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PEDOMAN WAWANCARA PRA SURVEI UNTUK PEMILIK R.M 

AYAM GEPREK BU SASTRO 

 

NAMA   : 

JABATAN   : 

 

1. Bagaimana cara pemberian gaji pokok untuk para karyawan Ayam Geprek 

Bu Sastro? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

2. Apakah ada dasar yang digunakan untuk memberikan gaji pokok kepada 

karyawan? 

a. Ya,............................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

b. Tidak,.......................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

3. Apakah perusahaan terbuka mengenai besarnya gaji setiap karyawan? 

a. Ya,............................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

b. Tidak,.......................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

4. Apakah ada deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan di perusahaan ? 

a. Ya,............................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

b. Tidak, ...................................................................................................... 

..................................................................................................................

..................................................................................................................  
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HASIL WAWANCARA PRA SURVEI MENGENAI PEMBERIAN GAJI 

POKOK UNTUK PEMILIK R.M AYAM GEPREK BU SASTRO 

Pertanyaan Hasil 

1. Bagaimana cara pemberian gaji 

pokok untuk karyawan Ayam 

Geprek Bu Sastro ? 

Diberikan secara tertutup dengan cara 

menggunakan amplop tertutup dan 

dilakukan setiap bulannya. 

2. Apakah ada dasar yang 

digunakan untuk memberikan 

gaji pokok kepada karyawan ? 

Ya, ada dasar dalam menentukan gaji 

pokok untuk karyawan, dasar yang 

saya gunakan yaitu dengan 

mempertimbangkan faktor berat 

ringannya pekerjaan. Tetapi 

mempertimbangkan faktor tersebut 

masing belum menggunakan dasar teori 

secara baik dan benar melainkan masih 

mengira-ngira dan masih menggunakan 

subyektifitas saya selaku pimpinan dan 

pemilik. Karena saya belum mengerti 

bagaimana menentukan faktor yang 

baik dan benar. 

3. Apakah perusahaan terbuka 

mengenai besarnya gaji setiap 

karyawan ? 

Hingga saat ini saya belum 

menginformasikan kepada karyawan 

mengenai besarnya gaji masing-masing 

karyawan, karena menurut saya itu 

urusan saya dengan karyawan yang 

bersangkutan saja. 

4. Apakah ada deskripsi pekerjaan 

dan spesifikasi pekerjaan di 

perusahaan ? 

Belum ada deskripsi pekerjaan dan 

spesifikasi pekerjaan secara jelas, 

masih mengira-ngira dalam 

menentukan deskripsi pekerjaan dan 

spesifikasi pekerjaan. 

 

Kesimpulan dari hasil wawancara kepada pimpinan yaitu pemberian gaji 

dilakukan dengan tertutup menggunakan amplop tertutup. Dasar pemberian gaji 

yaitu dengan dengan mempertimbangkan faktor berat ringannya pekerjaan. Tetapi 

mempertimbangkan faktor tersebut masing belum menggunakan dasar teori secara 

baik dan benar melainkan masih mengira-ngira dan masih menggunakan 

subyektifitas saya selaku pimpinan dan pemilik. Karena pimpinan belum mengerti 
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bagaimana menentukan faktor yang baik dan benar. Pimpinan juga tidak 

menginformasikan secara terbuka mengenai sistem pemberian gaji kepada 

karyawan dan pimpinan juga tidak menginformasikan mengenai besarnya gaji 

pada masing-masing karyawan. Di dalam Ayam Geprek Bu Sastro belum 

memiliki struktur organisasi dan belum memiliki deskripsi pekerjaan dan 

spesifikasi pekerjaan secara jelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, 3 Oktober 2017 

 

 

 

Bayu Satrio 
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KUESIONER PRA SURVEI MENGENAI PEMBERIAN GAJI 

POKOK UNTUK KARYAWAN RM AYAM GEPREK BU 

SASTRO 

NAMA PEKERJAAN : 

1. Apakah Anda mengetahui dasar dalam menentukan gaji pokok CV SB 

Mandiri untuk para karyawannya? 

a. Ya,............................................................................................................

