban: sebenarnya penting cuma biasanya 

diadakannya apabila ada konflik atau permasalahan 

yang harus dipecahkan atau ada inovasi-inovasi 

tambahan. Apabila jalannya pekerjaan lancar dan 

target penjualan lancar maka meeting tidak perlu 

dilakukan. 

 

12. Apakah bapak mengadakan pendelegasian jika bapak 

ada kepentingan? 

Jawaban: kalo saya keluar kota berarti restoran libur 

mbak, belum ada pendelegasian khusus kepada 

karyawan apabila saya ada kepentingan diluar kecuali 

saya tinggal urusan sebentar saya mempercayakan 

semua karyawan untuk tetap menjaga kredibilitas nya 

dalam pekerjaan karena biasanya saya selalu standby 

di restoran. 
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13. Bagaimana hubungan antara bapak dengan pekerja 

jika ada konflik? 

Jawaban: jika ada konflik saya langsung terjun 

sendiri dan saya atasi sendiri. Ya kemudian saya 

tegaskan dan menegur langsung karyawan tersebut. 

 

14. Bagaimana cara bapak menghadapi para pekerja yang 

kinerja menurun? 

Jawaban: saya sering ingatkan kalau ingin kerja yang 

lama disini ya harus kerja yang baik seperti yang 

saya sampaikan waktu meeting. 

 

15. Bagaimana sikap bapak apabila hasil pekerjaan 

pekerja tidak sesuai harapan bapak? 

Jawaban: agak kecewa dan sedikit kesal seperti bos 

pada umumnya mbak 

 

16. Apakah bapak sebagai pimpinan membimbing 

pekerja sendiri atau pekerja yang bapak percaya? 

Jawaban: tergantung bagian pekerjaan mbak biasanya 

kalau bagian pramusaji saya berikan kepada pekerja 

yang sudah berpengalaman dan yang saya rasa 

mampu mengarahkan tetapi pada bagian 

kasir/pemasaran dan produksi saya dan rekan saya 

yang membimbing. 

 

17. Bagaimana harapan bapak untuk para pekerja disini? 

Jawaban: kalau bisa karyawan itu bisa mandiri bisa 

keluar bisa jual sendiri gitu biar ga jadi karyawan 

terus. 
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18. Apakah pekerja disini mendapatkan asuransi 

kesejahteraan dari restoran ini? 

Jawaban: bpjs ada ini masih baru diurus. Asuransi ini 

untuk seluruh karyawan sih sebenernya tapi kok ga 

ada yang mau ngurusi untuk kelengkapan berkas 

seperti KK, KTP,dllhanya sebagian saja. 

 

19. Bagaimana sistem penggajian para pekerja di 

restoran ini? 

Jawaban : gaji awal untuk pekerja baru biasanya saya 

kasih 1 juta setelah beberapa bulan baru nanti ada 

kenaikan gaji dan kenaikan gaji bisa dilihat juga dari 

kinerja karyawan juga. 

 

20. Apabila tujuan restoran tercapai, apakah bapak 

memberi reward atas kerja para pekerja? Jika ya 

berupa apa? 

Jawaban: secara finansial ada bonus mbak biasanya 

itu hari Minggu, tanggal merah atau hari-hari besar. 

 

21. Bagaimana keterbukaan pekerja disini pak? 

Jawaban: sangat terbuka sekali seluruhnya ga ada 

rahasia, makanya tujuan saya agar mereka bisa 

bekerja mandiri setelah dari sini segala macam 

produk bumbu-bumbu disini tidak ada yang saya 

rahasiakan tergantung mereka mau belajar atau tidak. 

 

22. Bagaimana cara bapak menyelesaikan setiap masalah 

yang terjadi? 
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Jawaban : Mencari solusi hyang terbaik agar masalah 

tersebut cepat terselesaikan. 

 

23. Menurut bapak, apakah bekerja dengan tim itu efektif 

dan efisien? 

Jawaban : efektif, karena segala tujuan akan mudah 

tercapai dan efisien dalam hal waktu jadi segala 

pekerjaan terasa lebih cepat terselesaikan apabila 

dikerjaan bersama tim. 

 

24. Apakah selama jadi pimpinan disini bapak 

mengalami tekanan dari dalam maupun luar restoran? 

Jawaban : tidak ada tekanan apapun baik dari luar 

maupun dari dalam restoran karena semua 

mendukung berjalannya usaha restoran ini. 
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TRANSKRIP INTERVIEW 

Informan  : Hani (kasir) 

 

1. Bagaimana sistem bekerja disini mbak? Full time 

atau part time? 

Jawaban : full time mbak dari jam 7 pagi sampai jam 

9 malam. Tapi kalo persedian bakso disini sudah 

habis sebelum jam tutup kita sudah bisa pulang kok. 

 

2. Sudah berapa lama mbak kerja disini? 

Jawaban: sudah dari awal berdirinya bakso Cak Kar 

ini mbak kira-kira 11 tahun an. 

 

3. Bagaimana manajemen keuangan dan pemasaran 

disini mbak? 

Jawaban: disini yang megang keuangan saya sebagai 

salah satu dari kepercayaan pak Kar. Karna saya 

disini mulai dari berdirinya restoran ini jadi benar-

benar mulai dari bawah.Selain itu dipegang oleh anak 

pak Kar sendiri mbak. 

Kalo untuk pemasarannya kita ngadain promosi 

melalui media sosial seperti instagram, facebook dan 

bbm. 

 

4. Selama bekerja disini kendala apa saja yang pernah 

terjadi? 

Jawaban : kendalanya disini jarang mbak tapi waktu 

awal-awal kayak kadang tekor atau apa penjumlahan 

uang yang tidak sesuai dulu pernah tapi kalau buat 

sekarang Alhamdulillah lancar. 
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5. Bagaimana sistem penggajian disini mbak? Kira-

kira kisaran berapa pendapatan yang diperoleh 

setiap bulan? 

Jawaban : system pembayarannya itu perbulan kalo 

sekarang ini semua karyawannya digaji diatas 1,3 

jutaan. Awal masuk dibayar sama pak Kar 1 juta ya 

untuk karyawan baru setelah 2 atau 3 bulan ya 

nambah sesuai pekerjaannya gimana rajin ngganya 

karyawan itu. Jadi semua itu tergantung dari 

kinerjanya ya mbak kalo misalnya kinerjanya bagus 

ya pasti cepet naik bayarannya da nada bonusnya. 

 

6. Apakah bekerja disini merupakan passion mbak atau 

tidak? 

Jawaban : ya untuk saat ini ya iya emang disini mbak 

 

7. Bagaimana menurut mbak, apakah pimpinan 

memberikan kebebasan berinovasi atau tidak? 

Jawaban: kalau dari pak Kar nya sendiri untuk 

inovasi bakso selalu menanyakan kepada karyawan 

terus setiap membuat produk baru kan karyawan 

tetep disuruh jadi tester pertama. Kalo dari 

berpendapat tentang bagaimana promonya itu dari 

pak Kar langsung tapi sedikit banyak pasti karyawan 

mempengaruhi. 
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8. Apakah mbak memberikan kepercayaan terhadap 

pimpinan? 

Jawaban : iya mbak karena bapak sangat royal 

terhadap karyawannya. Kami merasa para karyawan 

sudah menganggap seperti keluarga sendiri. Ibaratnya 

disaat kita pengen sesuatu tinggal bilang bapak terus 

dibelikan dan kalo misalnya temen-temen ada yang 

bilang pak  ayo jalan-jalan liburan ayo kita bicarakan 

terus mau liburan kemana gitu ya enak nya dari situ. 

 

9. Seberapa sering disini mengadakan musyawarah 

mbak? 

Jawaban : kalau dulu-dulu pernah mbak tapi 

sekarang-sekarang ini udah jarang sekali terakhir pas 

perubahan jadwal dan pembagian piket.  

 

10. Kapan dilakukan evaluasi kerja mbak? 

Jawaban : evaluasi kerja tidak pernah dilakukan 

apabila ada masalah-masalah saja dimusyawarahkan 

dan tidak adanya rutinitas evaluasi kerja. 

 

11. Kira-kira evaluasi kerja itu penting tidak? 

Jawaban : penting mbak, soalnya kan kalo dari 

bosnya ga ngadain meeting karyawan biasanya ada 

yang gak nerima, mungkin dari temen-temen juga 

ada yang bilang kenapa kok gak dibicarakan dulu 

sama karyawan. Mungkin sanggup atau tidak 

karyawan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh 

pak Kar. 
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12. Pernah tidak mas ada kejadian seperti karyawan tidak 

sependapat dengan pimpinan? 

Jawaban :  pernah mbak karena perubahan jadwal 

yang dianggap memberatkan karyawan dan karyawan 

mau tidak mau harus mengikuti apa maunya bapak. 

 

13. Apa alasan bapak melakukan perubahan jadwal 

seperti itu mas? 

