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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profil Restoran Bakso Mercon Cak Kar 

Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari 

merupakan sebuah restoran yang terletak di Jl. Kartanegara 

Barat No. 52 Kecamatan Singosari di pinggir kota namun 

memiliki berbagai akses dan berkonsep modern. Restoran ini 

telah berdiri selama 25 tahun dan tetap mampu bersaing 

dengan restoran-restoran bakso lain. Lokasi yang strategis 

membuat para konsumen memilih restoran ini menjadi 

restoran bakso andalan. Lokasi restoran bakso ini juga sangat 

dekat dengan Candi Singosari dan Arca Dwarapala. Oleh 

karena itu, selepas melakukan wisata sejarah para wisatawan 

mengkonsumsi bakso di restoran ini. Sebagian besar 

wisatawan yang datang berasal dari luar kota, sehingga tidak 

heran jika konsumen Restoran Bakso Mercon Cak Kar 

Singosari dikenaldari dalam hingga luar kota.  

Pada umumnya, bakso merupakan produk olahan 

daging yang digemari oleh setiap kalangan sehingga banyak 

konsumen yang datang setiap hari. Jumlah konsumen 

bertambah hingga dua kali lipat dari hari biasa pada hari libur. 

Berbagai macam kelebihan yang dimiliki restoran ini salah 

satunya adalah menyediakan berbagai varian bakso. Setiap 

varian bakso di restoran ini dibuat berdasarkan bentuk dan cita 

rasa dari setiap isi bakso. Restoran Bakso Mercon Cak Kar 

Singosari memiliki lokasi yang agak jauh dari keramaian dan 

polusi udara sehingga konsumen mendapatkan suasana yang 

nyaman dan sejuk 
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  Gambar 2. Gedung Tampak Depan Restoran             Gambar 3. Logo Restoran 

   

Sejarah Restoran Bakso Mercon Cak Kar ini berawal 

dari pemilik restoran yang masih menjadi buruh bekerja untuk 

atasannya kemudian memiliki inisiatif membuka peluang 

usaha sendiri. Pemilik hanya memiliki bekal pengetahuan 

yang diperoleh pada saat berdagang keliling dari desa ke desa 

pada tahun 1992. Usaha yang dijalani tahun demi tahun mulai 

dikenal oleh konsumen. Pemilik usaha bakso yang bernama 

Karsono ini memiliki kepercayaan diri dan mendapatkan 

kepercayaan dari konsumen kemudian memutuskan 

mengembangkan usaha ini menjadi warung bakso sederhana. 

Warung bakso sederhana semakin dikenal dan hasil penjualan 

mengalami peningkatan membuat warung sederhana itu 

menjadi restoran yang bertempatkan di suatu bangunan 

permanen yang memiliki dua lantai dan fasilitas yang 

memadai bagi konsumen. 

Wisatawan yang melintasi jalur Surabaya kearah 

Malang sebagian besar mampir ke Restoran Bakso Mercon 

Cak Kar untuk mengkonsumsi bakso mercon bahkan beberapa 

konsumen mengaku ke Malang hanya untuk membeli bakso di 

restoran, hal ini membuktikan bahwa restoran sudah 

mendapatkan kepercayaan konsumen dan mengalami 
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kemajuan usaha yang pesat. Bapak Karsono selaku pimpinan 

dan pemilik Restoran Bakso Mercon Cak Kar yang 

mendirikan usaha bakso ini dari bawah tetap rendah hati dan 

bijaksana dalam menjalankan usaha yang telah dirintis dengan 

penuh perjuangan hingga saat ini. 

Keunikan Restoran Bakso Mercon Cak Kar selain dari 

produk yaitu sistem pelayanan restoran. Restoran bakso pada 

umumnya melakukan pemesanan menu terlebih dahulu ke 

kasir maupun pramusaji. Pesanan akan diproses setelah 

konsumen melakukan proses pembayaran sedangkan sistem 

pelayanan di Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari 

menggunakan sistem prasmanan atau konsumen dapat 

memilih sendiri menu yang tersedia di meja saji bakso. 

Konsumen merasa puas karena bisa memilih menu yang 

disukainya dalam jumlah besar maupun kecil. Pramusaji juga 

menjelaskan menu yang tersedia agar konsumen tidak salah 

memilih varian bakso. 

Jumlah pramusaji yang lebih banyak dibandingkan 

dengan restoran bakso lainnya sehingga permintaan konsumen 

lebih diperhatikan oleh pramusaji selain itu tidak 

membutuhkan waktu yang lama. Pekerja di Restoran Bakso 

Mercon Cak Kar lebih mengutamakan kepuasan konsumen 

dengan memberikan kinerja secara maksimal. Pramusaji 

mengenakan seragam dan berpenampilan rapi pada saat jam 

kerja. Semua pekerja menjaga kebersihan diri dan area 

restoran agar konsumen tetap merasa nyaman dan steril. 

Tata letak Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari 

yang rapi dan bersih menjadi nilai tambah bagi konsumen. 

Bangunan restoran sangat luas dan memiliki dua lantai ini 

membuat konsumen merasa nyaman sehingga konsumen 

bebas untuk memilih tempat duduk. Fasilitas yang tersedia 
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sangat mendukung untuk para pariwisatawan yang sedang 

ingin beristirahat sejenak. Fasilitas tersebut antara lain free 

WiFi, toilet, televisi, tempat beribadah. Lahan parkir yang luas 

cukup memadai untuk kendaraan roda 2, roda 4 seperti mobil, 

bus, dan lain-lain. 

Omzet Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari 

berkisar antara Rp 100.000.000,- hingga Rp 250.000.000 per 

bulan. Hasil omzet berdasarkan jumlah bakso yang laku dan 

makanan atau minuman pelengkap lainnya. Jumlah bakso 

yang terjual per hari kira-kira 800-1500 biji dengan berbagai 

ukuran dan rasa. Pada hari libur atau weekend bisa mencapai 

hingga dua kali lipat dari penjualan hari biasa yaitu dalam segi 

omzet maupun penjualan bakso. 

Promosi yang disebarkan oleh pekerja di Restoran 

Bakso Mercon Cak Kar Singosari pertama kali melalui word 

to mouth atau dari mulut ke mulut para konsumen yang sudah 

merasakan kenikmatan bakso di restoran ini. Semakin 

mengikuti perkembangan zaman teknologi pun mulai 

berkembang dan Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari 

sudah mulai dikenal kemudian metode promosi beralih melalu 

media cetak, media massa, maupun di jaringan media sosial. 

Dampak dari kemajuan teknologi berpengaruh besar terhadap 

peningkatan konsumen Restoran Bakso Mercon Cak Kar 

Singosari hingga saat ini. 

 

4.2 Profil Produk 

Bakso merupakan inovasi olahan daging yang sangat 

digemari konsumen karena harganya yang terjangkau berkisar 

antara Rp 2.500 – Rp 25.000 dan bahan dasar utamanya adalah 

daging sapi. Harga  daging terus meningkat dan jarang 

terjangkau oleh kalangan menengah ke bawah sehingga 
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terciptalah inovasi tersebut. Bakso berbahan daging memiliki 

banyak kandungan gizi. Wibowo (2009) menjelaskan bahwa 

daging adalah makanan bergizi karena kandungan proteinnya 

tinggi dan merupakan salah satu sumber zat besi. Selain kaya 

protein, daging juga mengandung energi sebesar 250 

kkal/100g. Jumlah energi dalam daging ditentukan oleh 

kandungan lemak intraseluler di dalam serabut-serabut otot. 

Kadar lemak pada daging berkisar antara 5-40%. Daging 

rendah daripada kolesterol kuning telur. Daging juga 

merupakan sumber vitamin dan mineral yang sangat baik. 