.................................................................................................................. 

b. Tidak,.......................................................................................................

.................................................................................................................. 

2. Menurut Anda, apakah gaji pokok yang diberikan oleh CV SB Mandiri 

sudah sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan yang 

Anda lakukan? 

a. Sesuai,......................................................................................................

.................................................................................................................. 

b. Tidak sesuai,............................................................................................. 

................................................................................................................. 

3. Apakah Anda puas dengan gaji pokok yang Anda terima? 

a. Ya,............................................................................................................

.................................................................................................................. 

b. Tidak,.......................................................................................................

.................................................................................................................. 

4. Apakah perusahaan terbuka mengenai besarnya gaji setiap karyawan? 

a. Ya,...........................................................................................................

................................................................................................................. 

b. Tidak,.......................................................................................................

................................................................................................................. 

5. Apakah Anda pernah membandingkan gaji yang Anda terima dengan 

bagian lain? 

a. Pernah,......................................................................................................

.................................................................................................................. 

b. Tidak Pernah,........................................................................................... 

................................................................................................................. 

6. Apakah Anda mengetahui dasar persyaratan dalam jabatan? 

a. Ya,............................................................................................................

.................................................................................................................. 

b. Tidak,.......................................................................................................

.................................................................................................................. 



e 

 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata  

 

 

HASIL KUESIONER PRA SURVEI UNTUK KARYAWAN MENGENAI PEMBERIAN GAJI POKOK  

Pertanyaan / Responden Responden 1 Responden 2 Responden 3 Responden 4 Responden 5 Responden 6 Kesimpulan 

1. Apakah Anda 

mengetahui dasar 

dalam menentukan 

gaji pokok Ayam 

Geprek Bu Sastro? 

Ya, karena 

saya sendiri 

yang 

menentukan 

gaji 

karyawan 

Tidak, yang 

penting gaji 

yang 

diberikan 

sesuai. 

Tidak, dari 

pimpinan 

belum 

menjelaskan. 

Tidak, dari 

pimpinan 

belum 

menjelaskan. 

Tidak, paling 

menghitung 

berdasarkan 

pekerjaanya. 

Tidak, kalau 

dijelaskan 

adri pimpinan 

belum tapi 

mungkin dari 

pekerjaannya. 

Seluruh karyawan tidak 

mengetahui dasar dalam 

menentukan gaji pokok, 

karena pimpinan tidak 

menginformasikan 

kepada karyawan 

2. Menurut Anda, 

apakah gaji pokok 

yang diberikan oleh 

Ayam Geprek Bu 

Sastro sudah sesuai 

dengan beban kerja 

dan tanggung jawab 

pekerjaan yang Anda 

lakukan ? 

Sesuai, 

karena diluar 

gaji pokok 

ada bonus 

yang menjadi 

tambahan 

Sesuai, 

karena telah 

kesepakatan 

dari pimpinan 

dan saya 

Tidak sesuai, 

karena tidak 

cocok dengan 

pekerjaan 

saya 

Tidak sesuai, 

karena 

menurut saya 

kurang sesuai 

dengan 

pekerjaan 

saya. 

Tidak sesuai, 

karena 

karyawan 

restoran lain 

tidak segini 

gajinya. 

Tidak sesuai, 

karena masih 

dibawah 

UMR. 

Gaji yang diberikan tidak 

sesuai karena 2 

responden mengatakan 

gaji yang diberikan 

belum UMR dan 2 

responden mengatakan 

bahwa tidak sesuai 

dengan pekerjaanya. 

3. Apakah Anda puas 

dengan gaji poko 

yang Anda terima ? 

Ya, karena 

sudah sesuai 

dengan 

Ya, karena 

sudah 

kesepakatan 

Tidak, karena 

gaji saya 

dengan 

Tidak, karena 

perbandingan 

dengan gaji 

Tidak, karena 

masih belum 

UMR.  

