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WAWANCARA PRA SURVEY 

1. Apa nama perusahaan ini? 

2. Bagaimana system kerja yang sudah berjalan? 

3. Sejak kapan perusahaan ini berdiri? 

4. Bagaimana  visi dan misi perusahaan tersebut? 

5. Siapa pendirinya? 

6. Berapa banyak total karyawan yang bekerja di perusahaan ini? 

7. Adakah kualifikasi tertentu untuk menjadi karyawan di perusahaan? Apa sajakah 

kualifikasi tersebut? 

8. Ada syarat umur? 

9. Adakah rapat anggota? 

10. Bagaimana tentang struktur organisasi pada perusahaan ini? 

11. Bagaimana mengenai pemilihan atau perekrutan anggota? 

12. Masalah atau kesulitan apa yang masih di alami perusahaan anda? 
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Hasil Wawancara Pra Survey Dengan Pemimpin Paguyuban 

Data Narasumber : 

Nama : Solikin Suwadi 

Jabatan : Pemimpin atau selaku pemilik Toko 

 

1. Apa nama perusahaan ini? 

Nama perusahaan ini adalah toko bangunan BAGAS 

2. Bagaimana system kerja yang sudah berjalan? 

Di tb bagas menyediakan atau menjual bahan, peralatan bangunan, dan jasa pengiriman 

barang. Jika ada yang pesan barang bisa lewat pelayan atau bisa juga lewat telepon. 

Untuk jasa pengiriman bisa juga lewat pelayan, koordinator umum lalu segera di kirim 

melalui sopir.  

3. Sejak kapan perusahaan ini berdiri? 

Perusahaan ini berdiri pada tahun 1995 

4. Bagaimana  visi dan misi perusahaan tersebut? 

Visi yang di pegang perusahaan tersebut yaitu menanamkan jiwa ramah, jujur, dan loyal 

dalam melayani kosumen. Sedangkan mimpi yang ingin di capai beberapa tahun kedepan 

adalah menjadikan perusahaan toko bangunan BAGAS menjadi pilihan satu-satunya 

masyarakat di Semarang Barat.  

5. Siapa pendirinya? 

Solikin Suwadi beserta Istrinya  

6. Berapa banyak total karyawan yang bekerja di perusahaan ini? 

14 orang sudah termasuk pemimpin 

7. Adakah kualifikasi tertentu untuk menjadi karyawan di perusahaan? Apa sajakah 

kualifikasi tersebut? 

Tidak ada, yang terpenting calon karyawan bisa bekerja dengan baik, sesuai dengan apa 

yang diharapkan pemimpin, untuk pendidikan juga tidak ada spesifikasi khusus baik yang 

tidak berpendidikan maupun yang berpendidikan bisa masuk jika di butuhkan yang 
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terpenting sehat jasmani karena menurut pemilik bekerja di dalam perusahaan ini 

memerlukan fisik yang baik, 

8. Ada syarat umur? 

Untuk usia minimal 17 tahun sampai sekuatnya. 

9. Adakah rapat anggota? 

Ada sifatnya situasional 

10. Bagaimana tentang struktur organisasi pada perusahaan ini? 

Selama ini tidak ada struktur organisasi yang terdokummentasi hanya berjalan begitu saja 

11. Bagaimana mengenai pemilihan atau perekrutan anggota? 

Mengenai pemilihan, penerimaan atau perekrutan karyawan itu tergantung wewenang 

pemimpin terkadang juga melalui mulut ke mulut dan masukan dari karyawan lain hal ini 

untuk kenyamanan karyawan lain  

12. Masalah atau kesulitan apa yang masih di alami perusahaan anda? 

Untuk permasalahan yang dihadapi yaitu pimpinan kesulitan dalam mengatasi beberapa 

pekerjaan hal ini dikarenakan masih bingungnya apa saja yang harus di kerjakan oleh 