Produk bakso di Restoran Bakso Mercon Cak Kar 

Singosari di produksi secara handmade oleh Bapak Karsono 

beserta para pekerja sesuai jadwal piket setiap harinya. Bahan 

dasar bakso antara lain daging sapi. Daging yang diproduksi 

setiap hari sekitar 50-60 kg untuk pembuatan berbagai macam 

bakso. Daging yang diperoleh sudah berupa daging gilingan 

yang siap untuk dicampur dengan bahan-bahan lain. Kualitas 

daging giling yang sudah terjamin kebersihannya karena 

ditaruh di wadah yang steril dan hygienis. Prosedur pembuatan 

bakso di Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari dapat 

dilihat pada Gambar 3 sebagai berikut: 

 
Gambar 4. Prosedur Pembuatan Bakso di Restoran Bakso   

                  Mercon Cak Kar Singosari 

Bahan-bahan pembuatan bakso antara lain daging, daging 

yang digunakan adalah daging bagian paha atas. Daging 

ditambahkan bahan lain seperti tepung tapioka yang 

merupakan hasil olahan dari singkong dan bumbu yang 

merupakan penguat rasa pada masakan seperti bawang merah, 

Daging 
digiling 

beserta es 
batu

Penambahan 
bumbu

Digiling 
kembali

Penambahan 
isi/rasa dan 
Pencetakan 

Perebusan Penirisan
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bawang putih, jahe, dan merica halus bertujuan untuk 

menghasilkan cita rasa bakso yang menjadi lezat. 

Widyaningsih dan Murtini (2006) menyatakan bahwa proses 

pembuatan bakso berawal dari daging segar pilihan yang 

sudah dihilangkan lemak dan uratnya dipotong kecil. Es batu 

dimasukkan pada waktu penggilingan agar bakso yang 

dihasilkan akan lebih kenyal.  

Daging yang telah lumat dicampur dengan tepung tapioka 

dan bumbu-bumbu yang telah dihaluskan. Bila perlu digiling 

kembali sehingga daging, tepung tapioka dan bumbu dapat 

bercampur homogen membentuk adonan yang halus. Adonan 

yang halus diberi berbagai macam isi sesuai persediaan bakso 

yang habis, setelah bakso terisi adonan siap untuk dicetak 

bulatan bola kecil. Pencetakan bakso dilakukan dengan 

menggunakan alat pencetak bakso atau dengan tangan 

(Astawan, 2008). Bakso yang sudah terbentuk kemudian 

langsung direbus di dalam panci yang berisi air mendidih. 

Perebusan dilakukan sampai bakso matang yang ditandai 

dengan mengapungnya bakso kepermukaan. Bakso yang telah 

matang kemudian ditiriskan, setelah dingin bakso dapat 

dikemas atau dipasarkan. 

 

     
Gambar 5.Bakso Mercon            Gambar 6. Varian Bakso 
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Bakso di Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari yang 

memiliki berbagai varian dapat dibedakan dari bentuk dan isi 

dalam bakso. Varian tersebut menjadi daya tarik bagi para 

konsumen dari dalam maupun luar kota. Bakso yang 

dibedakan berdasarkan bentuk antara lain jawara dan super 

jumbo. Varian bakso ini jauh lebih besar dari bakso lainnya, 

sedangkan  dalam sudut pandang isi dalam bakso antara lain 

isi bakso mercon, ranjau, halus super, urat,  mata sapi, hati 

sapi, otak sapi, urat, jamur, seafood, coklat dan keju. Varian 

paling digemari adalah bakso mercon karena sebagian 

konsumen yang datang sangat suka dengan kuliner pedas dan 

menantang. 

Inovasi pembuatan bakso mercon bermula dari masyarakat 

sekitar yang sering membuat oseng-oseng mercon. Oseng-

oseng mercon yang identik dengan rasa pedas sangat disukai 

oleh masyarakat sehingga pemilik restoran termotivasi untuk 

mengaplikasikan kepada isi baksonya. Bakso tersebut 

dinamakan mercon karena isi dalam bakso berupa daging sapi 

yang digoreng dengan campuran bumbu dan cabai. Bakso 

mercon juga merupakan ikon dari restoran ini hingga dikenal 

sampai saat ini, oleh karena itu produksi bakso mercon lebih 

diunggulkan dalam segi kuantitas dibanding varian bakso yang 

lain. Varian bakso lainnya juga tidak kalah lezat dan digemari 

oleh konsumen lain karena kualitas bakso terjamin dalam segi 

rasa maupun harga. Menu makanan dan harga di Restoran 

Bakso Mercon Cak Kar Singosari dapat dilihat pada Tabel 4 

sebagai berikut. 
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Tabel 4. Menu Makanan dan Harga di Restoran Bakso Mercon 

Cak Kar Singosari 

Menu Makanan Harga 

(Rp/pcs) 

Menu Makanan Harga 

(Rp/pcs) 

 

Bakso Jawara  25.000 Pelengkap  Tahu 

Goreng 

2.000  

Super 

Jumbo 

15.000 Tahu 

Jingkrak 

3.000  

Bakar 15.000 Goreng 

Isi Usus 

2.000  

Mercon 3.000 Siomay 2.000  

Ranjau 3.000 Kikil 4.000  

Jamur 3.000 Paru Sapi 5.000  

Otak 

Sapi 

3.000 Limpao 

Sapi  

5.000  

Hati Sapi 2.500 Mie 

Kuning 

1.000  

Mata 

Sapi 

3.000 Lontong 2.000  

Keju 2.500    

Seafood 4.000    

Halus 

Super 

2.500    

Urat 2.500    

Coklat 2.500    

Sumber : Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari (2017) 

 

4.3 Profil Pekerja 

Jumlah pekerja di Restoran Bakso Mercon Cak Kar 

Singosari pada tahun 2017 sebanyak 25 orang. Pekerja di 

Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari sebagian besar 

tidak ada yang memiliki skill khusus dalam bidang pekerjaan 

sehingga mereka bekerja sekaligus belajar dari apapun yang 

didapatkan di Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari. 
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Data jumlah pekerja di Restoran Bakso Mercon Cak Kar 

Singosari seperti disajikan pada Tabel 5, sebagai berikut. 

 

Tabel 5. Jumlah Pekerja di Restoran Bakso Mercon Cak Kar 

Singosari 

No Divisi Jumlah Pekerja 

1 Produksi 6 

2 Pramusaji 16 

3 Kasir 3 

 Jumlah 25 

Sumber: Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari (2017) 

 

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa jumlah 

pekerja di Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari, divisi 

pramusaji merupakan divisi yang paling banyak menyerap 

tenaga kerja. Jumlah divisi pelayan yaitu 16 orang (64%). Hal 

ini merupakan bentuk penyesuaian yang ditetapkan oleh 

pimpinan untuk dapat menjaga kualitas pelayanan sehingga 

konsumen yang datang tidak sampai menunggu dan segera 

mendapatkan pelayanan untuk memesan menu. 

Jenis Kelamin adalah perbedaan kategori pria dan 

wanita yang didasarkan atas sifat kodrati manusia. Data jenis 

kelamin jumlah pekerja di Restoran Bakso Mercon Cak Kar 

dapat dilihat pada Tabel 6, sebagai berikut: 
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Tabel 6 . Jenis Kelamin Pekerja di Restoran Bakso Mercon 

Cak Kar Singosari. 

No Divisi 
Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan  

1 Pramusaji 9 7 

2 Produksi 5 1 

3 Kasir/Pemasaran 2 1 

 Jumlah 16 9 

Sumber: Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari (2017) 

 

Berdasarkan Tabel 6, jumlah pekerja berjenis kelamin 

laki-laki mendominasi jumlah pekerja Pekerja di Restoran 

Bakso Mercon Cak Kar Singosari. Kondisi ini sama sekali 

tidak dipengaruhi oleh kebijakan pimpinan untuk menerima 

karyawan berdasarkan jenis kelamin. Namun, fenomena ini 

terjadi akibat kondisi psikologis bahwa laki-laki merasa 

merupakan seorang yang wajib untuk bekerja keras, tangguh 

dan memiliki kemampuan unggul sehingga pekerja pria lebih 

banyak bekerja di Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari 

yaitu sebanyak 16 orang (64%).  