Jawaban : alasan bapak sih karena kurangnya tenaga 

kerja jadi mau tidak mau karyawan harus bersedia 

untuk sementara sampai restoran mendapatkan 

karyawan baru lagi. 

 

14. Bagaimana menurut mbak tentang hubungan 

pimpinan dengan pekerja disini? 

Jawaban : ya nyaman aja sih mbak cuma terakhir-

terakhir ini agak kurang komunikasi aja antara 

karyawan dan bapak masalah pembagian piket. 

Sebenernya banyak yang ingin disampaikan oleh 

karyawan pengen minta persetujuan ngasih ide 

segalaa macam. Selain gak ada waktu juga temen-

temen juga beraninya ngomong dibelakang doing. 

Harusnya kan ayok kasih ide  kalo memang pengen 

kita bicarakan ya ayok rame-rame. Sebenernya kalo 

dari saya sendiri memang inginnya seperti itu. 
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15. Apakah disini diberikan reward  kepada setiap 

pekerja yang berprestasi? 

Jawaban : kita bisa ngeliat dari bosnya lebih 

ngehargain kita bagaimana gitu, perhatiannya itu 

memang rada beda. Maksudnya kalo menurut saya 

penghargaan itu adalah kepercayaan bos.Berarti kalo 

bos memberi kepercayaan seperti saya dari 4 temen 

yang dipanggil saya yang harus nemenin mbak 

disini.Bagi saya itu adalah penghargaan dan 

kepercayaan yang diberikan bos. 
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TRANSKRIP INTERVIEW 

Informan  : Riduan (kasir) 

 

1. Sudah berapa lama mas kerja disini? 

Jawaban : sudah hampir 10 tahun mbak 

 

2. Bagaimana manajemen keuangan dan pemasaran 

disini mbak? 

Jawaban : disini dibagi menjadi 3 kelompok mbak 

dan setiap kelompok itu dipercaya memiliki 1 kasir. 

Satu kasir dipegang anak pak Kar dan dua orang dari 

karyawannya sendiri. 

 

3. Selama bekerja disini kendala apa saja yang pernah 

terjadi? 

Jawaban : kendalanya mungkin kalau sekarang ga 

ada mbak karena sudah terbiasamenjadi kasir. 

Mungkin kalau dulu suka ada yang lupa dalam 

penerimaan pesanan. 

 

4. Bagaimana sistem penggajian disini mas? Kira-kira 

kisaran berapa pendapatan yang diperoleh setiap 

bulan? 

Jawaban : awal masuk 1 juta mbak tapi setelah 

beberapa bulan pasti dinaikkan sampai ke kisaran 1,6 

juta. 
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5. Apakah bekerja disini merupakan passion mas atau 

tidak? 

Jawaban : sebenarnya ya ngga sih mbak dulu karena 

mencari pekerjaan itu sulit jadi ya nyoba ada 

lowongan dan diterima kerja. Sampai saat ini betah 

mungkin udah jadi passion mbak. 

 

6. Bagaimana menurut mas, apakah pimpinan 

memberikan kebebasan berinovasi atau tidak? 

Jawaban : iya kalau missal ada rapat itu bapak selalu 

Tanya ke karyawannya apa yang kurang dan apa 

yang kira-kira mau ditambahkan dalam hal produk 

maupun pelayanan di restoran ini. 

 

7. Apakah mas memberikan kepercayaan terhadap 

pimpinan? 

Jawaban : sangat mbak karena sudah seperti keluarga 

sendiri kita-kita disini sudah dianggap seperti saudara 

bahkan anak-anaknya. 

 

8. Seberapa sering disini mengadakan musyawarah 

mas? 

Jawaban : jarang banget mbak karena rapat diadakan 

kalau missal pak Kar mau ngoong seshuatu yang 

penting atau missal ada kendala yang harus 

diselesaikan bersama. 

 

9. Kapan dilakukan evaluasi kerja mas? 

Jawaban : setau saya evaluasi kerja itu ya bareng 

sama rapat tadi mbak bahas apa yang dikeluhkan dan 

ada yang memberikan saran. 
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10. Kira-kira evaluasi kerja itu penting atau tidak? 

Jawaban : sangat penting sih mbak karena kan takut 

ada salah paham, kalau ada masukan bisa 

disampaikan langsung baik ke bapak Kar sendiri 

ataupun ke teman-teman yang lain. 

 

11. Pernah tidak mas ada kejadian seperti karyawan tidak 

sependapat dengan pimpinan? 

Jawaban : yapasti pernah mbak tapi mau tidak mau 

itu kan sudah ketentuan dari pimpinan sudah menjadi 

kewajiban kita sebagai karyawan untuk mengikuti 

aturan yang berlaku. 

 

12. Bagaimana menurut mas tentang hubungan pimpinan 

dengan pekerja disini? 

Jawaban : hubungannya berjalan baik karena pak Kar 

bersikap adil kepada para pekerja 

 

13. Apakah disini diberikan reward  kepada setiap 

pekerja yang berprestasi? 

Jawaban : ya kadang kalau mencapai target dikasih 

bonus mbak pastinya. 
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TRANSKRIP INTERVIEW 

Informan  : Rizky (kasir) 

 

1. Sudah berapa lama mbak kerja disini? 

Jawaban : saya sudah bekerja disini sekitar 9 tahun 

mbak. 

 

2. Apakah anda memberikan kepercayaan terhadap 

pimpinan? 

Jawaban : kami sangat mempercayakan segala 

keputusan ke Bapak karena saya rasa bapak telah adil 

dalam menjalankan tugas untuk bawahannya. 

 

3. Kapan dilakukan evaluasi kerja ?Kira-kira evaluasi 

kerja itu penting tidak? 

Jawaban : penting karena tetap terjagga komunikasi 

antara pimpinan dan karyawan disini. 

 

4. Bagaimana pimpinan menyelesaikan masalah-masalah 

yang terjadi di restoran ? 

Jawaban : karyawan yang memiliki konflik biasanya 

diajak ngomong berdua dan diselesaikan secara baik-

baik. 

 

5. Ada yang lebih dipercaya tidak mbak di restoran ini? 

Jawaban : Di restoran belum ada pemilihin karyawan 

yang lebih dipercaya dalam mengelola restoran ini 

mbak jadi dari Bapak biasanya langsung ke temen-

temen. 
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6. Apakah pimpinan membimbing pekerja sendiri atau 

pekerja yang bapak percaya? 

Jawaban: Pemula pasti dibimbing dan diajarkan 

pekerjaan yang harus jadi tanggung jawab kami sama 

bapak mbak. Bapak mengarahkan dengan sabar dan 

tidak terburu-buru dan bapak juga mencontohkan 

bagaimana bekerja agar mendapatkan hasil yang 

maksimal. 

 

7. Bagaimana sikap pimpinan terhadap pekerja? Sebagai 

teman atau sebagai penguasa? 

Jawaban : Bapak menganggap pekerjanya seperti 

anak-anaknya karena usia para pekerja banyak yang 

tergolong masih muda. 

 

8. Apakah anda mempunyai keluhan tentang gaya 

kepemimpinan dari pimpinan? 

Jawaban : Saya tidak memiliki keluhan karena saya 

selalu mengikuti apa yang sudah diberlakukan di 

restoran ini, saya mengikuti arus saja mbak. 

 

9. Apakah anda puas dengan perilaku pemimpin 

terhadap mas? 

Jawaban : Saya sendiri puas sama perilaku Bapak 

karena beliau bersikap selayaknya keluarga bukan 

seperti pemimpin yang terlalu tegas sehingga 

karyawan tidak terlalu sungkan untuk berkomunikasi 

sama Bapak 
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10. Bagaimana sikap pimpinan terhadap pekerjanya yang 

melanggar peraturan? 

Jawaban : kalo yang jarang masuk ada yang ga masuk 

ga izin, melanggar tidak piket biasanya bapak kasih 

teguran kemudian potong gaji. 

 

11. Bagaimana menurut anda tentang kebijakan pimpinan 

restoran ini? 

Jawaban : Banyak karyawan yang mematuhi ada juga 

sebagian karyawan yang masih melanggar karena 

sanksi pelanggaran dianggap ringan. 

 

12. Apakah pemimpin bersikap adil atau tidak dalam 

pembagian tugas? 

Jawaban : Dalam pembagian tugas kurang adil tapi 

untuk hal lain beliau sangat adil dan berhati-hati. 

 

13. Apakah pekerja boleh ikut serta dalam berinovasi oleh 

pimpinan atau tidak? 

Jawaban : Sangat boleh mbak malah bapak suka 

bilang ke kita kalau mau berpendapat atau mau kasih 

kritik dipersilahkan. 