Tidak, ya 

puas tidak 

puas mau 

4 responden tidak puas 

dengan gaji pokok 

mereka, 2 responden 
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pekerjaan. dari pimpinan 

dan saya 

jabatan yang 

dibawah saya 

tidak 

memiliki 

perbedaan 

yang jauh. 

karyawan 

dibawah saya 

hanya sedikit. 

gimana lagi 

walaupun 

belum UMR. 

mengatakan bahwa 

belum sesuai dengan 

pekerjaan yg 

dilakukannya dan 2 

responden mengatakan 

belum mencapai UMR. 

4. Apakah 

perusahaan 

terbuka 

mengenai 

besarnya gaji 

setiap 

karyawan? 

Tidak, karena  

pimpinan 

belum berniat 

untuk 

memberitahu 

gaji 

karyawan  

Tidak, 

pimpinan 

tidak 

memberitahu 

mengenai 

gaji 

karyawan. 

Tidak, 

pimpinan 

tidak 

memberitahu 

mengenai 

gaji 

karyawan. 

Tidak, 

pimpinan 

tidak 

memberitahu 

mengenai 

gaji 

karyawan. 

Tidak, 

pimpinan 

tidak 

memberittahu 

mengenai 

gaji 

karyawan 

Tidak, 

pimpinan 

tidak 

memberitahu 

mengenai 

gaji 

karyawan. 

Perusahaan tidak 

menginformasikan dan 

membritahukan 

mengenai beasarnya 

masing-masing gaji 

karyawan. 

5. Apakah Anda 

pernah 

membandingkan 

gaji yang Anda 

terima dengan 

bagian lain? 

Pernah, 

karena saya 

ingin tahu 

Pernah, 

karena saya 

ingin tahu 

Pernah, 

karena saya 

ingin tahu 

apakah sudah 

sesuai. 

Pernah, 

karena saya 

sedikit curiga 

dengan gaji 

karyawan 

lainnya. 

Pernah, 

melainkan 

sau restoran, 

restoran lain 

pun pernah. 

Pernah, 

karena saya 

ingin tahu 

apakah hanya 

saya yang 

dibawah 

UMR. 

Seluruh responden 

mengatakan pernah 

membandingkan gajinya 

dengan bagian lain, 

karena mereka ingin tahu 

satu sama lain. 
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6. Apakah Anda 

mengetahui 

dasar 

persyaratan 

dalam pekerjaan 

Anda? 

Ya, pemilik 

perusahaan 

dan harus 

memiliki 

tanggung 

jawab 

mengawasi 

seluruh 

kegiatan 

restoran. 

Ya, harus 

mengetahui 

standar 

operasional 

restoran dan 

bertanggung 

jawab 

mengontrol 

karyawan 

secara 

langsung. 

Ya, minimal 

lulusan SMK 

tataboga atau 

memiliki 

keterampilan 

memasak dan 

mengetahui 

standar 

masakan. 

Ya, 

mengetahui 

standar 

masakan  

Ya, memiliki 

keahlian 

dalam 

membuat 

minuman dan 

mengetahui 

standarisasi 

minuman. 

Ya, harus 

ramah dan 

memiliki 

perilaku yang 

baik dalam 

melayani 

pelanggan. 

Seluruh responden 

mengatakan mengerti 

gambaran persyaratan 

dalam masing-masing 

pekerjaan nya. 
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Kesimpulan : 

Kesimpulan dari hasil kuesioner yang telah diberikan kepada karyawan Ayam 

Geprek Bu Sastro adalah perusahaan tidak memberitahukan kepada karyawan 

mengenai dasar pemberian gaji yang diterapkan perusahaan, perusahaan juga 

tidak memberitahukan mengenai besarnya gaji pada masing-masing karyawan, 

dan itu mengakibatkan karyawan ingin mencari tahu sendiri mengenai gaji 

karyawan lainnya dengan membandingkan gaji yang di dapat dengan karyawan 

lain.  Karyawan juga merasa tidak puas atas gaji yang telah diberikan, karena gaji 

yang diberikan belum mencapai UMR dan beberapa terdapat gaji yang tidak 

sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan karyawan. 
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PEDOMAN WAWANCARA DESAIN STRUKTUR ORGANISASI UNTUK 

PIMPINAN PADA R.M AYAM GEPREK BU SASTRO 

 

Nama Lengkap :  

Tanggal Wawancara :  

 

1. Sampai sejauh mana aktivitas dipecah menjadi pekerjaan yang berbeda ? 

2. Atas dasar apa pekerjaan akan di kelompokan ? 

3. Kepada siapa individu dan kelompok memberikan pertanggungjawaban 

mereka ? 