karyawan. Contohnya karyawan baru mau melakukan sesuatu jika disuruh, jam kerja 

belum teratur dari mulai jm 07.30 tetapi ada karyawan masuknya pukul 08.00, dan 

pelaporan hasil kerja belum optimal. Setelah di konfirmasi kepada karyawan yang 

bersangkutan mengenai permasalahan yang di hadapi pimpinan dikarenakan karyawan 

belum paham betul prosedur dan pekerjaan apa saja yang harus dilakukan dan dia takut 

jika pekerjaan yang lakukan nantinya salah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



f 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 
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FORM WAWANCARA + (HASIL OBSERVASI) 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Jelaskan apa saja tugas anda 

sebagai (nama jabatan) toko 

bangunan BAGAS di Semarang 

Barat? 

 

2 Dengan pekerjaan apa saja anda 

bekerja, atau berkoordinasi 

dengan pekerjaan apa saja anda 

bekerja? 

 

3 Harus mempertanggung jawabkan 

dengan siapa pekerjaan yang anda 

lakukan? 

 

4 Apakah anda mempunyai atasan 

atau bawahan? 

 

5 Sebagai (nama jabatan) 

bagaimana kondisi pekerjaan atau 

keadaan lingkungannya? 

 

6 Apakah ada keahlian khusus 

seperti: fisik dan mental sebagai 

(nama jabatan)? 

 

7 Sebagai (nama jabatan) apakah 

ada sertifikat yang di butuhkan? 

 

8 Apa pendidikan terakhir anda?  
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Rangkuman Hasil Wawancara Pemegang Jabatann Mengenai Deskripsi Pekerjaan dan 

Spesifikasi Pekerjaan di Toko Bangunan “BAGAS” 

 Nama Jabatan : Pemimpin   

 Jumlah pemegang jabatan: 1 orang 

 Nama pemegang jabatan : Solikin Suwadi 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Jelaskan apa saja tugas anda 

sebagai pemimpin toko 

bangunan BAGAS di 

Semarang Barat? 

8. memimpin perusahaan, 

9. mengambil keputusan, 

10. menyeleksi karyawan yang masuk, 

11. mengecek keluar masuk uang, 

12. mengawasi karyawan, melihat kinerja karyawan, 

13. memotivasi karyawan dan menggaji karyawan setiap 

hari sabtu 

14. mengevaluasi hasil pekerjaan 

2 Dengan pekerjaan apa saja 

anda bekerja, atau 

berkoordinasi dengan 

pekerjaan apa saja anda 

bekerja? 

- Koordinator umum 

Karena saya sebagian mempercayakan semua operasional 

kerja ke dia 

3 Harus mempertanggung 

jawabkan dengan siapa 

pekerjaan yang anda 

lakukan? 

- Tidak ada, 

Karena saya sebagai pemilik toko bangunan 

4 Apakah anda mempunyai 

atasan atau bawahan? 

Atasan : 

- Tidak ada 

Bawahan: 

- Koordinator umum 

- Pelayan 

- Sopir, dan 

- Serabutan 

5 Sebagai pemimpin 

bagaimana kondisi pekerjaan 

atau keadaan lingkungannya? 

Keadaanya nyaman, di dalam & luar ruangan, bersih, ada 

meja kursi, jam kerja 07.30 – 16.30 

6 Apakah ada keahlian khusus 

seperti: fisik dan mental 

sebagai pemimpin? 

Fisik  

- Bersih 

- Rapi 

Mental  

- Berpengalaman 
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- Tegas 

- Ramah 

- Adil  

- Tanggung jawab 

- Berkomunikasi dengan baik 

7 Sebagai pemimpin apakah 

ada sertifikat yang di 

butuhkan? 

Tidak ada 

8 Apa pendidikan terakhir 

bapak? 