Pekerja di Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari 

merupakan pekerja dengan tingkat pendidikan akhir 

berimbang antara lulusan SMP dan SMA/SMK. Para pekerja 

memiliki domisili dari daerah Malang, luar Malang maupun 

luar Jawa. Pekerja memiliki latar belakang pendidikan maupun 

pengalaman kerja yang berbeda. Latar belakang pendidikan 

lulusan SMP sebanyak 14 orang (56%) dan lulusan 

SMA/SMK sebanyak 11 orang (44%). Keseluruhan pekerja 

merupakan sumber daya manusia yang telah memasuki usia 

remaja dan memasuki usia produktif. Tingkat pendidikan 
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pekerja di Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari dapat 

dilihat pada Tabel 7, berikut: 

 

Tabel 7. Tingkat Pendidikan Pekerja di Restoran Bakso 

Mercon Cak Kar Singosari. 

No Pendidikan Terakhir Jumlah (orang) 

1 SMP 14 

2 SMA/SMK 11 

 Jumlah 25 

Sumber: Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari (2017) 

 

Berdasarkan Tabel 7, pekerja merupakan sumber daya 

manusia dengan usia yang tergolong dalam kelompok usia 

remaja sekaligus usia produktif. Terdapat korelasi strategis 

antara usia remaja dan usia produktif dimana masa remaja 

ditandai dengan karakteristik misalnya, dapat menerima dan 

belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang 

dijunjung tinggi oleh masyarakat, mencapai kemandirian 

emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, memilih 

dan mempersiapakn karier di masa depan sesuai dengan minat 

dan kemampuan, serta mencapai tingkah laku yang 

bertanggung jawab secara sosial. Hal ini merupakan hal 

strategis apabila dikaitkan dengan kondisi usia produktif yang 

di definisikan sebagai  

tindakan kreatif yang dapat menghasilkan sesuatu.  

Usia produktif adalah usia ketika seseorang dianggap 

dapat berproduksi atau menghasilkan sesuatu. Kelompok usia 

produktif menurut BkkbN merupakan penduduk yang karena 

usia, kondisi fisik dan jenis pekerjaannya dapat menghasilkan 

produk dan jasa untuk menjalani kehidupannya secara optimal. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kelompok usia 
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produktif adalah mereka yang berada dalam rentang usia 15 

sampai dengan 64 tahun. 

 Berdasarkan hal itu, pimpinan Restoran Bakso Mercon 

Cak Kar melihat hal-hal positif tersebut sebagai peluang yang 

dapat disinergikan untuk mencapai tujuan usaha restoran. 

Disisi lain hal ini dianggap sebagai langkah untuk 

menanggulangi masalah jumlah pengangguran yang terus 

meningkat sekaligus membina sumber daya manusia yang 

berkualitas. 

 Pekerja Restoran Bakso Mercon Cak Kar 

Singosari memiliki loyalitas kerja yang rendah dapat 

dilihat dari jumlah pekerja yang baru bekerja selama < 5 

tahun yaitu sebanyak 20 orang (80%). Istijanto (2005) 

menyatakan bahwa loyalitas karyawan kepada atasan 

adalah suatu sikap setia atau keterikatan secara psikologis 

seorang karyawan kepada atasannya. Data lama bekerja 

pekerja dapat dilihat pada Tabel 8 berikut: 

Tabel 8. Lama Bekerja Pekerja 

No Lama bekerja Jumlah (orang) 

1 <5 tahun 20 

2 5-10 tahun 4 

3 >10 tahun 1 

 Jumlah 25 

Sumber: Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari (2017) 

 

Pekerja dengan masa kerja selama < 5 tahun sebanyak 

20 orang (80%), masa kerja selama 5-10 tahun sebanyak 4 

orang (16%)  dan masa kerja selama > 10 tahun sebanyak 1 

orang (4%). 
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Tabel 9. Upah Minimum Karyawan Kota Malang, Kabupaten 

Malang dan Gaji Pekerja Restoran Bakso Mercon 

Cak Kar Singosari. 
 Nominal (Rupiah)/ bulan  

Kota Malang Rp 2.272.167,00  

Kabupaten Malang Rp 2.368.510,00,  

Gaji Karyawan Rp 1.200.000,00 - Rp 1.800.000,00  

Sumber: Disnaker (2017) dan Restoran Bakso Mercon Cak 

Kar Singosari (2017) 

 

Menurut Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang 

(2017) gaji UMK untuk di wilayah Malang Raya, tahun 2017 

Kota Malang sebesar Rp Rp. 2.272.167,00 Kabupaten Malang 

Rp 2.368.510,00 sedangkan gaji pekerja berkisar antara Rp 

1.200.000,00 hingga Rp 1.800.000,00 perbulan. Pekerja 

Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari menerima upahnya 

karena memiliki beberapa alasan. Salah satu alasan pekerja 

adalah kurangnya lapangan kerja yang tersedia, tingkat 

pendidikan yang rendah dan mengalami kesulitan  menemukan 

perusahaan-perusahaan lain dalam penerimaan tenaga kerja, 

sehingga pekerja lebih memilih menerima upah tersebut 

daripada tidak mendapatkan pekerjaan. 

 

4.4 Sistem Kerja di Restoran  

Para pekerja di Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari 

bekerja secara full time. Pekerja mulai bekerja dari pukul 

07.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB.Meskipun restoran buka 

pukul 10.00 WIB, para pekerja tetap mengerjakan tugas 

mereka berdasarkan jadwal piket yang telah ditentukan. 

Jadwal piket dibagi menjadi 3 kelompok yang berfungsi 

memudahkan dalam mengatur pekerjaan dan adanya waktu 
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istirahat. Waktu istirahat per kelompok diberi waktu 2 jam 

dimulai dari pukul 12.00 WIB. 

Menurut Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang (2017) 

standar jam kerja pekerja selama 8 jam, sedangkan di Restoran 

Bakso Mercon Cak Kar Singosari selama 14 jam. Hal ini tidak 

sesuai dengan standar jam bekerja, namun pekerja merasa 

tidak merasa keberatan karena beberapa alasan seperti pekerja 

merasa pekerjaan tidak terlalu berat karena dilakukan bersama 

grup yang siap bekerja sama sesuai bagian dan sesuai 

kesepakatan awal sebelum dilakukan penerimaan kerja oleh 

pimpinan Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari sehingga 

dari awal bekerja pekerja dan pimpinan menyetujui kontrak 

kerja yang tersedia. 

Pekerja dan mitra bisnis memiliki peran dalam melakukan 

pekerjaan di suatu perusahaan antara lain sebagai pengembang 

bisnis terutama dalam hal profitabilitas sehingga adanya 

pekerja dan mitra bisnis saling berkesinambungan dalam 

kepentingan bisnis. Sebuah usaha juga akan terasa kurang 

apabila tidak didukung dengan adanya kerja sama dengan 

mitra bisnis. Divisi pekerjaan di Restoran Bakso Mercon Cak 

Kar Singosari dibagi menjadi 3 antara lain kasir dan 

pemasaran, produksi dan pelayanan. Satu kelompok terdapat 

beberapa pekerja dengan tiap-tiap bagian. Satu grup piket 

mencakup 1 orang pekerja kasir, 3 orang pekerja produksi dan 

4 orang pekerja pramusaji.  