4. Berapa banyak orang yang dapat diarahkan oleh seorang pimpinan secara 

efisien dan efektif ? 

5. Dimana wewenang pengambilan keputusan berada ? 

6. Sejauh mana aturan dan ketentuan untuk mengatur dan mengarrahkan 

karyawan dan pimpinan diperlukan ? 
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HASIL WAWANCARA DESAIN STRUKTUR ORGANISASI UNTUK 

PPIMPINAN PADA R.M AYAM GEPREK BU SASTRO 

Nama Lengkap : Bayu Satrio 

Tanggal Wawancara : 7 Maret 2018 

Jawaban : 

1. Rumah makan Ayam Geprek Bu Sastro memiliki 6 pekerjaan yang terdiri 

dari Pimpinan, Supervisor, Koki, Pembantu Koki, Pembuat Minum, dan 

Pelayan. Pada Ayam Geprek Bu Sastro aktivitas yang di pecah menjadi 

beberapa bagian tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana tugas, 

wewenang dan tanggung jawab untuk masing-masing pekerjaan. Dan setiap 

masing-masing pekerjaan tersebut memiliki masing-masing spesialisasi 

kerjanya masing-masing. Bahwa pekerjaan dibagi-bagi yaitu pimpinan, 

supervisor, koki, pembantu koki, pembuat minum dan pelayan yang terlihat 

dari struktur. 

2. Pengelompokan pada Ayam Geprek Bu Sastro dibagi menjadi fungsi dan 

produksi. Pengelompokan pada bagian fungsi yaitu Supervisor dan Pelayan. 

Sedangkan pengelompokan pada bagian produksi yaitu Koki, Pembantu Koki 

dan Pembuat Minum.  

3. Pada rumah makan Ayam Geprek Bu Sastro dapat diketahui bahwa siapa 

bertanggung jawab kepada siapa. Supervisor melapor kepada pimpinan, koki 

melapor kepada supervisor dan pimpinan, pembantu koki melapor kepada 

koki, supervisor dan pimpinan, pembuat minum melapor kepada supervisor 

dan pimpinan, dan pelayan melapor kepada supervisor dan pimpinan. 

4. Pada rumah makan Ayam Geprek Bu Sastro ini pimpinan memiliki jumlah 

bawahan 7 karyawan, supervisor membawahi 6 karyawan, koki membawahi 1 

karyawan. 
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5. Rumah makan Ayam Geprek Bu Sastro tergolong dalam organisasi kecil 

karena keseluruhan pengambilan keputusan terpusat kepada satu titik yaitu 

pimpinan sekaligus pemilik.  

6. Rumah makan Ayam Geprek Bu Sastro tidak memiliki standarisasi dalam 

masing-masin pekerjaan, belum ada formalisasi untuk mengarahkan dan 

mengatur karyawan 

 

Semarang, 7 Maret 2018 

 

 

 

 

Bayu Satrio 
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PEDOMAN WAWANCARA FAKTOR KOMPENSASI UNTUK 

PIMPINAN R.M AYAM GEPREK BU SASTRO 

 

Nama Lengkap : 

Tanggal Wawancara : 

 

Pertanyaan : 

Apa sajakah faktor penting yang dibutuhkan Ayam Geprek Bu Sastro untuk 

menentukan kompensasi (gaji pokok) ? Sebutkan dan beri alasan.  
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HASIL WAWANCARA PENENTUAN FAKTOR KOMPENSASI UNTUK 

PIMPINAN R.M AYAM GEPREK BU SASTRO 

Nama Lengkap  : Bayu Satrio 

Tanggal Wawancara : 7 Maret 2018 

Jawaban : 