SMP 

 

Hasil observasi pekerjaan Pemimpin 

Pemimpin 

7. Jam 07.30 sudah ada di toko untuk mendata karyawan masuk lewat buku 

absensi di meja kantor  

8. setelah itu mendampingi koordinator umum saat bekerja 

9. Jam 09.30 pimpinan melihat kinerja dan memotivasi karyawaannya seperti 

pelayan, sopir, dan karyawan serabutan saat bekerja 

10. Jam 10.30 pimpinan ikut melayani dan menerima masukan dari dari 

pelanggan maupun konsumen apa saja yang kurang atau seharusnya ada di 

sebuah toko bangunan yang menawarkan segala macam bahan dan peralatan 

bangunan 

11. jam 13.00 pemimpin keluar dari lingkungan toko untuk keperluan lainnya 

yang berhubungan dengan pekerjaan 

12. Jam 15.00 pemimpin kembali ketoko untuk mengecek bagaimana laporan 

kinerja selama sehari, seperti laporan keluhan dan masukan dari konsumen, 

pengiriman barang ke konsumen, persediaan barang, keuangan, dan lain-lain 

sampai toko tutup jam 16.00 
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Rangkuman Hasil Wawancara Pemegang Jabatann Mengenai Deskripsi Pekerjaan dan 

Spesifikasi Pekerjaan di Toko Bangunan “BAGAS” 

Nama Jabatan : Koordinator Umum 

 Jumlah pemegang jabatan: 1 orang 

 Nama pemegang jabatan : Sarwiti 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Jelaskan apa saja tugas anda sebagai 

koordinator umum  toko bangunan 

BAGAS di Semarang Barat? 

7. Membuat laporan keuangan 

8. Menerima pesanan lewat telp 

9. Mengecek persediaan  

10. Memesan barang ke sales 

11. Membayar sales  

12. Mengatur operasional seperti pengiriman barang ke 

konsumen 

2 Dengan pekerjaan apa saja anda  bekerja, 

atau berkoordinasi dengan pekerjaan apa 

saja anda bekerja? 

9. Pemimpin 

10. Pelayan 

11. Sopir 

12. Serabutan 

3 Harus mempertanggung jawabkan dengan 

siapa pekerjaan yang anda lakukan? 

- Pimpinan  

karena untuk melaporkan hasil pekerjaan dan laporan 

keuangan 

4 Apakah anda mempunyai atasan atau 

bawahan? 

Atasan: 

- Pemimpin 

Bawahan: 

- Pelayan 

- Sopir 

- Serabutan 

5 Sebagai koordinator umum bagaimana 

kondisi pekerjaan atau keadaan 

lingkungannya? 

Duduk, sibuk,didalam toko/ruangan, jam kerja  07.30 – 

16.30 

6 Apakah ada keahlian khusus seperti: fisik 

dan mental sebagai seorang koordinator 

umum? 

Fisik  

- Tidak ada 

Mental 

- Sabar 

- Ramah  

- Adil  

- Teliti 

- Tanggung jawab 

7 Sebagai koordinator umum apakah ada 

sertifikat yang di butuhkan? 

Tidak ada 

8 Apa pendidikan terakhir anda? SMA 
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Hasil observasi pekerjaan Koordinator Umum 

KOORDINATOR UMUM 

9. Jam 07.30, Koordinator Umum sudah datang ke toko dan menyiapkan apa saja yang di 

siapkan untuk bekerja 

10. Jam 07.45, Koordinator umum mulai mendapat pesanan pengiriman pasir dan semen 

lewat telepon dengan sabar dari pelanggan dan mencatatnya. Lalu segera meminta dan 

memberikan nota pesanan kepada sopir untuk segera mengirimkan ke konsumen. Setelah 

kurang lebih 45 menit koordinator umum menerima uang dan nota pengiriman dari sopir 

bukti barang sudah di kirim ke konsumen. Di sini ada salah satu sopir yang tidak 

memberikan nota pengiriman setelah barang di kirim karenannya koordinator umum 

segera memanggil sopir tersebut untuk di berikan.  