 

4.4.1 Produksi  

Produksi adalah usaha atau metode yang dilakukan yang 

dapat menimbulkan kegunaan dari suatu barang dan jasa untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Heizer dan Render (2005) bahwa produksi adalah 



54 

 

proses penciptaan barang atau jasa. Para pekerja bagian 

produksimulai beraktivitas di dapur dari pukul 10.00 WIB 

hingga pukul 13.00 WIB.Estimasi waktu pembuatan varian 

bakso di Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari sekitar 2-

3 jam berdasarkan jumlah persediaan bakso yang masih 

tersedia.Satu pekerja diberi tugas sampai 4 jenis bakso dan 

satu pekerja dikhususkan untuk membuat menu pelengkap 

bakso seperti tahu jingkrak, siomay, gorengan pangsit dan 

lain-lain. Job description pekerja bagian produksi dapat dilihat 

pada Tabel 10, sebagai berikut: 

 

Tabel 10. Job Description Pekerja Bagian Produksi 

Jabatan Waktu Job Description 

Produksi 

07.00 – 09.00 

Membersihkan area dapur dan peralatan yang 

digunakan agar steril 

Menjaga kebersihan pribadi sebelum memproduksi 

produk 

Menyiapkan bahan-bahan 

Memfilter dan mengontrol mutu produk 

09.00 – 12.00 

Memproduksi bakso sesuai pembagian tugas 

Memproduksi menu tambahan pelengkap bakso 

Membentuk kerja sama dengan sesama pekerja 

produksi 

12.00 – 14.00 Istirahat 

14.00 – 17.00 

Mencuci peralatan dapur 

Mengecek ketersediaan bahan baku dan peralatan 

Melaporkan kepada pimpinan ketersediaan bahan 

baku yang menipis dan peralatan dapur yang rusak 

20.00 – 21.00 Menyimpan persediaan bakso yang masih tersisa 

 

Pekerja di bagian produksi di Restoran Bakso Mercon 

Cak Kar Singosari berjumlah 6 orang.Setiap kelompok piket 

memiliki 2 orang yang bertugas di dapur atau bagian produksi. 

Produksi bakso dilakukan setiap hari dengan persediaan bakso 

yang sudah diperkirakan untuk hari biasa maupun hari 
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libur.Pada hari biasa produksi bakso memerlukan 5 atau 6 

kaleng daging giling. Satu kaleng daging giling itu berisi 5 kg 

sehingga apabila dijumlah yang digunakan sebanyak 25-30 kg 

daging giling. Pada hari libur, daging giling yang diproduksi 

sejumlah hampir 10-12 kaleng sehingga apabila ditotal yang 

digunakan sebanyak 50-60 kg/ hari. 

Kualitas bakso dan rasa sangat berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen dan hasil penjualan sehingga kualitas 

bakso di Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari sangat 

diperhatikan. Bahan yang digunakan adalah berbahan dasar 

segar dan berkualitas. Astiti (2008) menyatakan bahwa bakso 

daging adalah produk makanan yang diperoleh dari campuran 

daging ternak dan pati dengan atau tanpa penambahan bahan 

makanan lain. Kualitas bakso sangat ditentukan oleh kualitas 

bahan mentahnya terutama jenis dan mutu daging, macam 

tepung yang digunakan serta perbandingannya di dalam 

adonan. 

Persediaan bakso yang tersedia setiap harinya tidak 

selalu habis terjual maka dari itu pekerja melakukan 

penanganan terhadap sejumlah persediaan bakso yang tidak 

terjual tersebut. Penanganan bakso yang tidak terjual pada hari 

itu akan dimasukkan ke dalam freezer khusus penyimpanan 

bakso sehingga besok dapat disajikan kembali. Penanganan 

tersebut sudah tidak awam oleh para pengusaha bakso karena 

penanganan dengan cara tersebut efektif dapat 

mempertahankan kualitas dan cita rasa. Pada hari berikutnya 

bakso yang tersimpan tersebut pasti akan habis terjual 

sehingga tidak hanya efektif untuk tetap menjaga kualitas 

bakso namun juga efisien. 

Para pekerja baru mempelajari semua ilmu dalam 

memproduksi bakso dari awal tanpa bermodalkan keahlian 
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maupun pendidikan khusus. Secara umum pengalaman kerja 

pekerja sebelumnya tidak pernah memiliki hubungan dengan 

pekerjaan yang dilakukan di Restoran Bakso Mercon Cak Kar 

Singosari. Pekerja berlatih berdasarkan arahan Pak Kar atau 

pekerja senior yang telah terlebih dahulu berpengalaman dari 

pada pekerja baru. Para pekerja baru pun mudah beradaptasi 

dengan lingkungan kerja yang ramah. Adanya lingkungan 

kerja yang menyenangkan membuat para pekerja mudah 

beradaptasi dan dapat menguasai teknik pembuatan bakso 

dengan cepat dan tidak memiliki kendala apapun hingga 

sekarang. 

 

4.4.2 Pemasaran/kasir 

Pada umumnya, tugas kasir adalah melakukan 

pencatatan dan proses transaksi atau pembayaran produk yang 

dibeli oleh konsumen. Tugas lainnya seperti membuat 

pembukuan yang akan disetorkan kepada pimpinan untuk 

melihat hasil penjualan per bulan hingga per tahun. Jumlah 

pekerja pada bagian ini hanya berjumlah 3 orang berdasarkan 

pembagian jadwal piket yang dibagi menjadi 3 kelompok 

kerja, sehingga per kelompok memiliki satu orang kasir. Kasir 

di Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari dipilih langsung 

oleh pimpinan dengan kriteria mampu berkomunikasi dengan 

baik, terampil, teliti dan yang terpenting memiliki kejujuran. 

Job description pekerja bagian pemasaran dan kasir dapat 

dilihat pada Tabel 11 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 



57 

 

Tabel 11. Job Description Pekerja Bagian Pemasaran dan 

Kasir 
Jabatan Waktu Job Description 

Pemasaran 

dan Kasir 

07.00 – 10.00 

Membersihkan dan merapikan peralatan yang 

berhubungan dengan kasir (mesin dan meja 

kasir) 

Menyiapkan uang kembalian 

Pembukuan Excel 

10.00 – 14.00 

Menjalankan proses penjualan dan 

pembayaran 

Mencatat semua transaksi 

Melakukan pengecekan ulang terhadap 

persediaan yang dipesan (baik yang telah 

dibayar maupun belum) 

14.00 – 16.00 Istirahat 

17.00 – 20.00 

Menginput dan mengoutput keluar masuk 

barang 

Melakukan pelaporan pimpinan mengenai 

ketersediaan jumlah barang 

Melakukan permintaan jika barang menipis 

20.00 – 21.00 

Perhitungan hasil pemasukan dan laba 

Perhitungan jumlah pengeluaran 

Pembukuan manual 

 

Kasir sangat berdampingan dengan pemasaran dimana 

salah satu pekerja dipercaya untuk meng handle jalannya 

sistem pemasaran. Pemasaran merupakan peran penting dalam 

kesuksesan dari suatu perusahaan. Restoran Bakso Mercon 

Cak Kar Singosari dapat dikenal hingga saat ini tidak 

diupayakan hanya dengan via words to mouth atau dari mulut 

ke mulut saja, melainkan berawal dari pembuatan brosur-

brosur yang berisikan promo yang akan membuat konsumen 

tertarik untuk datang ke restoran. Zaman mulai berkembang 

dan teknologi yang semakin canggih membuat promo yang 

ditawarkan beralih melalui media cetak seperti koran dan 

majalah. 
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Promosi lainnya ditayangkan melalui media massa 

seperti iklan di televisi maupun radio hingga di jaringan media 

sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram maupun website 

blog yang diunggah oleh pekerja maupun keluarga dekat 

pemilik restoran. Promosi yang dilakukan oleh Restoran 

Bakso Mercon Cak Kar Singosari berpengaruh besar terhadap 

daya beli konsumen. Shimp (2000) menyatakan bahwa 

promosi memiliki lima fungsi penting bagi suatu usaha. Lima 

fungsi tersebut antara lain memberikan informasi, membujuk, 

mengingatkan, menambah nilai dan mendampingi upaya-

upaya lain dari perusahaan. Fungsi promosi juga memiliki 

tujuan untuk memenangkan persaingan dengan kompetitor 

karena salah satu strategi memenangkan persaingan dalam 

dunia bisnis adalah menggunakan Public Relation dengan 

baik. 