 

14. Bagaimana sistem penggajian disini? Kira-kira kisaran 

berapa pendapatan yang diperoleh mbak sendiri ? 

jawaban : Selama sama bekerja disini mengalami 

peningkatan dan sekarang mencapai 1,7 juta per bulan. 
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TRANSKRIP INTERVIEW 

Informan  :Bara (pramusaji) 

 

1. Sudah berapa lama kerja disini mas? 

Jawaban: udah hampir 2 tahun mbak dari tahun 2015 

akhir bulan Oktober. 

 

2. Apa nih mas alasannya memilih kerja di restoran ini? 

Jawaban : Sebenernya awal ke Malang kan cuma 

main terus betah di Malang. Kalo betah di Malang 

tapi ga ada kegiatan kan ya malas juga sebenernya 

kan akhirnya udah daripada nganggur cari kerja aja 

trus disini juga ada lowongan kerja disini jadi 

langsung ambil peluang disini deket rumah juga 

 

3. Siapa yang merekomendasikan bekerja disini mas? 

Jawaban : keluarga mbak 

 

4. Kendala apa saja yang dialami mas selama bekerja 

disini? 

Jawaban : tidak ada mbak dari segi pekerjaan, pak 

Kar maupun teman disini. Karena teman-teman disini 

baik-baik dan kompak. 

 

5. Berapa pendapatan yang didapatkan selama sebulan 

mas? 

Jawaban : kisaran 1- 1,5 jt an mbak. 
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6. Bagaimana pimpinan menyelesaikan masalah-

masalah yang terjadi di restoran mas? 

Jawaban : pertama ditegur dan kemudian apabila 

masih diulang kembali maka sanksinya dipotong gaji. 

 

7. Apakah pimpinan memberikan kepercayaan kepada 

para pekerja di bagian pelayanan? 

Jawaban : semua karyawan kalo bisa harus bisa 

melayani pelanggan dengan baik dan benar. Seluruh 

karyawan harus bisa seperti itu disini. 

 

8. Ada yang lebih dipercaya tidak mas di bagian 

pelayanan ini? 

Jawaban : tidak ada, semuanya harus bisa dan semua 

mendapat kepercayaan dari pak Kar. 

 

9. Bagaimana sikap pimpinan terhadap pekerja? 

Sebagai teman atau sebagai penguasa? 

Jawaban : kalo menurut saya bapak udah seperti 

keluarga karena setiap ada apa-apa kita curhatnya 

langsung ke bapak. 

 

10. Apakah mas mempunyai keluhan tentang gaya 

kepemimpinan dari pimpinan? 

Jawaban : menurut saya pribadi sih kepemimpinan 

pak Kar kurang adil dalam khususnya dalam 

pembagian dan perubahan jadwal piket. Dulu kan ada 

4 bagian, produksi, pelayan, kasir dan minuman. Jadi 

karena kekurangan karyawan maka digabung jadi 3 

bagian yang bagian minuman disama ratakan. Jadi 
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karyawannya lebih repot dari sebelumnya karna 

bagian minuman semua dapat giliran juga. 

 

11. Apakah mas puas dengan perilaku pemimpin 

terhadap mas? 

Jawaban : lumayan puas mbak karena akhir-akhir ini 

kurahngnya komunikasi antara Pak Kar dengan 

karyawan. 

 

12. Bagaimana sikap pimpinan terhadap pekerjanya yang 

melanggar peraturan? 

Jawaban : pak Kar memberi toleransi terlebih dahulu 

kepada karyawan apabila sudah lebih dari dua kali 

maka sanksi yang diberikan adalah potongan gaji. 

 

13. Bagaimana keterbukaan organisasi disini? 

Jawaban : sangat terbuka karena pak Kar sudah 

seperti saudara sehingga tidak ada rasa sungkan 

tetapi tidak mengurangi rasa hormat. 

 

14. Apakah disini diberikan reward  kepada setiap 

pekerja yang berprestasi? 

Jawaban : iya mbak berupa bonus setiap penjualan 

hari-hari libur melebihi target. 
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TRANSKRIP INTERVIEW 

Informan  :Diva (pramusaji) 

 

1. Sudah berapa lama kerja disini mbak? 

Jawaban : 1 tahun mbak 

 

2. Bagaimana system kerja di restoran ini mbak? 

Jawaban: Karyawan bekerja full time dari jam 7 pagi 

sampai jam 9 malam. Istirahatnya dibagi 3 sesuai 

jadwal piket dimulai dari jam 12 siang per 2 jam 

ganti grup. Grup pertama dari jam 12 siang sampai 

jam 2 siang, grup ke 2 dari jam 2 siang sampai jam 4 

sore dan grup ke 3 dari jam 4 sore sampai jam 6 sore. 

Jadwal piket itu dibagi menjadi 3 bagian yaitu bagian 

produksi/dapur jadi dalam satu grup per orangnya 

kenak 2 hari di produksi, bagian pelayanan dan 

kasir.Kemudian dalam satu grup mempunyai 1 orang 

yang dipercaya untuk mengambil alih sebagai kasir 

dan itu pilihan dari pak Kar sendiri.Selepas dari 

pekerjaan dapur atau produksi bakso tadi kita 

langsung gabung ke bagian pelayanan sampai 

restoran ini tutup. 

 

3. Apakah anda memberikan kepercayaan terhadap 

pimpinan? 

Jawaban : Karyawan pasti percaya sama bapak 

karena kita mendedikasikan diri bekerja untuk 

kepentingan perusahaan dan kepentingan individu 

juga. 
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4. Bagaimana menurut mbak tentang hubungan 

pimpinan dengan pekerja disini? 

Jawaban : Sangat baik karena sudah dianggap seperti 

keluarga oleh bapak. 

 

5. Apakah mas pernah mendapat pendelegasian tugas? 

Jawban : Tidak pernah mbak, saya melatugas yang 

sudah dibagi berdasarkan jadwal piket. 

 

6. Bagaimana menurut anda tentang kebijakan 

pimpinan restoran ini? 

Jawaban : Sangat bagus karena melatih disiplin dari 

setiap karyawan disini. 

 

7. Bagaimana sistem penggajian disini? Kira-kira 

kisaran berapa pendapatan yang diperoleh para 

pekerja? 

Jawaban : Gaji saya 1,4 juta mbak dan saya ingin 

terus meningkakan kinerja saya agar terus 

mendapatkan gaji yang meningkat 

 

8. Apakah disini diberikan reward  kepada setiap 

pekerja yang berprestasi? 

Jawaban : Perlakuan bapak kepada saya terlihat lebih 

menghargai dan saya lebih diperhatikan daripada 

teman-teman yang lain. Perhatian beliau terasa 

berbeda.Jadi menurut saya diluar pemberian bonus 

Bapak juga memberikan penghargaan dalam bentuk 

kepercayaan.Kepercayaan dari Bapak merupakan 

bentuk penghargaan yang tidak terkira harganya. 
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TRANSKRIP INTERVIEW 

Informan  :Betty (pramusaji) 

 

1. Sudah berapa lama kerja disini mbak? 

Jawaban : kira-kira bekerja disini sudah 3 tahun  

 

2. Apakah anda memberikan kepercayaan terhadap 

pimpinan? 

Jawaban : Memberikan kepercayaan penuh terhadap 

bapak karena bapak sangat perhatian terhadap 

karyawannya. 

 

3. Seberapa sering disini mengadakan musyawarah? 

Jawaban : Sekarang jarang diadakan musyawarah 

mbak karena musyawarah diadakan kalau bapak mau 

mengganti jadwal piket atau ada masalah yang harus 

diselesaikan. Karena sehjauh ini tidak ada masalah 

jadi tidak ada musyawarah. 

 

4. Bagaimana pimpinan menyelesaikan masalah-

masalah yang terjadi di restoran ? 

Jawaban : Karyawan yang memiliki konflik biasanya 

diberi keleluasaan untuk bercerita. 

 

5. Ada yang lebih dipercaya tidak mas di restoran ini? 

Jawaban : Setau saya selama ini belum ada yang 

diberi kepercayaan khusus untuk menghandle 

pekerjaan karyawaan. 
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6. Bagaimana sikap pimpinan terhadap pekerja? 

Sebagai teman atau sebagai penguasa? 

Jawaban :Sudah seperti keluarga saya rasa mbak 

karena melihat sikap bapak yang baik dan sangat 

royal terhadap kami. 

 

7. Apakah anda puas dengan perilaku pemimpin 

terhadap mas? 

Jawaban : Puas sekali mbak karena beliau pimpinan 

panutan para karyawannya. 

 

8. Bagaimana sikap pimpinan terhadap pekerjanya yang 

melanggar peraturan? 

Jawaban : Menurut saya, Bapak mencoba bersikap 

adil apabila ada yang salah langsung ditegur dan 

diberi peringatan. 

 

9. Bagaimana menurut anda tentang kebijakan 

pimpinan restoran ini? 