Untuk bagian pekerjaan ini Koordinator Umum mendapat orderan dalam satu hari itu 

pada pukul 08.00, 09.00, 10.30, 11.20, dan 11.25 dengan jenis barang yang berbeda-beda 

11. Jam 08.00, Koordinator Umum menerima pesanan barang lewat pelayan dari konsumen 

yang datang langsung ke toko untuk di kirimkan. Dan Koordinator Umum segera 

memberikan nota pengiriman kepada sopir. Setelah kurang lebih 45 menit Koordinator 

Umum menerima uang atau nota pembelian dari konsuumen lewat sopir bukti bahwa 

barang sudah di kirim ke konsumen. 

Untuk bagian pekerjaan ini Koordinator Umum mendapat orderan dalam satu hari itu 

pada pukul 07.45, 08,00, 08.15, 08.30, 09.20, 11.00, 12.30, 14.30 dengan jenis barang 

yang berbeda-beda 

12. Jam 10.30, Koordinator Umum memberi perintah kepada salah satu karyawan serabutan 

untuk membantu sopir memuat dan mengirimkan barang ke konsumen karena barang 

harus di bawa lebih dari satu orang. 

13. Jam 11.30, Koordinator Umum memberi perintah kepada salah satu karyawan serabutan 

untuk mengecek dan membantu menurunkan barang yang datang dari sales. 

14. Jam 12.00 istirahat sampai jam 12.30 

15. Jam 14.00 mengecek persediaan barang yang ada di toko  dengan meminta bantuan 

pelayan dan karyawan serabutan 

16. Jam 15.00 Koordinator Umum menyiapkan laporan keluar masuk barang dari sales, 

persediaan barang, pengiriman barang ke konsumen, dan laporan keuangan untuk di 

laporkan ke Pemimpin sampai jam 16.00   
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Rangkuman Hasil Wawancara Pemegang Jabatann Mengenai Deskripsi Pekerjaan dan Spesifikasi Pekerjaan di Toko 

Bangunan “BAGAS” 

 Nama Jabatan : Pelayan 

 Jumlah Pemegang Jabatan: 3 orang 

 Nama Pemegang Jabatan : Krisnawati, Warsito, Purnomo  

No PERTANYAAN JAWABAN 

KRISNAWATI WARSITO PURNOMO 

1 Jelaskan apa saja tugas anda 

sebagai pelayan toko 

bangunan BAGAS di 

Semarang Barat? 

6. Membersihkan 

toko 

7. Melayani pembeli 

8. Membuat nota 

untuk pembeli 

9. Menata barang 

10. Mengecek barang 

yang habis 

6. Membersihkan 

toko 

7. Melayani pembeli 

8. Membuat nota 

pembelian dari 

konsumen 

9. Menata barang 

10. engecek barang 

datang dan habis 

6. Membersihkan toko 

7. Melayani pembeli 

8. Menata barang 

9. Mengecek barang 

habis di toko 

10. Mengecek barang 

datang dari sales 

2 Dengan pekerjaan apa saja 

anda bekerja, atau 

berkoordinasi dengan 

pekerjaan apa saja anda 

bekerja? 

- Koordinator umum 

- Serabutan 

- Koordinator umum 

- serabutan 

- Koordinator umum 

- Serabutan 

3 Harus mempertanggung Koordinator Umum Koordinator Umum Koordinator Umum 
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jawabkan dengan siapa 

pekerjaan yang anda lakukan? 

4 Apakah anda mempunyai 

atasan atau bawahan? 

Atasan: 

- Koordinator umum 

Bawahan: 

- Tidak Ada 

Atasan: 

- Koordinator umum 

Bawahan: 

- Tidak Ada 

Atasan: 

- Koordinator umum 

Bawahan: 

- Tidak Ada 

5 Sebaga pelayan bagaimana 

kondisi pekerjaan atau 

keadaan lingkungannya? 