 

4.4.3 Pramusaji 

Pekerja di bagian pramusaji yang jumlahnya paling 

banyak diantara bagian yang lain. Pekerja di bagian ini 

sebanyak 16 orang. Pekerja bagian pramusaji mengutamakan 

kebersihan dari restoran dan kepuasan pelanggan karena hal 

itu ditentukan oleh kinerja pelayanan. Kriteria pramusaji 

antara lain bersikap sopan santun, ramah tamah kepada 

konsumen, atasan maupun rekan kerja dan good looking. 

Selain dituntut untuk berpenampilan baik dan rapi, pramusaji 

juga harus memiliki ketelitian, kecepatan dan keterampilan 

sebagai aspek penting yang harus dimiliki. Sugiarto (2001) 

menyatakan bahwa pramusaji merupakan pekerja restoran 

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan 

pelayanan akan kebutuhan makan dan minum bagi konsumen. 

Job description pekerja bagian pemasaran dan kasir di 



59 

 

Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari dapat dilihat pada 

Tabel 12 sebagai berikut: 

 

Tabel 12. Job Description Pekerja Bagian Pramusaji 
Jabatan Waktu Job Description 

Pramusaji 

07.00 – 10.00 

Mempersiapkan peralatan makan 

Membersihkan dan merapikan meja kursi 

makan 

Menyiapkan bahan pelengkap 

10.00 – 15.00 

Mengenalkan produk yang ditawarkan kepada 

konsumen 

Memberikan pelayanan yang baik, ramah dan 

sabar kepada konsumen 

Mampu berkomunikasi dengan baik 

Mengambil pesanan konsumen 

Menyajikan pesanan kepada konsumen 

16.00 – 18.00 Istirahat 

18.00 – 20.00 
Melaporkan kepada pimpinan tentang adanya 

complain maupun saran dari konsumen 

20.00 – 21.00 

Menata kembali meja dan kursi 

Mengambil peralatan makan dan meletakkan 

ke dapur 

Memindahkan produk yang masih tersisa ke 

dapur 

 

Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara 

membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang 

nyata-nyata mereka terima atau peroleh dengan pelayanan 

yang sesungguhnya mereka harapkan atau inginkan terhadap 

atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Jika jasa yang 

diterima melampaui harapan konsumen, maka kualitas 

pelayanan dipersepsikan sangat baik dan berkualitas. 

Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang 

diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk. 

Bagi pelanggan kualitas pelayanan adalah menyesuaikan diri 

dengan spesifikasi yang dituntut pelanggan. 
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4.4.4 Mitra bisnis 

Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan 

usaha menengah atau besar yang disertai dengan pembinaan 

dan pengembangan oleh usaha menengah atau besar dengan 

memperhatikan prinsip saling menguntungkan (Yuliani, 2004). 

Mitra bisnis di Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari 

dalam industri minuman. Restoran makanan yang besar akan 

berdampingan dengan menu minumannya, oleh karena itu 

pimpinan memutuskan untuk bekerja sama dengan pihak 

perusahaan tersebut dengan tujuan menambah omzet 

penjualan restoran. 

Minuman yang di supply terdapat dua macam dari 

perusahaan besar yaitu air mineral Aqua dan minuman Teh 

Sosro. Supplier minuman brand Aqua bernama Sony, hanya 

men-supply air mineral saja. Sedangkan supplier minuman 

brand Sosro bernama Ucup men-supply minuman antara lain 

Teh botol, Fruit Tea, Fresh Tea dan Prim-A. Pasokan 

minuman dikirim by order dari pihak restoran, apabila 

persediaan barang menipis pekerja restoran akan menghubungi 

pihak supplier.  

Mitra bisnis merupakan bagian dari sarana 

terwujudnya salah satu upaya yang berdampak cukup besar 

bagi sebuah usaha. Mitra bisnis ini memilih bekerja sama 

dengan Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari karena 

akan berdampak saling menguntungkan dan supplier merasa 

optimis produknya akan lebih dikenal oleh para konsumen.  

Pengusaha bisa lebih menghemat waktu dan tenaga 

karena tidak perlu menciptakan produk yang jumlah dan 

jenisnya banyak dan memiliki kesempatan membuka cabang 

yang lebih besar karena banyak produk yang dijual maka 

jumlah konsumen meningkat dan berpengaruh terhadap 
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peningkatahn target penjualan. Keuntungan lain dengan 

melakukan kerjasama bisnis bisa dijadikan sebagai media 

dalam perencanaan promosi yang tidak perlu mengeluarkan 

biaya yang besar. Mitra bisnis dalam segi non finansial juga 

akan membantu memecahkan masalah dan bertukar pikiran 

satu sama lain mengenai tips bisnis yang lebih kreatif dan 

ekonomis. 

Mitra bisnis sependapat dengan pimpinan Restoran 

Bakso Mercon Cak Kar Singosari bahwa dengan adanya kerja 

sama antar perusahaan akan berdampak saling 

menguntungkan. Hal ini sesuai pernyataan Martodireso dan 

Widada (2001) bahwa kemitraan usaha bertujuan untuk 

meningkatkan pendapatan kesinambungan usaha, kwantitas 

produksi, kualitas produksi, meningkatkan kualitas kelompok 

mitra, peningkatam usaha dalam rangka menumbuhkan dan 

meningkatkan kemampuaan usaha. 

Supplier terlama Restoran Bakso Mercon Cak Kar 

Singosari telah mengikat kerja sama dengan restoran sejak 

tahun 2008. Supplier merasa nyaman bekerja sama dengan 

restoran ini. Hal ini dikarenakan supplier memiliki beberapa 

alasan khusus yang mempengaruhi untuk tetap mengikat bisnis 

dengan restoran salah satunya adalah adanya gaya 

kepemimpinan dari pimpinan Restoran Bakso Mercon Cak 

Kar Singosari. 

 

4.5 Gaya kepemimpinan 

Gaya adalah cara atau metode, sedangkan kepemimpinan 

adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, 

mempengaruhi pikiran, perasaan dan tingkah laku pekerja 

untuk mencapai tujuan. Gaya kepemimpinan merupakan 

perilaku pemimpin terhadap pekerja atau cara yang digunakan 
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pemimpin dalam mempengaruhi para pekerja (Trimo, 2005). 

Seorang wirausaha yang baik adalah seorang pemimpin dalam 

usaha. Pimpinan restoran merupakan pemilik langsung dari 

Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari. Perwujudan 

sebuah perusahaan tidak terlepas dari peran, kegiatan dan 

keterampilan pimpinan. Perkembangan fenomena usaha 

membentuk keterampilan-keterampilan baru bagi pimpinan 

sebuah usaha. Pimpinan dipandang sebagai orang yang 

menguasai dan mempengaruhi orang lain.  