Jawaban : Karyawan paling susah kalau disuruh 

pakai sepatu mbak karena mungkin bekerja seharian 

membuat gerah. 

 

10. Bagaimana sistem penggajian disini? Kira-kira 

kisaran berapa pendapatan yang diperoleh para 

pekerja? 

Jawaban : Dengan giat kerja saya terus mendapatkan 

penambahan gaji dari Bapak sekarang sudah 

mencapai 1,5 juta 
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TRANSKRIP INTERVIEW 

Informan  :Egik (pramusaji) 

 

1. Sudah berapa lama kerja disini mas? 

Jawaban : Sudah 1 tahun saya mulai bekerja di 

Restoran Bakso Mercon Cak  Kar ini.  

 

2. Apakah anda memberikan kepercayaan terhadap 

pimpinan? 

Jawaban : Tergantung ya mbak kalau misal dalam 

pengambilan keputusan sepertinya bapak kadang 

masih kurang konsisten 

 

3. Seberapa sering disini mengadakan musyawarah? 

4. Bagaimana pimpinan menyelesaikan masalah-

masalah yang terjadi di restoran ? 

Jawaban : Bapak selalau ikut membantu dalam setiap 

permasalahan yang terjadi. 

 

5. Bagaimana sikap pimpinan terhadap pekerja? 

Sebagai teman atau sebagai penguasa? 

Jawaban : Bapak tidak pernah memperlakukan 

seperti layaknya atasan kepada bawahan melainkan 

menggangap kami seperti saudara yang saling 

membutuhkan. 

 

 

 

 



117 

 

6. Apakah anda puas dengan perilaku pemimpin 

terhadap mas? 

Jawaban : Dalam segi hubungan kepada karyawan 

kita puas sekali mbak tetapi kalau masalah 

pengambilan keputusan kurang puas karena 

terkadang keputusan beliau terlalu sepihak. 

 

7. Bagaimana sikap pimpinan terhadap pekerjanya yang 

melanggar peraturan? 

Jawaban : Bapak sangat konsisten terhadap sanksi 

yang dilakukan untuk karyawan yang melanggar 

peraturan. Bapak selalu mengajarkan pada pekerja 

nya agar jujur, disiplin dan bertanggung jawab. 

 

8. Bagaimana menurut anda tentang kebijakan 

pimpinan restoran ini? 

Jawaban : Peraturan yang berlaku sangat dipatuhi 

oleh para pekerja baru tetapi untuk para pekerja lama 

terkadang susah untuk mematuhinya. 

 

9. Bagaimana sistem penggajian disini? Kira-kira 

kisaran berapa pendapatan yang diperoleh para 

pekerja? 

Jawaban : Saya disini di gaji 1,3 juta mbak termasuk 

sudah lumayan cukup mbak. 
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TRANSKRIP INTERVIEW 

Informan  :Zainul (pramusaji) 

 

1. Sudah berapa lama kerja disini mas? 

Jawaban : saya bekerja disini kurang lebih sudah 3 

tahun mbak. 

 

2. Bagaimana menurut mbak tentang hubungan 

pimpinan dengan pekerja disini? 

Jawaban : Perhatian bapak membuat karyawan disini 

merasa betah dan menjadikan hubungan kerja 

menjadi hubungan keluarga. 

 

3. Apakah mas pernah mendapat pendelegasian tugas? 

Jawaban : Saya tidak pernah diberi tugas tertrntu 

dalam mengelola restoran apabila bapak pergi ada 

urusan ke luar restoran. 

 

4. Bagaimana menurut anda tentang kebijakan 

pimpinan restoran ini? 

Jawaban : Kebijakan di restoran banyak karyawan 

yang melanggar da nada juga yang mematuhi. 

 

5. Apakah pemimpin bersikap adil atau tidak dalam 

pembagian tugas? 

Jawaban : Adil mbak karena sudah bisa dilihat dari 

para pekerja yang sangat menghormati setiap 

keputusan bapak. 
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6. Bagaimana sistem penggajian disini? Kira-kira 

kisaran berapa pendapatan yang diperoleh para 

pekerja? 

Jawaban : Saya bersyukur disini sistem 

penggajiannya adil. Gaji saya sebesar 1,5 juta itu 

belum termasuk bonus. 

 

7. Apakah disini diberikan reward  kepada setiap 

pekerja yang berprestasi? 

Jawaban : Kalau kadang hasil penjualan mencapai 

target pasti dikasih bonus. 
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TRANSKRIP INTERVIEW 

Informan  : Andi (produksi) 

 

1. Siapa yang menyediakan bahan-bahan yang akan 

disajikan mas? 

Jawaban : Dari Pak Kar langsung turun ke pasar 

setiap hari yang membeli dan memilih bahan-bahan. 

 

2. Apakah mas ikut andil dalam pemilihan bahan-bahan 

yang akan diproduksi? 

Jawaban : karyhawan tidak pernah ikut campur 

terhadap pemilihan tugas karyawan hanya ikut 

mengolah saja. 

 

3. Bagaimana proses pembuatan bakso disini mas? 

Jawaban : dibagi jadi 5 orang mbak. 1 orang sendiri 

bisa memegang 3 sampai 4 macam bakso. 

 

4. Butuh waktu berapa lama dalam memproduksi bakso 

dalam jumlah besar dan bervariasi? 

Jawaban : untuk keseluruhan bakso dimulai sekitar 

jam 10 sampai jam 12 atau jam 1 paling lama 3 jam. 

 

5. Apakah disini mas bekerja sendirian? 

Jawaban : ada pak Kar, istri pak Kar, Pak Karsani, 

Ardi dan saya sendiri. 
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6. Apa alasan mas bekerja di bagian produksi restoran 

ini? 

Jawaban : ingin mencari pengalaman lebih aja dalam 

memproduksi bakso mbak, seandainya nanti saya 

ingin buka usaha sendiri di Pontianak bisa belajar 

terlebih dahulu disini. 

 

7. Bagaimana penanganan bakso yang tidak terjual di 

hari pembuatan? 

Jawaban : disini menyiapkan freezer jadi untuk 

bakso-bakso yang tidak terjual habisdikemas 

kemudian disimpan di freexer. Tapi tidak dalam 

jangka waktu yang lama bhesok sudahh dikeluarkan 

lagi. Disini kan seandainya kalau yang tersisa bakso 

mercon jadi bakso tidak memproduksi bakso mercon 

dahulu karena menghabiskan stock kemarin kalau 

memang habis baru produksi lagi. 

 

8. Berapa lama paling lama stock yang tersisa? 

Jawaban : paling lama 2 hari biasanya bakso sudah 

habis terjual dan bakso tidak pernah  terbuang karena 

kapasitasnya telah diukur berdasarkan perkiraan 

kondisi pasar. 

 

9. Apakah mas mempunyai keahlian khusus dalam 

pembuatan bakso sebelum bekerja disini? 

Jawaban :semua pengalaman didapat dari sini dan 

kita semua belajar dari nol. Keahlian khusus tidak 

ada sama sekali. 
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10. Kendala apa saja yang dialami pada proses 

memproduksi bakso? 

Jawaban : belum pernah ada kendala selama menjadi 

bagian produksi. 

 

11. Apakah maspernah mendapat pendelegasian tugas? 

Jawab :Ya jadi karna saya tanggung jawabnya di 

dapur bagian produksi jadi diberi tanggung jawab 

dan diberi kepercayaan di dapur dari kita mengolah 

gorengan sampai semuanya selesai. Kalau sudah 

selesai jadi langsung bantuin yang melayani didepan. 

 

12. Bagaimana menurut mas tentang kebijakan pimpinan 

restoran ini? 

Jawaban : kebijakannya masih bisa dipatuhi sama 

setiap  karyawan dan masih bisa diterima untuk 

dilakukan. 

 

13. Apakah pemimpin bersikap adil atau tidak dalam 

pembagian tugas? 

Jawaban : menurut saya pribadi, bapak selalu adil 

dalam memberi keputusan atau menyelesaikan 

masalah. Meskipun ada masalah pun bapak selalu 

bertanya kepada karyawan dan mencari solusi. 

Apabila ada yang melanggar peraturan pasti ditegur 

sama bapak. 
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14. Bagaimana menurut mas tentang tindakan pimpinan 

terhadap pekerja ? 

Jawaban : Karena pak Kar sudah menganggap 

karyawannya seperti keluarga sehihngga kami 

nyaman dengan segala tindakan Pak Kar. 

 

15. Menurut mas penting tidak diadakan musyawarah? 

Jawaban : sangat penting mbak karena biar tidak ada 

salah paham antara karyawan dan pimpinan biar 

pekerjaan juga lancar dan hasilnya juga maksimal. 

 

16. Apakah mas boleh ikut serta dalam berinovasi 

dengan pembuatan bakso dalam segi rasa maupun 

bentuk? 

Jawaban : sangat boleh mbak karena setiap karyawan 

diperbolehkan memberi saran dan masukan. 