Dalam ruangan , duduk, 

berdiri untuk melayani 

pembeli, jam kerja dari 

jam 07.30 – 16.00 

Dalam ruangan, ramai, 

sibuk, jam kerja 07.30-

16.00 

Dalam ruangan, bersih, jam 

kerja 08.00 – 16.00, 

 

6 Apakah ada keahlian khusus 

seperti: fisik dan mental 

sebagai pelayan? 

fisik: 

- bersih 

- rapi 

Mental : 

- ramah, 

- sabar,dan 

- teliti 

Fisik: 

- Bersih 

Mental: 

- ramah 

- tanggung jawab 

Fisik: 

- Bersih 

- rapi 

Mental: 

- ramah 

- sabar 

- jujur 

7 Sebagai pelayan apakah ada 

sertifikat yang di butuhkan? 

Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

8 Apa pendidikan terakhir 

anda? 

SMA SMA S1 
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Hasil Observasi Pekerjaan Pelayan 

 

 

 

 

KRISNAWATI WARSITO PURNOMO 

9. Jam 07.30 sudah masuk 

kerja 

10. Membersihkan toko 

11. Melayani pembeli 

dengan senyum dan 

ramah 

12. Mengemasi barang yang 

sudah di beli konsumen 

13. Menata barang 

14. Membantu koordinator 

umum mengecek 

persediaan barang 

15. Membersihkan toko 

16. Jam 16.00 pulang  

10. Jam 07.30 sudah masuk 

kerja 

11. Membersihkan toko 

12. Melayani pembeli dengan 

ramah dan sabar 

13. Mengambilkan barang yang 

akan di beli konsumen 

14. Mengemasi barang yang 

sudah di beli konsumen 

15. Menata barang 

16. Membantu koordinator 

umum mengecek persediaan 

barang 

17. Mengecek barang datang 

dari sales 

18. Jam 16.00 pulang 

10. Jam 08.00 sudah masuk 

kerja 

11. Melayani pembeli dengan 

ramah 

12. Membuat nota pembelian 

untuk konsumen 

13. Mengemasi barang yang 

sudah di beli konsumen 

14. Menata barang 

15.  Membantu koordinator 

umum mengecek 

persediaan barang 

16. Mengecek barang datang 

dari sales  

17. Membersihkan toko 

18. Jam 16.00 pulang 
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Rangkuman Hasil Wawancara Pemegang Jabatann Mengenai Deskripsi Pekerjaan dan Spesifikasi Pekerjaan di Toko 

Bangunan “BAGAS” 

 Nama Jabatan: Sopir 

 Jumlah Pemegang Jabatan : 4 orang 

 Nama Pemegang Jabatan: Sukari, Haryanto, Hartanto, Gopik 

No PERTANYAAN JAWABAN 

SUKARI HARYANTO HARTANTO GOPIK 

.1. Jelaskan apa saja tugas 

anda sebagai seorang 

sopir toko bangunan 

BAGAS di Semarang 

Barat? 

6. Mengecek mobil 

seperti (oli, air 

aki, bahan bakar), 

7. Meminta orderan 

8. Mengantar barang 

konsumen 

9. mengembalikan 

nota pengiriman 

ke koordinator 

umum 

10. membersihkan 

mobil ketika mau 

pulang 

5. mengecek oli 

mesin, 

6. meminta 

orderan,  

7. mengirim barang 

ke konsumen 

8. mengembalikan 

nota pengiriman 

ke koordinator 

umum 

 

5. mengecek oli, 

air aki mobil, 

6. meminta 

orderan ke 

koordinator 

umum, 

7. mengirim 

barang ke 

konsummen 

8. mencuci mobil 

4. Mengecek 

kondisi mobil, 

5. meminta 

orderan ke 

koordinator 

umum 

6. mengantar 

barang sampai 

konsumen 

 

2 Dengan pekerjaan apa 

saja anda bekerja, atau 

berkoordinasi dengan 

pekerjaan apa saja 

anda bekerja? 