Faktor penting yang dibutuhkan dalam menentukan gaji pokok adalah faktor 

kemampuan, keterampilan, tanggung jawab dan kondisi kerja. Keempat faktor itu 

yang paling penting yaitu tanggung jawab karena tanggung jawab adalah hal 

utama yang dapat membuat perusahaan percaya bahawa pekerja dapat bekerja 

sesuai tugasnya dan dapat bretanggung jawab atas tugas yang dikerjakannya dan 

jika seorang pekerja telah memiliki tanggungjawab yang tinggi maka pekerja akan 

dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan dapat menyelesaikan masalah 

yang ia hadapi dalam pekerjaan. Kedua yaitu keterampilan karena karyawan 

bekerja pada sebuah rumah makan yang mana sangat membutuhkan keterampilan 

khususnya keterampilan teknis terutama untuk beberapa pekerja yang menjadi 

bagian penting dalam berjalannya produksi rumah makan.  Yang ketiga adalah 

kemampuan, karena kemampuan adalah dasar yang diperlukan dalam melakukan 

pekerjaan tetapi untuk kebutuhan rumah makan ini kemampuan dianggap tidak 

begitu penting untuk menjadi dasar pemberian gaji pokok kecuali untuk bagian 

tertentu misalnya pimpinan atau supervisor diperlukan minimal pendidikan S1 

dan untuk bagian koki dan pembuat minuman diutamakan yang telah mengikuti 

pelatihan dalam bidang yang terkait. Keempat yaitu kondisi kerja karena kondisi 

kerja juga dapat mempengaruhi gaji yang diberikan terutama untuk kondisi kerja 

non fisik yang memerlukan banyak tenaga untuk melakukannya. 

Semarang, 7 Maret 2018 

 

 

Bayu Satrio 
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VALIDASI / KONFIRMASI FAKTOR PENENTU KOMPENSASI 

(COMPENSABLE FACTORS) 

 

Faktor Sub Faktor Level Skor Total 

Skor 

 

Kemampuan 

 

 

 

 

 

 

Pendidikan 

 SMP  1 

3 SMA / SMK 2 

S1 3 

 

Pengalaman 

Tidak dibutuhkan 

pengalaman kerja 

1 

2 
Dibutuhkan 

pengalaman kerja 

2 

Pelatihan Tidak dibutuhkan 

pelatihan 

1 

2 
Dibutuhkan 

pelatihan 

2 

Keterampilan 

Keterampilan 

Teknis 

Tidak dibutuhkan 

keterampilan teknis 

1 

2 
Dibutuhkan 

keterampilan teknis 

2 

Keterampilan 

Manajerial 

Tidak dibutuhkan 

keterampilan 

manajerial 

1 

2 
Dibutuhkan 

keterampilan 

manajerial 

2 

Keterampilan 

Konseptual 

Tidak dibutuhkan 

keterampilan 

konseptual 

1 

2 
Dibutuhkan 

keterampilan 

konseptual. 

2 

  Tanggung jawab 

hanya pekerjaan 

1 4 
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Tanggung 

Jawab 

 

Cakupan 

Tanggung 

Jawab 

sendiri 

Tanggung jawab 

hanya pekerjaan 

satu divisi 

2 

Tanggung jawab 

hanya pekerjaan 

diluar divisi 

3 

Tanggung jawab 

seluruh divisi 

4 

 

 

 

Cakupan 

Kekuasaan 

Pengambilan 

Keputusan  

Rutin dan Mudah 1 

5 

Sedikit sulit, 

petunjuk tersedia 

2 

Sedang, diperlukan 

analisa 

3 

Sulit, masalah harus 

didefinisikan dan di 

analisa 

4 

Sangat sulit, 

melibatkan 

beberapa 

departemen 

5 

 

 

 

 

Rentang 

Kendali 

Tidak memiliki 

bawahan  

1 

3 

Memiliki bawahan 

kurang dari 6 

2 

Memiliki bawahan 

lebih dari 6 

3 

Koordinasi Koordinasi dengan 

pekerjaan sendiri 

1 

4 

Koordinasi dengan 

pekerjaan lain 

dalam satu divisi 

2 

Koordinasi dengan 

pekerjaan lain 

dalam beda divisi 

3 
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Koordinasi dengan 

seluruh pekerjaan 

4 

Tanggung 

Jawab 

Pekerjaan 

 