 

17. Apa pekerja disini pernah mendapat reward atas 

kerja kerasnya? Dalam bentuk apa mas? 

Jawaban : Pak Kar selalu memberi bonus kepada 

setiap karyawan apabila melebihi target dan 

karyawan tersebut memiliki prestasi kerja yang 

memuaskan bapak. 

 

18. Apa ada keluhan mas tentang gaya kepemimpinan 

yang diterapkan oleh pimpinan? 

Jawaban : saat ini dalam pembagian jadwal piket 

terbaru alangkah lebih baik kalau bertanya kepada 

setiap karyawan apakah menerima jadwal piket 

tersebut atau tidak. 
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TRANSKRIP INTERVIEW 

Informan  :Ardi (produksi) 

 

1. Sudah berapa lama kerja disini mas? 

Jawaban : saya bekerja disini kira-kira hamir 2 tahun 

mbak. 

 

2. Kendala apa saja yang dialami mas selama bekerja 

disini? 

Jawaban : kalau kendala di produksi ya Cuma 

masalah kecil-kecil aja sih mbak waktu proses 

pembuatan baksonya itu. Tapi yang kendala parah sih 

belum pernah. 

 

3. Kapan dilakukan evaluasi kerja ? Kira-kira evaluasi 

kerja itu penting tidak? 

Jawaban : Penting sekali mbak untuk menambah 

wawasan dan informasi tentang sekitar pekerjaan dan 

dunia berita lainnya. 

 

4. Bagaimana pimpinan menyelesaikan masalah-

masalah yang terjadi di restoran ? 

Jawaban : Bapak memecahkan dan memberi 

perhatian terhadap karyawan yang sedang memiliki 

masalah. 

 

5. Apakah anda mempunyai keluhan tentang gaya 

kepemimpinan dari pimpinan? 
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Jawaban : Jadwal piket yang akhir-akhir sedang 

ramai diperbincangkan oleh teman-teman karena 

dianggap memberatkan para karyawan disini mbak. 

 

6. Apakah anda puas dengan perilaku pemimpin 

terhadap mas? 

Jawaban : Puas karena setiap keluhan para pekerja 

selalu di perhatikan dan segala macam bentuk 

masalah selalu diselesaikan bersama-sama. 

 

7. Apakah mas pernah mendapat pendelegasian tugas? 

Jawaban : Saya pernah di beri tanggung jawab di 

dalam produksi pembuatan bakso dimana harus 

membantu karyawan baru yang ditugaskan membuat 

bakso. 

 

8. Apakah pekerja boleh ikut serta dalam berinovasi 

oleh pimpinan atau tidak? 

Jawaban : Saya pernah memberikan tambahan ide-ide 

apabila Bapak bertanya kepada karyawan seperti rasa 

apa yang lagi diminati konsumen dan mudah 

didapatkan di pasaran. 

 

9. Bagaimana sistem penggajian disini? Kira-kira 

kisaran berapa pendapatan yang diperoleh para 

pekerja? 

Jawaban : Paling tinggi gaji saya sekarang sudah 

mencapai 1,5 juta dan belum termasuk tambahan 

bonus. 
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TRANSKRIP INTERVIEW 

Informan  :Maulana (produksi) 

 

1. Sudah berapa lama kerja disini mas? 

Jawaban : Alhamdulillah saya sudah 2 tahun kerja 

disini mbak. 

 

2. Kapan dilakukan evaluasi kerja ? Kira-kira evaluasi 

kerja itu penting tidak? 

Jawaban : Penting mbak, soalnya kan kalau dari bos 

nya tidak mengadakan meeting karyawan biasanya 

ada yang tidak menerima atau tidak sependapat, 

mungkin dari temen-temen juga ada yang bilang 

kenapa kok gak dibicarakan dulu sama karyawan. 

Mungkin karyawan sanggup atau tidak mengerjakan 

perintah dari Bapak Kar. 

 

3. Bagaimana menurut mbak tentang hubungan 

pimpinan dengan pekerja disini? 

Jawaban : Sangat baik sudah seperti teman maupun 

saudara. 

 

4. Ada yang lebih dipercaya tidak mas di restoran ini? 

Jawaban : Setau saya Pak Kar selalu mempercayakan 

seluruh karyawannya dalam setiap pekerjaan yang 

telah ditugaskan. 

 

5. Apakah anda mempunyai keluhan tentang gaya 

kepemimpinan dari pimpinan? 

Jawaban :Saya tidak memiliki keluhan karena Bapak 

selalu bersikap adil bagi karyawannya. 
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6. Apakah mas pernah mendapat pendelegasian tugas? 

Jawaban : Tidak pernah karena Bapak lebih 

mempercayai karyawan senior karena saya sendiri 

masih tergolong baru disini. 

 

7. Apakah pekerja boleh ikut serta dalam berinovasi 

oleh pimpinan atau tidak? 

Jawaban : Semua karyawan diperbolehkan memberi 

kritik, kesan maupun pesan untuk perusahaan 

maupun beliau. 

 

8. Bagaimana sistem penggajian disini? Kira-kira 

kisaran berapa pendapatan yang diperoleh para 

pekerja? 

Jawaban : Saya digaji kisaran 1,5 juta kebawah 

mbak. 
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TRANSKRIP INTERVIEW 

Informan  : Ucup (mitra bisnis) 

 

1. Sudah berapa lama mas menjadi mitra bisnis di 

restoran ini? 

Jawaban: Kalo disini kurang lebihnya hampir 8 

tahunan. 

 

2. Produk apa saja yang mas supply di restoran ini? 

Jawaban : Produk dari saya teh botol, fruit tea, 

fresh tea, untuk air mineral prim-a. 

 

3. Mengapa mas memilih restoran ini sebagai mitra 

bisnis? 

Jawaban : Karena gini mbak, untuk potensi dari 

pelanggan maupun minat daya beli di restoran 

bakso ini meman sangat pesat disamping itu kan 

dari jaringan internasional kayak facebook, internet 

atau apa layanannya itu dan mencakup untuk 

pembeli-pembeli ataupun customer untuk bisa 

datang kesini dan membeli minuman saya juga 

disamping itu kan untuk pelengkap di bakso-bakso 

seperti itu. 

 

4. Bagaimana hasil penjualan selama bergabung dengan 

restoran ini? 

Jawaban: sangat meningkat dan bagus 
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5. Apakah omset yang diperoleh selama disini terus 

meningkat atau naik turun? 

Jawaban: untuk setiap tahunnya dean kondisi 

ekonomi ataupun bareng-bareng ya kalo 

tahunankan ya lebaran itu yang paling ramai. Dari 

segi untuk sekarang sih ya standart, untuk tahun 

kemarin ya agak meningkat tapi untuk tahun ini 

standart bareng-bareng sama sekolah. Bisa 

dikatakan setiap tahunnya naik turun. 

 

6. Apakah bapak sendiri mengenal pimpinan restoran 

bakso cak kar singosari? 

Jawaban: sangat mengenal, untuk awal dulunya kan 

buka semacam kayak rumahantapi kan di posisi 

kertanegara di kampong ya saya kenal cak kar 

disana dan saya supply teh botol sejak hari itu 

memutuskan bekerja sama dan sampai sekarang 

kita berhubungan baik untuk pihak sosro nya 

sendiri. 

 

7. Apa pendapat bapak tentang struktur organisasi yang 

terdapat di restoran ini? 

Jawaban: kalo saya melihat sejauh ini ya terstruktur 

rapi karna diliat dari pekerjaan para pekerjanya 

juga mengerjakan setiap yang diperintahkan oleh 

pak Kar sesuai tugasnya dan seluruh pekerja nurut 

sama Pak Kar. 
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8. Apakah mas sangat nyaman bekerja sama dengan 

pimpinan restoran? 

Jawaban: sangat nyaman, kita juga saling bekerja 

sama sampai beberapa tahun itu. Kita tidak ada 

konflik untuk kemungkinan ada kesalahpahaman 

dalambentuk brang atau apa kita bisa diskusi secara 

kekeluargaan seperti itu. 

 

9. Bagaimana perilaku pimpinan terhadap mas? 

Jawaban: kalo untuk pak Kar nya sendiri orangnya 

ya toleransi, enak, ya anamanya orang itu bisa 

diajak bekerja sama lah mbak untuk rekan bisnis 

bagus. 

 

10. Menurut sudut pandang mas, bagaimana pemimpin 

memperlakukan pekerja sehar-hari? 

Jawaban: setau saya,ya untuk memimpin ya juga 

ada karna memang dia kan sudah dari awal 

mendirikan restoran bakso ini dari kampong 

sampai menginjak kesini menjadi sebesar ini itu ya 

sangat tertata kalo untuk pekerjaannya sendiri kan 

bisa dilihat dari pelayananya atau dari segi apapun 

kan nanti orang bisa tau. Istilahnya pak Kar bisa 

memimpinlah cukup bagus. 