- Koordinator 

umum 

- Serabutan 

- Koordinator 

umum 

- Serabutan 

- Koordinator 

umum 

- Serabutan 

- Koordinator 

umum 

- Serabutan 

3 Harus 

mempertanggung 

Koordinator umum Koordinator umum Koordinator umum Koordinator umum 
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jawabkan dengan 

siapa pekerjaan yang 

anda lakukan? 

4 Apakah anda 

mempunyai atasan 

atau bawahan? 

Atasan: 

- Koordinator 

Umum 

Bawahan: 

- Tidak ada 

Atasan: 

- Koordinator 

Umum 

Bawahan: 

- Tidak ada 

Atasan: 

- Koordinator 

Umum 

Bawahan: 

- Tidak ada 

Atasan: 

- Koordinator 

Umum 

Bawahan: 

- Tidak ada 

5 Sebagai sopir 

bagaimana kondisi 

pekerjaan atau 

keadaan 

lingkungannya? 

Kondisi pekerjaan panas 

waktu siang, kotor, jam 

kerja dari jm 07.30-16.00 

Udara kotor, panas, jm 

kerja dari jm08.00 – 

16.00 

Kotor, di luar ruangan, 

jm kerja 07.30 – 16.00 

Kondisinya kotor, 

Jam kerja 08.00 – 

16.00. 

6 Apakah ada keahlian 

khusus seperti: fisik 

dan mental sebagai 

seorang sopir? 

Fisik: 

- kuat 

- sehat jasmani 

Mental: 

- jujur 

- sabar 

- tanggung jawab 

Fisik: 

- kuat 

- sehat 

Mental: 

- sabar terhadap 

pembeli 

- konsentrasi 

waktu 

mengemudi dan 

- tanggung jawab 

Fisik: 

- kuat 

- sehat 

Mental: 

- tanggung 

jawab 

- jujur 

- sabar 

Fisik: 

- sehat 

Mentalnya: 

- sabar 

- ulet 

7 Sebagai sopir apakah 

ada sertifikat yang di 

butuhkan? 

SIM B1 SIM B1 SIM A SIM A 

8 Apa pendidikan 

terakhir anda? 

SMP SMA SMA SMP 
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Hasil Observasi Pekerjaan Sopir  

SUKARI HARYANTO HARTANTO GOPIK 

7. Jam 07.30 masuk kerja  

8. Memerikasa kondisi 

mobil ( pick up ) 

9. Meminta orderan 

pengiriman ke 

Koordinator Umum 

10. Memuat dan mengirim 

barang pesanan 

konsumen dan 

mengembalikan nota 

pengiriman ke 

koordinator umum 

11. Membersihkan mobil 

12. Jam 16.00 memasukkan 

mobil ke  dalam toko 

dan pulang 

6. Jam 08.00 masuk kerja  

7. Memerikasa kondisi mobil 

( pick up ) 

8. Meminta orderan 

pengiriman ke Koordinator 

Umum 

9. Memuat dan mengirim 

barang pesanan konsumen  

dan dan mengembalikan 

nota pengiriman ke 

koordinator umum 

10. Jam 16.00 memasukkan 

mobil ke  dalam toko dan 

pulang 

7. Jam 07.30 masuk kerja  

8. Memerikasa kondisi mobil ( 

pick up ) 

9. Meminta orderan 

pengiriman ke Koordinator 

Umum 

10. Memuat dan mengirim 

barang pesanan konsumen 

dan mengembalikan nota 

pengiriman ke koordinator 

umum 

11. Membersihkan dan mencuci 

mobil saat mau pulang 

12. Jam 16.00 memasukkan 

mobil ke  dalam toko dan 

pulang 

6. Jam 08.00 masuk 

kerja 

7. Memerikasa 

kondisi mobil ( pick 

up ) 