Pimpinan di Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari 

harus mampu dalam mempengaruhi dan memotivasi pekerja 

agar pekerja dapat berkontribusi penuh dan memanfaatkan 

kinerja pekerja secara efektif. Pimpinan harus mampu 

mengkoordinir pekerja agar memperoleh secara maksimal dan 

sistematis. Oleh sebab itu, pimpinan harus memiliki gaya 

kepemimpinan yang diterapkan dalam suatu perusahaan. 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, pimpinan 

Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari tampak akrab 

kepada para pekerja dan tidak terlihat adanya batasan antara 

atasan dan bawahan. Pimpinan telah bersikap demokrasi 

terhadap bawahan dan menerima ide dan inovasi dari 

bawahannya. Hal ini sesuai dengan penuturan HN (31 tahun) 

tentang gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan 

Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari sebagai berikut : 

 

“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.” (wawancara pada tanggal 27 Mei 2017) 
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Pimpinan menganggap pekerja seperti keluarga karena 

selalu memperhatikan setiap keluhan maupun permintaan dari 

pekerja. Pimpinan bersikap bijaksana kepada bawahan dalam 

memberikan kebebasan berpendapat seperti kritik maupun 

saran untuk usaha Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari 

kedepannya. Pimpinan dianggap adil sekaligus tegas dalam 

mengambil keputusan dan apabila ada konflik atau masalah, 

pimpinan langsung mencari solusi yang terbaik. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Tjiptono (2003) bahwa tipe pemimpin yang 

ideal dan paling didambakan adalah pemimpin yang 

demokratik. Diakui bahwa pemimpin yang demokratik tidak 

selalu merupakan pemimpin yang efektif dalam kehidupan 

organisasional. Gaya kepemimpinan ini dikenal dengan istilah 

kepemimpinan konsultatif atau konsesus. Orang yang 

menganut pendapat ini melibatkan para karyawan harus 

melaksanakan dalam proses pembuatannya. 

Pimpinan di Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari 

dapat menguasai dan mengembangkan diri sendiri selain itu 

juga mampu menguasai serta mengarahkan dan 

mengembangkan pekerjanya. Kartono (1983) memaparkan 

bahwa Ordway Tead melihat sifat dan gaya kepemimpinan 

berdasarkan dari kemampuan teknis (technical competent), 

integritas/ hubungan sesama manusia (human relationship), 

keterampilan sosial (social skill), keterampilan komunikasi 

(communication skill) dan keterampilan pengarah (teaching 

skill). Indikator-indikator penentu gaya kepemimpinan telah 

dijabarkan sebagai berikut. 
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4.5.1 Kemampuan Teknik (Technical Competent) 

Technical competent merupakan kemampuan seorang 

pimpinan dalam pendelegasian wewenang dan pengambilan 

keputusan. Kemampuan teknik merupakan kemampuan utama 

yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan dan kemampuan 

ini biasanya didapatkan dari jalur pendidikan. Pimpinan 

Restoran Bakso Mercon Cak Kar tidak mendapatkan 

keterampilan teknik kepemimpinan melalui jalur akademis 

namun melalui jalur non akademis di sekolah. Kemampuan 

teknik merupakan alat dalam kepemimpinan akan membuat 

tercapainya tujuan dengan lebih efektif dan sistematik.  

Dalam kepemimpinan, pimpinan harus memiliki 

teknis selain pemberian delegasi dan pemberi keputusan yaitu 

antara lain mampu mengetahui dan membuat struktur 

organisasi, memanfaatkan potensi dan kemampuan 

bawahannya, membagi tugas berdasarkan kemampuan 

bawahan dan membuat kebijakan.  

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti 

di lokasi penelitian, kemampuan teknik yang terlihat dari 

pimpinan Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari dalam 

membuat kebijakan dan peraturan-peraturan yang berlaku 

untuk pekerja sangat tegas dan tertata. Peraturan seperti 

disiplin, tepat waktu dalam kehadiran atau keterlambatan 

pekerja. Penggunaan atribut atau seragam kerja dan memakai 

sepatu. Jam operasional bekerja dilakukan dengan professional 

tidak digunakan untuk bermain atau bercanda. Istirahat dan 

kembaali bekerja tepat pada waktunya. Hal ini sesuai dengan 

penjelasan tentang kebijakan pimpinan oleh AP (27 tahun) 

sebagai berikut : 
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“Peraturan seperti absen kerja, datang terlambat, 

harus menggunakan seragam yang rapi dan  memakai 

sepatu pada saat jam kerja. Disiplin waktu, kalau 

waktunya bekerja ya harus bekerja kalau waktunya 

istirahat ya istirahat.”(wawancara pada tanggal 30 

Mei 2017) 

 

Peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pekerja 

harus tetap dilaksanakan dan dipatuhi agar kedisiplinan kerja 

terjaga dengan baik. Pekerja yang melanggar peraturan 

tersebut akan mendapatkan  peringatan untuk pertama dan 

kedua kali, apabila melanggar peraturan ketiga kali akan 

dikenakan potongan gaji. Hal ini sesuai dengan penjelasan DP 

(25 tahun) tentang sanksi pelanggaran sebagai berikut : 

 

“Bagi karyawan yang melanggar peraturan untuk 

pertama kali akan mendapat teguran dan kemudian 

apabila masih diulang kembali maka sanksinya 

dipotong gaji bahkan sampai dikeluarkan dari 

pekerjaannya.”(wawancara pada tanggal 3 Juni 2017) 

 

 Pembuatan struktur organisasi dan kebijakan oleh 

pimpinan terstruktur dengan rapi dan baik, akan  tetapi pada 

saat pelaksanaan kebijakan, pimpinan cenderung kurang tegas 

ketika memberikan sanksi pelanggaran. Pimpinan dalam 

pembagian tugas atau piket juga telah bersikap adil 

berdasarkan kemampuan setiap pekerja. Para pekerja selalu 

mengapresiasi setiap keputusan yang diberikan oleh pimpinan 

Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari. 
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4.5.2 Hubungan sesama Manusia (Human Relationship) 

Human relationship adalah keterampilan seorang 

pimpinan dalam mengetahui banyak tentang tingkah laku, sifat 

manusia dan hubungan manusia. Kemampuan ini 

mempengaruhi keberhasilan seorang pimpinan dalam 

mempengaruhi bawahan. Hubungan antara pimpinandan 

bawahan akan menciptakan kerjasama yang efektif. Hubungan 

pimpinan kepada pekerja di Restoran Bakso Mercon Cak Kar 

Singosari tidak seperti layaknya atasan dan bawahan namun 

lebih dianggap seperti hubungan keluarga dimana para pekerja 

selalu diperhatikan oleh pimpinan. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti 

di lokasi penelitian, hubungan pimpinan di Restoran Bakso 

Mercon Cak Kar Singosari terjalin sangat harmonis dengan 

seluruh pekerja dan maupun pihak luar restoran seperti mitra 

bisnisnya. Pimpinan bersikap terbuka terhadap pekerja, 

dengan adanya rasa keterbukaan pimpinan dan pekerja 

menimbulkan pekerja bersikap terbuka terhadap pimpinan. 

Pimpinan juga memberi perhatian kepada para pekerjanya agar 

tetap menjaga kualitas pekerja dalam bekerja di restoran. Hal 

ini sesuai dengan penuturan ZN (23 tahun) tentang human 

relationship pimpinan sebagai berikut : 

 

“Pak Kar sudah menganggap karyawannya seperti keluarga 

sehingga kami nyaman dengan segala tindakan Pak Kar. 

Bapak selalu memberi perhatian kepada pekerjanya dan 

bertanya apa keluhan yang dimiliki oleh setiap pekerja. 

Apabila ada masalah dari luar maupun dalam restoran, 

bapak selalu membantu memberi masukan maupun solusi 

yang bermanfaat.”(wawancara pada tanggal 1 Juni 2017) 

 



67 

 

Pimpinan selalu lebih mengetahui dan memahami 

pekerja. Romauli (2013) menyatakan bahwa hubungan antar 

manusia adalah menemukan, mengidentifikasi masalah dan 

membahasnya untuk mencari pemecahan. Pimpinan memiliki 

ketergantungan dan berkerja sama terhadap pekerja, hal ini 

sangat diperlukan dalam menjalankan usaha. 

Ada kalanya perhatian pimpinan terhadap pekerja 

yang kurang dan tidak merata, hal ini dilihat dari cara 

pimpinan bersikap acuh terhadap aspek kesejahteraan pekerja 

dengan tidak menerapkan wajib BPJS untuk para pekerja. 