 

11. Bagaimana menurut mas tentang perilaku pimpinan 

terhadap mas? 

Jawaban: ya sudah seperti saudara. Ya seperti saya 

kalau keluar masuk disini kan juga enak jadi gaada 

untuk sifat mempersulit ataupun apa. Memang 
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hubungan itu sudah dijalin dar awal yang pertama 

kita di rumahan dulu yang di Kartanegara. 

 

12. Bagaimana kesan bapak selama men-supply barang 

di Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari? 

Jawaban: kalau kesan saya sih, saya sangat 

berterima kasih untuk supply barangnya ya sangat 

dibantu untuk dari produk saya semua jenis 

minuman sampai-sampai untuk target yang saya 

pegang saat ini 3000 ya masih bisa tertolong karena 

adanya bakso cak kar sangat berterimakasih. 

 

13. Bagaimana saran bapak untuk kemajuan Restoran 

Bakso Mercon Cak Kar Singosari? 

Jawaban: bisa ditingkatkan lagi mungkin 

perluasannya atau ada inisiatif buka cabang ya itu 

memang bisa 

  



132 

 

Fokus Gaya Kepemimpinan 

No Pertanyaan Informan Jawaban 

1 Bagaimana 

struktur 

organisasi di 

Restoran Bakso 

Mercon Cak 

Kar Singosari? 

Karsono Struktur organisasi ya saya 

pimpin sendiri kemudian 

langsung ke karyawan ada 

kasir, produksi sama pelayan. 

Di bagian produksi masih ikut 

andil dalam proses 

pembuatannya. Ada 25 pekerja 

yang saya pimpin disini. 

2 Ucup Kalo saya melihat sejauh ini ya 

terstruktur rapi karna diliat dari 

pekerjaan para pekerjanya juga 

mengerjakan setiap yang 

diperintahkan oleh pak Kar 

sesuai tugasnya dan seluruh 

pekerja nurut sama pak Kar. 

1 Apakah anda 

memberikan 

kepercayaan 

terhadap 

pimpinan? 

 

Hany Iya mbak karena bapak sangat 

royal terhadap karyawannya. 

Kami merasa para karyawan 

sudah menganggap seperti 

keluarga sendiri. Ibaratnya 

disaat kita pengen sesuatu 

tinggal bilang bapak terus 

dibelikan dan kalo misalnya 

temen-temen ada yang bilang 

pak  ayo jalan-jalan liburan ayo 

kita bicarakan terus mau liburan 

kemana gitu ya enak nya dari 

situ. 

2 Riduan Sangat mbak karena sudah 

seperti keluarga sendiri kita-kita 

disini sudah dianggap seperti 
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saudara bahkan anak-anaknya. 

3 Risky Kami sangat mempercayakan 

segala keputusan ke Bapak 

karena saya rasa bapak telah 

adil dalam menjalankan tugas 

untuk bawahannya. 

4 Bara Saya kurang yakin karena 

bapak akhir-akhir ini sangat 

susah diajak berunding karena 

jadwalnya yang sibuk. 

5 Betty Memberikan kepercayaan 

penuh terhadap bapak karena 

bapak sangat perhatian terhadap 

karyawannya. 

6 Egik Tergantung ya mbak kalau 

misal dalam pengambilan 

keputusan sepertinya bapak 

kadang masih kurang konsisten 

7 Diva Karyawan pasti percaya sama 

bapak karena kita 

mendedikasikan diri bekerja 

untuk kepentingan perusahaan 

dan kepentingan individu juga. 

1 Seberapa sering 

disini 

mengadakan 

musyawarah 

mbak? 

 

Karsono  Meeting itu biasanya diadakan 

sebulan sekali tapi ini ga 

meeting sudah agak lama 

karena karyawan yang baru 

yang sekarang-sekarang ini kok 

enak-enak jadi rutinitasnya 

meeting dikurangi. 

2 Hani Kalau dulu-dulu pernah mbak 

tapi sekarang-sekarang ini udah 

jarang sekali terakhir pas 
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perubahan jadwal dan 

pembagian piket.  

3 Riduan Jarang sekali mbak karena rapat 

diadakan kalau misal pak Kar 

mau ngomong sesuatu yang 

penting atau misal ada kendala 

yang harus diselesaikan 

bersama. 

4 Bara Diadakan sebulan sekali mbak 

dulu, kalau sekarang sudah 

sangat jarang. 

5 Betty Sekarang jarang diadakan 

musyawarah mbak karena 

musyawarah diadakan kalau 

bapak mau mengganti jadwal 

piket atau ada masalah yang 

harus diselesaikan. Karena 

sehjauh ini tidak ada masalah 

jadi tidak ada musyawarah. 

1 Kapan 

dilakukan 

evaluasi kerja 

mbak? Kira-kira 

evaluasi kerja 

itu penting 

tidak? 

 

Hani Evaluasi kerja tidak pernah 

dilakukan apabila ada masalah-

masalah saja dimusyawarahkan 

dan tidak adanya rutinitas 

evaluasi kerja. 

Penting mbak, soalnya kan kalo 

dari bosnya ga ngadain meeting 

karyawan biasanya ada yang 

gak nerima, mungkin dari 

temen-temen juga ada yang 

bilang kenapa kok gak 

dibicarakan dulu sama 

karyawan. Mungkin sanggup 

atau tidak karyawan 

mengerjakan apa yang 
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diperintahkan oleh pak Kar. 

2 Riduan Setau saya evaluasi kerja itu ya 

bareng sama rapat tadi mbak 

bahas apa yang dikeluhkan dan 

ada yang memberikan saran. 

Musyawarah sangat penting sih 

mbak karena kan takut ada 

salah paham, kalau ada 

masukan bisa disampaikan 

langsung baik ke bapak Kar 

sendiri ataupun ke teman-teman 

yang lain. 

3 Risky Penting karena tetap terjaga 

komunikasi antara pimpinan 

dan karyawan disini. 

4 Andi Sangat penting mbak karena 

biar tidak ada salah paham 

antara karyawan dan pimpinan 

biar pekerjaan juga lancar dan 

hasilnya juga maksimal. 

5 Maulana Penting mbak, soalnya kan 

kalau dari bos nya tidak 

mengadakan meeting karyawan 

biasanya ada yang tidak 

menerima atau tidak 

sependapat, mungkin dari 

temen-temen juga ada yang 

bilang kenapa kok gak 

dibicarakan dulu sama 

karyawan. Mungkin karyawan 

sanggup atau tidak mengerjakan 

perintah dari Bapak Kar. 

6 Ardi Penting sekali mbak untuk 

menambah wawasan dan 
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informasi tentang sekitar 

pekerjaan dan dunia berita 

lainnya. 

1 Bagaimana 

menurut anda 

tentang 

hubungan 

pimpinan 

dengan pekerja 

disini? 

 

 

 

 

 

Hani 

Ya nyaman aja sih mbak cuma 

terakhir-terakhir ini agak 

kurang komunikasi aja antara 

karyawan dan bapak masalah 

pembagian piket. Sebenernya 

banyak yang ingin disampaikan 

oleh karyawan pengen minta 

persetujuan ngasih ide segala 

macam. Selain gak ada waktu 

juga temen-temen juga 

beraninya ngomong dibelakang 

aja. Harusnya kan ayok kasih 

ide  kalau memang pengen kita 

bicarakan ya ayok rame-rame. 

Sebenernya kalo dari saya 

sendiri memang inginnya 

seperti itu. 

2 Riduan Hubungannya berjalan baik 

karena pak Kar bersikap adil 

kepada para pekerja 

7 Diva Sangat baik karena sudah 

dianggap seperti keluarga oleh 

bapak. 

8 Zainul Perhatian bapak membuat 

karyawan disini merasa betah 

dan menjadikan hubungan kerja 

menjadi hubungan keluarga. 

9 Andi Karena pak Kar sudah 

menganggap karyawannya 

seperti keluarga sehingga kami 

nyaman dengan segala tindakan 
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Pak Kar. 

10 Maulana Sangat baik sudah seperti teman 

maupun saudara. 

1 Bagaimana 

pimpinan 

menyelesaikan 

masalah-

masalah yang 

terjadi di 

restoran ? 

 

Karsono  Jika  ada konflik saya langsung 

terjun sendiri dan saya atasi 

sendiri. Ya kemudian saya 

tegaskan dan menegur langsung 

karyawan tersebut. 

2 Riduan Bapak  selalu menegur setiap 

ada karyawan yang memiliki 

konflik. 

3 Risky Karyawan yang memiliki 

konflik biasanya di ajak 

ngomong berdua dan 

diselesaikan secara baik-baik. 

4 Bara Pertama ditegur dan kemudian 

apabila masih diulang kembali 

maka sanksinya dipotong gaji. 