8. Meminta orderan 

pengiriman ke 

Koordinator Umum 

9. Memuat dan 

mengirim barang 

pesanan konsumen ,  

10. Jam 16.00 

memasukkan mobil 

ke  dalam toko dan 

pulang 
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Rangkuman Hasil Wawancara Pemegang Jabatann Mengenai Deskripsi Pekerjaan dan Spesifikasi Pekerjaan di Toko 

Bangunan “BAGAS” 

 Nama Jabatan: Serabutan 

 Jumlah Pemegang Jabatan : 5 orang 

 Nama Pemegang Jabatan: Budiono, Samidi, Wahyu, Aris, Didik 

 

No PERTANYAAN JAWABAN 

BUDIONO SAMIDI WAHYU ARIS DIDIK 

1 Jelaskan apa saja tugas 

anda sebagai seorang 

karyawan serabutan  di 

toko bangunan 

BAGAS di Semarang 

Barat? 

7. membuka dan 

menutup toko 

8. membersihkan 

toko 

9. menata barang 

10. membantu 

pelayan 

melayani 

pembeli 

11. membantu sopir 

mengirim 

barang jika di 

butuhkan 

12. menutup toko 

7. membuka toko 

8. membersihkan 

toko 

9. menata barang 

kayu, pralon dan 

lain-lain 

10. melayani 

pembeli 

11. membantu sopir 

memuat dan 

mengirim barang 

12. menutup toko 

5. Membantu 

sopir memuat 

dan 

membongkar 

barang 

konsumen 

6. mengambilka

n barang 

konsumen 

7. menata 

barang  

8. menutup toko 

 

5. membuka 

toko 

6. membersihka

n toko 

7. membantu 

pelayan 

melayani 

pembeli 

8. menutup 

toko 

 

5. membersihka

n toko 

6. mengambilka

n barang 

konsumen 

7. menata 

baran, 

8. membantu  

sopir 

mengirim 

barang 

 

2 Dengan pekerjaan apa 

saja anda bekerja, atau 

berkoordinasi dengan 

pekerjaan apa saja 

bapak bekerja? 

- Koordinator 

umum 

- Pelayan 

- Sopir 

- Koordinator 

umum 

- Pelayan 

- Sopir 

- Koordinator 

umum 

- Pelayan 

- Sopir 

- Koordinator 

umum 

- Pelayan 

- Sopir 

- Koordinator 

umum 

- Pelayan 

- Sopir 
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3 Harus 

mempertanggung 

jawabkan dengan siapa 

pekerjaan yang anda 

lakukan? 

Koordinator umum  Koordinator umum  Koordinator 

umum  

Koordinator 

umum  

Koordinator 

umum  

4 Apakah anda 

mempunyai atasan 

atau bawahan? 

Atasan: 

- Koordinator 

umum 

Bawahan: 

- Tidak ada 

Atasan: 

- Koordinator 

umum 

Bawahan: 

- Tidak ada 

Atasan: 

- Koordinator 

umum 

Bawahan: 

- Tidak ada 

Atasan: 

- Koordinator 

umum 

Bawahan: 

- Tidak ada 

Atasan: 

- Koordinator 

umum 

Bawahan: 

- Tidak ada 

5 Sebagai karyawan 

bagaimana kondisi 

pekerjaan atau keadaan 

lingkungannya? 

Kotor, luar toko, 

jam kerja 07.30-

16.00 

Kotor, jam kerja 

07.30 – 16.00 

Kotor,  

jam kerja 08.00 – 

16.00 

Kotor, luar 

kantor, berdebu, 

jam kerja mulai 

jm 07.30 – 16.00 

Kotor,  

jm kerja pukul 

08.00 – 16.00 

6 Apakah ada keahlian 

khusus seperti: fisik 

dan mental sebagai 

karyawan serabutan? 