Pimpinan bersikap hanya sekedar menawarkan BPJS kepada 

pekerja, seharusnya hal ini merupakan standar yang harus 

diterapkan oleh pimpinan kepada pekerja Restoran Bakso 

Mercon Cak Kar Singosari. Berikut penuturan KS (43 tahun) 

mengenai kesejahteraan pekerja: 

 

“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,dll 

hanya sebagian saja.” (wawancara pada tanggal 5 Juni 

2017) 

 

 Berdasarkan transkrip wawancara, menunjukkan 

bahwa BPJS tidak menjadi prioritas pimpinan dalam hal 

kesejahteraan pekerja. Seharusnya ketika pekerja telah resmi 

menjadi pekerja Restoran Bakso Mercon Cak Kar Siingosari 

maka seluruh berkas-berkas telah siap dan telah terdaftar 

sebagai anggota BPJS. Hal ini menjadi bahan evaluasi sebagai 

aspek yang perlu untuk diperhatikan dan diperbaiki 

kedepannya. 
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4.5.3 Keterampilan Sosial (Social Skill) 

Social skill adalah sifat sosial yang dimiliki pimpinan 

terhadap bawahan seperti ramah, senang melihat bawahannya 

mengalami kemajuan, membantu bawahan apabila sedang 

mengalami kesulitan dan dapat menghargai masukan 

bawahannya. Pimpinan dan pekerja memiliki hubungan seperti 

teman bahkan saudara. Pemimpin dan pekerja bahkan 

berunding dan merencanakan untuk berlibur bersama apabila 

pekerja merasa jenuh dengan pekerjaannya. Pimpinan tidak 

segan untuk mengajak para pekerja mengadakan acara 

syukuran atau berwisata seperti layaknya keluarga. Pimpinan 

memang harus bersikap berwibawa tetapi juga bersikap 

membaur terhadap pekerja. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti 

di lokasi penelitian, pimpinan Restoran Bakso Mercon Cak 

Kar Singosari memberikan pujian dan kritikan secara adil 

terhadap bawahannya. Pimpinan juga tidak membeda-bedakan 

bawahan dari sudut pandang seperti usia, pendidikan maupun 

loyalitas dalam bekerja. Apabila bawahan berbuat kesalahan 

pimpinan akan segera menegur bawahan sedangkan bawahan 

yang mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan tujuan 

perusahaan akan diberi pujian atau reward. Pimpinan Restoran 

Bakso Mercon Cak Kar Singosari mempunyai sifat berbaur 

kepada bawahan dengan mengadakan acara-acara seperti 

tasyakuran, tirakatan dan acara-acara lain. Hal ini dapat dilihat 

pada Gambar 7 sebagai berikut. 
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Gambar 7. Acara tasyakuran bersama pimpinan dan pekerja 

Pimpinan  dapat mengendalikan keadaan dan 

membangun kerja sama dengan pekerja maupun mitra bisnis. 

Hal ini sesuai dengan penjelasan AP (27 tahun) tentang 

keterampilan sosial pimpinan terhadap bawahan sebagai 

berikut: 

“Kalau misal teman-teman mengeluh bosan dan butuh 

refreshing sama bapak, kami mengajak bapak untuk 

mengadakan liburan diluar bersama. Bapak tanggap dan 

langsung merespon dibicarakan terlebih dahulu mau 

kemana dan siapa saja yang ikut.Bapak mengadakan rapat 

membicarakan rencana tersebut untuk mengadakan jalan-

jalan bersama karyawan.”(wawancara pada tanggal 9 Juni 

2017) 

 

Keterampilan sosial dan kemampuan penyesuaian diri 

menjadi semakin penting. Kegagalan dalam menguasai 

keterampilan sosial akan menyebabkan seseorang sulit 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya sehingga 
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dapat menyebabkan rasa rendah diri. Mu’tadin (2006) 

menyatakan bahwa keterampilan-keterampilan sosial meliputi 

kemampuan berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang 

lain, menghargai diri sendiri dan orang lain, mendengarkan 

pendapat atau keluhan dari orang lain, memberi atau menerima 

feedback, memberi atau menerima kritik dan bertindak sesuai 

aturan yang berlaku  

 

4.5.4 Keterampilan Komunikasi (Communication Skill) 

Communication skill merupakan sifat pemimpin dalam 

kecakapan berkomunikasi terhadap bawahan.Komunikasi 

berlangsung timbal-balik antar pimpinan dan pekerja di 

Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari.Pimpinan selalu 

memberi kesempatan bagi para pekerja untuk menyampaikan 

saran, pendapat atau pertimbangan.Pimpinan melakukan rapat 

musyawarah atau meeting apabila ada suatu masalah atau 

perubahan jadwal yang harus di perbarui.Rapat musyawarah 

tersebut juga berguna bagi para pekerja yang memiliki 

keluhan-keluhan atau bahkan ide-ide yang ingin mereka 

sampaikan.guna rapat musyawarah agar terhindar dari setiap 

kesalah pahaman antar pimpinan dan pekerja maupun antar 

pekerja dengan pekerja lainnya. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti 

di lokasi penelitian, keterampilan komunikasi (communication 

skill) pimpinan dalam rapat musyawarah di Restoran Bakso 

Mercon Cak Kar Singosari diadakan setiap satu bulan sekali. 

Rapat musyawarah membahas terkait hal-hal yang penting dan 

mengevaluasi setiap kekurangan yang harus diperbaiki 

maupun ditambahkan. Pimpinan selalu mendiskusikan kepada 

bawahan setiap ada masalah yang harus diselesaikan dan ide 

maupun inovasi yang harus ditambahkan agar konsumen 
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restoran semakin meningkat dan menambah kepercayaan 

konsumen. Pimpinan selalu memberi kebebasan dalam 

berpendapat sehingga restoran mencapai target penjualan.  

Saran maupun keluhan pekerja selalu ditampung dan 

diterima oleh pimpinan. Adanya sikap pimpinan seperti itu 

membuat pekerja termotivasi untuk bersuara dan menyalurkan 

ide maupun inovasi yang akan bermanfaat bagi kemajuan 

restoran. Pimpinan memusyawarahkan setiap masukan atau 

saran yang diterima kembali kepada kerja guna mengurangi 

kesalah pahaman antara pimpinan dan pekerja. Kritik yang 

membangun pun juga diterima oleh pimpinan dengan 

pemikiran yang terbuka. Hal ini sesuai dengan penuturan HN 

(26 tahun) tentang keterampilan komunikasi sebagai berikut: 

 

“Kalau dari pak Kar nya sendiri untuk inovasi bakso 

selalu menanyakan kepada karyawanterus 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.”(wawancara pada tanggal 

7 Juni 2017) 

 

Evaluasi kerja dilakukan bersamaan dengan 

diadakannya rapat musyawarah setiap bulan. Evaluasi kerja 

dinyatakan langsung oleh pimpinan apabila pekerjaan 

parapekerjanya baik atau kurang baik. Mangkunegara (2005) 

menyatakan bahwa evaluasi kerja merupakan penilaian atau 

suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan 

apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dunn (2003) 

menambahkan evaluasi dapat diartikan sebagai penaksiran, 
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pemberian angka dan penilaian, kata-kata yang menyatakan 

usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan 

nilainya. Evaluasi kerja sangat penting dilakukan untuk 

mengukur kinerja pekerja. Hal ini sesuai dengan penuturan 

MA (26 tahun) tentang evaluasi kerja sebagai berikut: 

 

“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.”(wawancara pada tanggal 3 Juni 2017) 

 

Motivasi kerja menjadi lebih baik apabila komunikasi 

pimpinan terhadap pekerja berlangsung timbal balik tentang 

kinerja pekerja yang mereka abdikan bukan hanya untuk 

restoran tetapi juga untuk pekerja itu sendiri dan keluarga 

pekerja. Cara berkomunikasi tidak hanya dilakukan ketika 

rapat musyawarah tetapi juga di dalam grup jejaring sosial 

seperti grup WhatsApp atau Facebook. Jejaring sosial juga 

mempermudah berkomunikasi antar pimpinan dan pekerja. 