5 Betty Karyawan yang memiliki 

konflik biasanya diberi 

keleluasaan untuk bercerita. 

6 Egik Bapak selalau ikut membantu 

dalam setiap permasalahan 

yang terjadi. 

7 Ardi Bapak memecahkan dan 

memberi perhatian terhadap 

karyawan yang sedang 

memiliki masalah. 

1 Ada yang lebih 

dipercaya tidak 

di restoran ini? 

 

Karsono Biasanya kalau saya sedang 

keluar sebentar saya 

menugaskan salah satu untuk 

melihat keadaan restoran 

apabila ada kesalahan pada 
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karyawan segera diberitahu.  

 Hani Ada mbak biasanya yang senior 

dipercaya dalam proses 

pembuatan bakso karena 

kebanyakan karyawan baru 

masih belum percaya diri untuk 

membuat secara individu. 

2 Riduan Kalau untuk komunikasi 

biasanya salah satu karyawan 

ada yang diberi tugas untuk 

memberitahukan informasi 

terbaru sehubungan dengan 

restoran atau jadwal kerja. 

3 Risky Di restoran belum ada pemilihin 

karyawan yang lebih dipercaya 

dalam mengelola restoran ini 

mbak jadi dari Bapak biasanya 

langsung ke temen-temen. 

4 Bara Tidak ada, semuanya harus bisa 

dan semua mendapat 

kepercayaan dari bapak Kar. 

5 Betty Setau saya selama ini belum 

ada yang diberi kepercayaan 

khusus untuk menghandle 

pekerjaan karyawaan. 

6 Andi Saya pernah dipercaya sebagai 

penanggung jawab dapur dan 

nara sumber sebuah acara 

apabila ada media-media yang 

meliput restoran. 

7 Maulana Setau saya Pak Kar selalu 

mempercayakan seluruh 

karyawannya dalam setiap 
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pekerjaan yang telah 

ditugaskan. 

8 Ardi Pak Kar selalu langsung turun 

tangan dan tidak pernah 

mempercayakan siapapun untuk 

memberi wewenang terhadap 

karyawan. 

1  Karsono Saya selalu memperhatikan 

para pekerja disini. Selain itu 

saya sudah menganggap mereka 

seperti saudara bahkan 

keluarga. 

2 Bagaimana 

sikap pimpinan 

terhadap 

pekerja? 

Sebagai teman 

atau sebagai 

penguasa? 

 

Hani Bapak selalu menganggap kami 

sebagai teman bukan sebagai 

penguasa yang otoriter. 

3 Riduan Jiwa demokrasi bapak sangat 

tinggi sehingga saya rasa bapak 

menganggap kami sudah seperti 

teman. 

4 Risky Bapak menganggap pekerjanya 

seperti anak-anaknya karena 

usia para pekerja banyak yang 

tergolong masih muda. 

5 Bara Kalo menurut saya bapak udah 

seperti keluarga karena setiap 

ada apa-apa kita curhatnya 

langsung ke bapak. 

6 Betty Sudah seperti keluarga saya 

rasa mbak karena melihat sikap 

bapak yang baik dan sangat 

royal terhadap kami. 

7 Egik Bapak tidak pernah 

memperlakukan seperti 
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layaknya atasan kepada 

bawahan melainkan 

menggangap kami seperti 

saudara yang saling 

membutuhkan. 

8 Ucup  Ya sudah seperti saudara. Ya 

seperti saya kalau keluar masuk 

disini kan juga enak jadi gaada 

untuk sifat mempersulit ataupun 

apa. Memang hubungan itu 

sudah dijalin dar awal yang 

pertama kita di rumahan dulu 

yang di Kartanegara. 

1 Apakah mas 

mempunyai 

keluhan tentang 

gaya 

kepemimpinan 

dari pimpinan? 

 

Hani Keluhan tidak pernah ada 

karena kami selalu terbuka 

apabila kami memiliki unek-

unek yang ingin kami 

sampaikan. 

2 Riduan Kalau saya dengar dari teman-

teman, teman-teman sedang 

tidak setuju dengan pergantian 

jadwal yang dilakukan sepihak 

oleh Bapak. 

3 Risky Saya tidak memiliki keluhan 

karena saya selalu mengikuti 

apa yang sudah diberlakukan di 

restoran ini, saya mengikuti 

arus saja mbak. 

4 Bara Menurut saya pribadi sih 

kepemimpinan pak Kar kurang 

adil dalam khususnya dalam 

pembagian dan perubahan 

jadwal piket. Dulu kan ada 4 

bagian, produksi, pelayan, kasir 
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dan minuman. Jadi karena 

kekurangan karyawan maka 

digabung jadi 3 bagian yang 

bagian minuman disama 

ratakan. Jadi karyawannya lebih 

repot dari sebelumnya karna 

bagian minuman semua dapat 

giliran juga. 

5 Andi Saat ini dalam pembagian 

jadwal piket terbaru alangkah 

lebih baik kalau bertanya 

kepada setiap karyawan apakah 

menerima jadwal piket tersebut 

atau tidak. 

6 Maulana Saya tidak memiliki keluhan 

karena Bapak selalu bersikap 

adil bagi karyawannya. 

7 Ardi Jadwal piket yang akhir-akhir 

sedang ramai diperbincangkan 

oleh teman-teman karena 

dianggap memberatkan para 

karyawan disini mbak. 

1 Apakah mas 

puas dengan 

perilaku 

pemimpin 

terhadap mas? 

 

Hani Saya kadang kurang puas 

terhadap pengambilan 

keputusan Bapak yang tidak 

konsisten. Kebijakan yang 

bapak buat juga kurang di 

disiplinkan sehingga sanksi 

yang dilakukan pun kurang 

tegas. 

2 Riduan Puas tetapi bapak kurang tegas 

terhadap karyawan yang 

melanggar peraturan yang 

berlaku sehingga karyawan 
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banyak yang melanggar 

peraturan-peraturan yang 

diberikan. 

3 Risky Saya sendiri puas sama perilaku 

Bapak karena beliau bersikap 

selayaknya keluarga bukan 

seperti pemimpin yang terlalu 

tegas sehingga karyawan tidak 

terlalu sungkan untuk 

berkomunikasi sama Bapak 

4 Bara Lumayan puas mbak karena 

akhir-akhir ini kurangnya 

komunikasi antara Pak Kar 

dengan karyawan. 

5 Betty Puas sekali mbak karena beliau 

pimpinan panutan para 

karyawannya. 

6 Egik Dalam segi hubungan kepada 

karyawan kita puas sekali mbak 

tetapi kalau masalah 

pengambilan keputusan kurang 

puas karena terkadang 

keputusan beliau terlalu 

sepihak. 

7 Ardi  Puas karena setiap keluhan para 

pekerja selalu di perhatikan dan 

segala macam bentuk masalah 

selalu diselesaikan bersama-

sama. 

8 Ucup Setau saya,ya untuk memimpin 

ya juga ada karna memang dia 

kan sudah dari awal mendirikan 

restoran bakso ini dari kampong 
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sampai menginjak kesini 

menjadi sebesar ini itu ya 

sangat tertata kalo untuk 

pekerjaannya sendiri kan bisa 

dilihat dari pelayananya atau 

dari segi apapun kan nanti 

orang bisa tau. Istilahnya pak 

Kar bisa memimpinlah cukup 

bagus. 

1 Bagaimana 

sikap pimpinan 

terhadap 

pekerjanya yang 

melanggar 

peraturan? 

 

Karsono  Pertama saya tegur saya 

ingatkan dan sampai melanggar 

lagi ada potongan gaji tapi 

cuma gertakan gitu aja.  

2 Riduan Kurang tegas mbak karena 

Bapak tidak sepenuhnya 

memberi sanksi ketika 

karyawan berbuat kesalahan 

karena alasan beliau tidak tega. 

3 Risky kalo yang jarang masuk ada 

yang ga masuk ga izin, 

melanggar tidak piket biasanya 

bapak kasih teguran kemudian 

potong gaji. 

4 Bara Pak Kar memberi toleransi 

terlebih dahulu kepada 

karyawan apabila sudah lebih 

dari dua kali maka sanksi yang 

diberikan adalah potongan gaji. 

5 Betty Menurut saya, Bapak mencoba 

bersikap adil apabila ada yang 

salah langsung ditegur dan 

diberi peringatan. 

6 Egik Bapak sangat konsisten 
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terhadap sanksi yang dilakukan 

untuk karyawan yang 

melanggar peraturan. Bapak 

selalu mengajarkan pada 

pekerja nya agar jujur, disiplin 

dan bertanggung jawab.  

1 Apakah anda 

pernah 

mendapat 

pendelegasian 

tugas? 