Fisik : 

- kuat 

Mental: 

- sabar 

- jujur 

- ulet 

- tanggap 

Fisik: 

- kuat 

- sehat 

Mental: 

- sabar 

- ramah 

- jujur 

Fisik: 

- kuat 

- sehat 

Mental: 

- Jujur 

- sabar 

Fisik: 

- sehat 

Mental: 

- sabar 

- jujur 

- taggung 

jawab 

Fisik: 

- kuat 

- sehat 

Mental: 

- jujur 

- ramah 

7 Sebagai karyawan 

serabutan  apakah ada 

sertifikat yang di 

butuhkan? 

Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

8 Apa pendidikan 

terakhir anda? 

SMA SD SMA SMA SD 
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Hasil Observasi Pekerjaan Karyawan Serabutan 

BUDIONO AMIDI WAHYU ARIS DIDIK 

9. jam 07.30 sudah 

masuk kerja,  

10. Membuka toko,  

11. Membersihkan toko, 

12. Mengambilkan 

barang yang sudah di 

beli konsumen, 

13. Membantu sopir 

memuat barang 

pesanan konsumen, 

14.  Memantu sales 

menurunkan barang, 

15. Menata barang yang 

berat dan di luar 

seperti kayu, pralon 

dan lain-lain, 

16. Membersihkan toko, 

jam 16.00 pulang 

8. Jam 07.30 sudah 

masuk kerja, 

9. Membuka toko 

Membersihkan toko  

10. Membantu pelayan 

melayani pembeli  

11. Mengambilkan 

barang yang sudah 

di beli konsumen 

12. Memantu sales 

menurunkan 

barang, 

13. Menata barang 

yang berat seperti 

kayu, pralon dan 

lain-lain, 

14. Membersihkan toko 

jam 16.00 pulang 

7. 08.00 sudah masuk 

kerja  

8. Mengambilkan 

barang yang sudah 

di beli konsumen 

9. Terkadang 

membantu sopir 

mengirim barang 

10. Menata barang yang 

berat seperti kayu, 

pralon dan lain-lain 

11. Membersihkan toko 

12. Jam 16.00 menutup 

toko 

8. 07.30 sudah masuk 

kerja 

9. Membuka toko 

10. Membersihkan toko 

11. Mengambilkan 

barang yang sudah 

di beli konsumen 

12. Terkadang 

membantu sopir 

mengirim barang 

13. Menata barang 

yang berat seperti 

kayu, pralon dan 

lain-lain 

14. Membersihkan 

toko, jam 16.00 

pulang 

7. 08.00 sudah masuk 

kerja 

8. Membantu sopir 

mengirim barang 

9. Mengambilkan 

barang yang sudah 

di beli konsumen 

10. Menata barang 

yang berat seperti 

kayu, pralon dan 

lain-lain 

11. Membersihkan toko 

12. Menutup toko 

Sumber : Data Primer Diolah (2016) 
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IDENTITAS PEMEGANG JABATAN PADA TOKO BANGUNAN “BAGAS” DI SEMARANG BARAT 

No. Nama Jabatan Usia Lama jabatan 

1 Solikin Suwadi Pimpinan 54 tahun 22 tahun 

2 Sarwiti Koordinator Umum 48 tahun 22 tahun 

3 Krisnawati Pelayan 38 tahun 11 tahun 

4 Warsito Pelayan 55 tahun 2 tahun 

5 Purnomo Pelayan 31 tahun 1 tahun 

6 Sukari Sopir 58 tahun 13 tahun 

7 Haryanto Sopir 40 tahun 9 tahun 

8 Hartanto Sopir 39 tahun 4 tahun 

9 Gopik Sopir 35 tahun 1 tahun 

10 Samidi Serabutan 60 tahun 6 tahun 

11 Budiono Serabutan 32 tahun 5 tahun 

12 Wahyu Serabutan 28 tahun 2 tahun 

13 Aris Serabutan 39 tahun 1 tahun 

14 Didik Serabutan 37 tahun 1 tahun 

Sumber : Data Primer Diolah (2016) 

 

 

 