Pekerjaan tidak 

membutuhkan 

peralatan 

1 2 

Pekerjaan 

membutuhkan 

peralatan 

2 

 

 

 

Kondisi Kerja 

 

Kondisi Kerja 

Fisik 

Pekerjaan tidak 

membutuhkan 

kondisi kerja fisik 

(resiko dan beban 

kerja) 

1 

2 
Pekerjaan 

membutuhkan 

kondisi kerja fisik 

(resiko dan beban 

kerja) 

2 

 

Kondisi Kerja 

Non Fisik 

Pekerjaan tidak 

membutuhkan 

kondisi kerja non 

fisik 

1 

2 
Pekerjaan 

membutuhkan 

kondisi kerja non 

fisik 

2 
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KUESIONER ANALISIS PEKERJAAN PADA R.M 

AYAM GEPREK BU SASTRO 

 

Nama pekerjaan : …………………….. Tanggal : ….… , ………..…...........  

Lama Bekerja : ..................... Tahun  

Hari Kerja : ..................... Sampai ...................  

Jam Kerja : ..................... WIB Sampai .................. WIB  

1. Bagaimana gambaran singkat mengenai fungsi pekerjaan Bapak/Ibu ? 

 ……………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………..  

 ……………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………..  

2. Mohon berikan gambaran apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab 

Bapak/Ibu ? 

Tugas dalam pekerjaan :  

 a) ………………………………………………………………………  

 b) ………………………………………………………………………  

 c) ………………………………………………………………………  

 d) ………………………………………………………………………  

 e) ……………………………………………………………………… 

Tanggung Jawab dalam pekerjaan :  

 a) ………………………………………………………………………  

 b) ………………………………………………………………………  

 c) ………………………………………………………………………  

 d) ………………………………………………………………………  

 e) ……………………………………………………………………… 
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3. Dalam menjalankan pekerjaan ini, tingkat pendidikan formal minimal lulusan 

apa yang dibutuhkan ? (Berikan tanda centang (√) dibawah ini)  

 Tidak perlu pendidikan formal 

 SD / SMP 

 SMA / SMK sederajat 

 D3 

 S1 

4. Apakah dibutuhkan pengalaman kerja dibidang yang sama sebelumnya, untuk 

bisa menjalankan pekerjaan ini ? (Berikan tanda centang (√) pada pilihan 

dibawah ini)  

 Tidak dibutuhkan pengalaman kerja  

 Tidak dibutuhkan pengalaman kerja, asalkan magang …… Bulan  

 Tidak dibutuhkan pengalaman kerja, asalkan memiliki sertifikasi 

 Tidak dibutuhkan pengalaman kerja, tetapi pernah bekerja dibidang yang 

lain 

 Dibutuhkan pengalaman kerja, minimal …… Tahun  

5. Apakah dalam menjalankan pekerjaan ini diperlukan pelatihan lebih lanjut ?  

 Ya     Tidak  

Jika ya, pelatihan apa yang diikuti ? (misalnya: pelatihan komputer)  

 Teknis. Contoh : …………………………………………………..  

 Non – Teknis (sikap / keterampilan)   

Contoh : ……………………………………………  

 Lainnya. Contoh : ………………………………………………….. 

6. Keterampilan – keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk dapat 

menjalankan pekerjaan seperti ini ?  

 Keterampilan Teknis (keterampilan yang berkaitan dengan teknis) ......... 

%   

Contoh : ……………………………………………………………  

 Keterampilan Konseptual (keterampilan membuat visi dan misi) .......... % 

Contoh : ……………………………………………………………  
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 Keterampilan Manajerial (keterampilan memotivasi) ........... % 

Contoh : ……………………………………………………………  

Dari ketiga keterampilan tersebut mana yang lebih dominan (jika berkenan 

berikan bobot. 