 

4.5.5 Keterampilan Pengarah (Teaching Skill) 

Teaching skill adalah sifat yang dimiliki pimpinan 

dalam mendidik, membimbing dan memberi arahan terhadap 

bawahannya. Pekerja baru diarahkan oleh pimpinan langsung 

atau pekerja senior yang diutus oleh pimpinan untuk 

membimbing pekerja tersebut. Pekerja senior dapat dilihat dari 

pengalaman bekerja di restoran dan kinerja dari pekerja senior 

tersebut. 



73 

 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lokasi 

penelitian, pimpinan di Restoran Bakso Mercon Cak Kar 

Singosari mendorong prestasi sempurna kepada pekerja dalam 

batas kemampuan masing-masing. Apabila ada masalah atau 

kesalah pahaman terjadi maka pimpinan langsung mencari 

solusi yang terbaik dan membimbing pekerja agar masalah 

yang sama tidak terjadi lagi. Kegiatan-kegiatan didiskusikan, 

langkah-langkah umum untuk tujuan kelompok dibuat dan 

pimpinan membuat beberapa opsi prosedur kerja yang dapat 

dipilih oleh bawahan agar memudahkan bawahan memahami 

step-step pekerjaan sesuai standar restoran Pimpinan di 

Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari. Hal ini sesuai 

dengan penuturan KS (43 tahun) tentang pengarahan yang 

diberikan kepada pekerja sebagai berikut: 

 

“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.”(wawancara pada tanggal 

19 Juni 2017) 

 

Pimpinan membimbing pekerja dengan ramah dan 

telaten. Pimpinan selalu memberi waktu untuk pekerja agar 

dapat memahami setiap tugas dengan baik dan teliti. Hal ini 

sesuai penuturan RD (22 tahun) tentang pengarahan yang 

diberikan pimpinan terhadap pekerja baru di Restoran Bakso 

Mercon Cak Kar Singosari sebagai berikut: 

 

“Pemula pasti dibimbing dan diajarkan pekerjaan yang 

harus jadi tanggung jawab kami sama bapak mbak.Bapak 
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mengarahkan dengan sabar dan tidak terburu-buru dan 

bapak juga mencontohkan bagaimana bekerja agar 

mendapatkan hasil yang maksimal.”(wawancara pada 

tanggal 14 Juni 2017) 

 

Fungsi pengarahan bagi pimpinan Restoran Bakso 

Mercon Cak Kar Singosari adalah cara pimpinan 

mempengaruhi pekerja agar mau bekerja dalam mencapai 

tujuan restoran. Notoatmodjo (2006) mengatakan bahwa 

tujuan pokok dari pengarahan adalah agar kegitan-kegiatan 

dan orang yang melakukan kegitan yang telah direncanakan 

tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi 

penyimpangan yang memungkinkan tidak tercapainya tujuan 

yang telah ditetapkan. 

 

4.6 Bentuk Motivasi 

Purwanto (2003) mengungkapkan bahwa motivasi 

sebagai pendorong suatu usaha yang disadari untuk 

mempengaruhi tingkah laku seseorang agar tergerak hatinya 

untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil 

atau tujuan. Pimpinan Restoran Bakso Mercon Cak Kar 

Singosari memberikan motivasi pekerja baik secara finansial 

maupun non finansial. Pimpinan memberi motivasi secara 

finansial berupa tunjangan atau bonus berupa uang tambahan 

diberikan kepada pekerja apabila hasil penjualan pada hari 

tertentu melebihi target penjualan. Bonus tersebut diberikan 

bersama upah pekerja pada setiap awal bulan. Sebagian besar 

pekerja mengapresiasi bentuk motivasi berupa kompensasi 

finansial yang diberikan dalam bentuk bonus. Bentuk motivasi 

secara finansial ini sesuai dengan penuturan ZY (27 tahun) 

sebagai berikut: 
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“Kalau kadang-kadang hasil penjualan mencapai target 

pasti dikasih bonus. Bonusnya itu dikasih diluar gaji jadi 

semua pekerja dapat bonus secara merata.Bonus yang 

diberikan sangat bermanfaat bagi saya pribadi karena 

kebutuhan sehari-hari terus bertambah dan harga segala 

keperluan juga meningkat.”(wawancara pada tanggal 29 

Mei 2017) 

 

Pimpinan Restoran Bakso Mercon Cak Kar juga 

memberi motivasi secara non finansial berupa penghargaan 

atau kepercayaan yang diberikan seperti pendelegasian tugas. 

Tugas khusus yang diberikan hanya kepada pekerja yang 

memiliki skill sesuai dengan tugas yang telah diperintahkan. 

Penghargaan yang diberikan berupa kenaikan jabatan dengan 

kedudukan yang lebih penting dari jabatan sebelumnya dan 

menjadi pekerja teladan bagi pekerja yang lain. Motivasi 

finansial dan non finansial kepada pekerja diberikan 

berdasarkan kinerja pekerja yang baik dan bertanggung jawab. 

Hal ini akan memberi motivasi kepada pekerja agar lebih giat 

dan semangat dalam bekerja. Hal tersebut sesuai dengan 

penuturan HN (31) tentang bentuk motivasi secara non 

finansial yang diperoleh dari pimpinan sebagai berikut:  

 

“Saya bisa melihat dari perlakuan bos terhadap saya lebih 

menghargai atau lebih memperhatikan saya secara 

individu. Perhatian beliau terasa memang agak beda. Jadi 

menurut pendapat saya diluar dari pemberian bonus hal 

yang paling penting bentuk penghargaan itu seperti 

kepercayaan atau pengakuan bos dengan prestasi yang 
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saya buat.Bos memberi kepercayaan lebih kepada saya 

dari 4 temen yang satu kelompok saya yang dipanggil 

harus nemenin mbak disini.Bagi saya itu adalah 

penghargaan dan kepercayaan yang diberikan bos yang 

tidak terkira harganya.”(wawancara pada tanggal 5 Juni 

2017) 

 

Pimpinan bersikap demokratis kepada pekerja dalam 

mentaati kebijakan. Kebijakan yang sudah disepakati oleh 

pekerja kadangkala dilanggar oleh pekerja seperti halnya 

kedisiplinan. Para pekerja seringkali melanggar peraturan 

seperti tidak menggunakan sepatu pada saat jam kerja maupun 

datang terlambat pada saat bekerja dan sebagainya. Hal ini 

ditanggapi oleh pimpinan hanya berupa teguran dan nasehat 

namun tidak ditindak lanjuti dengan sanksi tegas sesuai 

dengan kebijakan yang berlaku. Peristiwa ini membuat 

pimpinan tidak mengimplementasikan bentuk motivasi negatif 

disebabkan kurangnya ketegasan dalam pemberian sanksi pada 

bekerja yang melanggar peraturan. 

Hasil penuturan informan dapat diketahui bentuk 

motivasi yang diterapkan oleh pimpinan adalah bentuk 

motivasi positif, bentuk motivasi positif yaitu metode motivasi 

dengan memberikan penambahan tingkat kepuasan pekerja 

berupa bonus dan penghargaan bagi pekerja. Hal itu bertujuan 

untuk menciptakan kondisi tempat kerja yang baik dan 

nyaman dan berpengaruh terhadap kinerja pekerja. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Pavitarani (2013) bahwa motivasi 

yang diberikan kebutuhan penghargaan dimana merupakan 

kebutuhan yang mencakup faktor penghormatan diri seperti 

harga diri, otonomi dan prestasi serta faktor penghormatan dari 

luar misalnya status, pengakuan dan perhatian.    