 

Karsono  Kalau saya keluar kota berarti 

restoran libur mbak, belum ada 

pendelegasian khusus kepada 

karyawan apabila saya ada 

kepentingan diluar kecuali saya 

tinggal urusan sebentar saya 

mempercayakan semua 

karyawan untuk tetap menjaga 

kredibilitas nya dalam 

pekerjaan karena biasanya saya 

selalu standby di restoran. 

2 Diva Tidak pernah mbak, saya 

melatugas yang sudah dibagi 

berdasarkan jadwal piket. 

3 Zainul Saya tidak pernah diberi tugas 

tertrntu dalam mengelola 

restoran apabila bapak pergi ada 

urusan ke luar restoran. 

4 Andi Ya jadi karna saya tanggung 

jawabnya di dapur bagian 

produksi jadi diberi tanggung 

jawab dan diberi kepercayaan di 

dapur dari kita mengolah 

gorengan sampai semuanya 

selesai. Kalau sudah selesai jadi 

langsung bantuin yang 

melayani didepan. 

5 Maulana Tidak pernah karena Bapak 
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lebih mempercayai karyawan 

senior karena saya sendiri 

masih tergolong baru disini. 

6 Ardi Saya pernah di beri tanggung 

jawab di dalam produksi 

pembuatan bakso dimana harus 

membantu karyawan baru yang 

ditugaskan membuat bakso.  

1 Bagaimana 

menurut anda 

tentang 

kebijakan 

pimpinan 

restoran ini? 

 

Hani Kebijakan bapak banyak yang 

masih melanggar mbak. 

2 Riduan Kebijakan disini sudah 

termasuk disiplin tapi karyawan 

banyak yang masih melanggar. 

3 Risky Banyak karyawan yang 

mematuhi ada juga sebagian 

karyawan yang masih 

melanggar karena sanksi 

pelanggaran dianggap ringan. 

4 Bara Karyawan patuh terhadap 

peraturan-peraturan yang 

diberikan seperti tidak memakai 

sandal atau disiplin terhadap 

waktu. 

5 Betty Karyawan paling susah kalau 

disuruh pakai sepatu mbak 

karena mungkin bekerja 

seharian membuat gerah. 

6 Egik Peraturan yang berlaku sangat 

dipatuhi oleh para pekerja baru 

tetapi untuk para pekerja lama 

terkadang susah untuk 

mematuhinya. 

7 Diva Sangat bagus karena melatih 
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disiplin dari setiap karyawan 

disini. 

8 Zainul Kebijakan di restoran banyak 

karyawan yang melanggar da 

nada juga yang mematuhi. 

9 Andi Kebijakannya masih bisa 

dipatuhi sama setiap  karyawan 

dan masih bisa diterima untuk 

dilakukan. 

1 Apakah 

pemimpin 

bersikap adil 

atau tidak dalam 

pembagian 

tugas? 

 

Hani Adil dalam mengambil 

keputusan. 

2 Riduan Kurang konsisten terhadap 

keputusan yang diambil untuk 

karyawannya. 

3 Risky Dalam pembagian tugas kurang 

adil tapi untuk hal lain beliau 

sangat adil dan berhati-hati. 

4 Bara Sangat adil dalam setiap 

pekerjaan yang dilakukan 

untuknya maupun untuk 

karyawan. 

5 Zainul Adil mbak karena sudah bisa 

dilihat dari para pekerja yang 

sangat menghormati setiap 

keputusan bapak. 

6 Andi Menurut saya pribadi, bapak 

selalu adil dalam memberi 

keputusan atau menyelesaikan 

masalah. Meskipun ada masalah 

pun bapak selalu bertanya 

kepada karyawan dan mencari 

solusi. Apabila ada yang 

melanggar peraturan pasti 
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ditegur sama bapak. 

1 Apakah pekerja 

boleh ikut serta 

dalam 

berpendapat dan 

berinovasi oleh 

pimpinan atau 

tidak? 

 

Karsono  Iya bebas saya selalu menerima 

pendapat dari mereka terkadang 

saya memang bertanya kepada 

karyawan bagaimana cara untuk 

memajukan lagi restoran ini. 

2 Hani Kalau dari pak Kar nya sendiri 

untuk inovasi bakso selalu 

menanyakan kepada karyawan 

terus setiap membuat produk 

baru kan karyawan tetap 

disuruh jadi tester pertama. 

Kalo dari berpendapat tentang 

bagaimana promonya itu dari 

pak Kar langsung tapi sedikit 

banyak pasti karyawan 

mempengaruhi. 

3 Risky Sangat boleh mbak malah 

bapak suka bilang ke kita kalau 

mau berpendapat atau mau 

kasih kritik dipersilahkan. 

4 Bara Pekerja sangat senang apabila 

bapak mengizinkan 

karyawannya untuk memberi 

masukan. 

5 Andi Sangat boleh mbak karena 

setiap karyawan diperbolehkan 

memberi saran dan masukan. 

6 Maulana Semua karyawan diperbolehkan 

memberi kritik, kesan maupun 

pesan untuk perusahaan 

maupun beliau. 

7 Ardi Saya pernah memberikan 
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tambahan ide-ide apabila Bapak 

bertanya kepada karyawan 

seperti rasa apa yang lagi 

diminati konsumen dan mudah 

didapatkan di pasaran. 

 

 

 

 

Fokus Bentuk Motivasi  

No Pertanyaan Informan Jawaban 

1 Bagaimana sistem 

penggajian disini? 

Kira-kira kisaran 

berapa pendapatan 

yang diperoleh 

para pekerja? 

Hany Sistem pembayarannya per 

bulan. Kalau saya sendiri 

sudah digaji kisaran 1,5 juta 

keatas. 

2 Riduan Gaji saya disini sudah 

sekitar 1,7 juta mbak 

3 Risky Selama sama bekerja disini 

mengalami peningkatan dan 

sekarang mencapai 1,7 juta 

per bulan. 

4 Bara Gaji per bulan mbak 

sekarang sudah mencapai 

1,5 juta. 

5 Betty Dengan giat kerja saya terus 

mendapatkan penambahan 

gaji dari Bapak sekarang 

sudah mencapai 1,5 juta 

6 Egik Saya disini di gaji 1,3 juta 

mbak termasuk sudah 
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lumayan cukup mbak. 

7 Diva Gaji saya 1,4 juta mbak dan 

saya ingin terus 

meningkakan kinerja saya 

agar terus mendapatkan gaji 

yang meningkat. 

8 Zainul Saya bersyukur disini 

sistem penggajiannya adil. 

Gaji saya sebesar 1,5 juta 

itu belum termasuk bonus. 

9 Andi Sistem gajian nya per bulan 

mbak. Saya sekarang sudah 

digaji sebanyak 1,6 juta. 

10 Maulana Saya digaji kisaran 1,5 juta 

kebawah mbak. 

11 Ardi Paling tinggi gaji saya 

sekarang sudah mencapai 

1,5 juta dan belum termasuk 

tambahan bonus. 

 

1 Apakah disini 

diberikan reward  

kepada setiap 

pekerja yang 

berprestasi? 

 

Hany Kita bisa ngeliat dari 

bosnya lebih ngehargain 

kita bagaimana gitu, 

perhatiannya itu memang 

rada beda. Maksudnya kalo 

menurut saya penghargaan 

itu adalah kepercayaan bos. 

Berarti kalo bos memberi 

kepercayaan seperti saya 

dari 4 temen yang dipanggil 

saya yang harus nemenin 

mbak disini. Bagi saya itu 

adalah penghargaan dan 
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kepercayaan yang diberikan 

bos. 

2 Riduan Ya kadang kalau mencapai 

target dikasih bonus mbak 

pastinya. 

3 Bara Iya mbak berupa bonus 

setiap penjualan hari-hari 

libur melebihi target. 

4 Diva Perlakuan bapak kepada 

saya terlihat lebih 

menghargai dan saya lebih 

diperhatikan daripada 

teman-teman yang lain. 

Perhatian beliau terasa 

berbeda. Jadi menurut saya 

diluar pemberian bonus 

Bapak juga memberikan 

penghargaan dalam bentuk 

kepercayaan. Kepercayaan 

dari Bapak merupakan 

bentuk penghargaan yang 

tidak terkira harganya. 

5 Zainul Kalau kadang hasil 

penjualan mencapai target 

pasti dikasih bonus. Bonus 

yang diberikan sangat 

bermanfaat bagi saya 

pribadi karena kebutuhan 

sehari- selalu bertambah 

dan harga segala keperluan 

juga meningkat. 

6 Andi Pak Kar selalu memberi 

bonus kepada setiap 

karyawan apabila melebihi 
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target dan karyawan 

tersebut memiliki prestasi 

kerja yang memuaskan 

bapak. 

 Karsono  Ada BPJS ini masih baru 

diurus. Asuransi ini untuk 

seluruh karyawan sih 

sebenernya tapi kok ga ada 

yang mau ngurusi untuk 

kelengkapan berkas seperti 

KK, KTP,dll hanya 

sebagian saja. 