7. Bagaimana kondisi lingkungan kerja yang ada dalam pekerjaan yang anda 

jabat? 

   Dalam ruangan (misalnya: ruangan ber AC) .......... % 

 Contoh: .......................................................................................................... 

  Luar ruangan (misalnya: berapa lama jam kerja di luar ruangan) ......... % 

  Contoh:.......................................................................................................... 

Dari keduanya mana yang lebih sering dilakukan dalam pekerjaan, berikan 

bobot (%). 

8. Apakah pekerjaan Bapak/Ibu pada saat ini memiliki bawahan ? (Beri tanda 

centang (√) pada  pilihan dibawah ini)  

 Ya      Tidak  

Jika ya, berapa banyak bawahan yang anda miliki : ……… Orang  

9. Apa sajakah wewenang yang anda miliki dalam pekerjaan yang anda jabat 

saat ini ? tuliskan wewenang yang anda miliki pada isian dibawah ini !  

a) ………………………………………………………………………  

b) ………………………………………………………………………  

c) ………………………………………………………………………  

d) ………………………………………………………………………  

e) ……………………………………………………………………… 

10. Apa sajakah pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan anda, atau pekerjaan 

apa saja yang menjadi tanggung jawab anda dan siapa penanggung jawab dari 

pekerjaan anda (siapa atasan dan bawahan dalam pekerjaan) ?  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

11. Agar dapat menjalankan pekerjaan ini, peralatan apa saja yang dibutuhkan ?  

Nama Alat / Mesin / Bahan 
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1.  

2.  

3.  

4.  

12. Apakah diperlukan tuntutan fisik dalam melakukan pekerjaan Anda ? (Ruky, 

2006,87) Tuntutan fisik adalah aspek pekerjaan yang menntut gerakan-

gerakan tubuh seperti mengangkat, berjalan, menjangkau dan gerakan tubuh 

lainya.) 

Ya     Tidak  

Jika Ya, tuntutan fisik seperti apa yang anda lakukan pada pekerjaan anda, 

tulislan bentuk tuntutan fisik dalam pekerjaan anda dibawah ini : 

a. .................................................................................................................. 

b. .................................................................................................................. 

c. .................................................................................................................. 

13. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan pekerjaan Anda ? 

(Ruky, 2006,86) Tuntutan mental adalah segala kegiatan dari pekerjaan yang 

menuntut penggunaan kemampuan intelektual (berpikir dan menggunakan 

daya nalar) 

 Ya      Tidak 

Jika Ya, tuntutan mental seperti apa yang anda lakukan pada pekerjaan 

anda, tulislan bentuk tuntutan men tal dalam pekerjaan anda dibawah ini : 

a. ................................................................................................................. 

b. ................................................................................................................. 

c. ................................................................................................................. 

14. Apakah dalam menjalankan pekerjaan ini diperlukan suatu koordinasi 

dengan pekerjaan lain ? Jika diperlukan, maka sebutkan pekerjaan pada 

bagian mana yang dijadikan koordinasi ! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................  

15. Dalam hal kompensasi (penggajian) apa saja hal-hal di perusahaan ini 

yang menurut Bapak/Ibu kurang sesuai ? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................  
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Terimakasih atas kesediaan waktu anda dalam mengisi kuesioner ini 
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   HASIL ANALISIS PEKERJAAN PADA R.M 

AYAM GEPREK BU SASTRO 

 

Pimpinan 

Fungsi 

Pekerjaan 

- Merencanakan dan mengarahkan seluruh kegiatan rumah makan 

dengan peraturan yang ditetapkan 

- Memimpin seluruh karyawan dan memimpin kegiatan rumah 

makan 

Tugas - Memimpin seluruh kegiatan rumah makan 

- Melaksanakan rencana yang telah ditetapkan 

- Melakukan evaluasi 

- Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan 

- Melaksanakan koordinasi bagi seluruh pekerja di restoran 

Tanggung 

Jawab 

Bertanggung jawab sepenuhnya dalam kegiatan rumah makan, 

mengembangkan kemajuan rumah makan dan menerapkan sistem 

yang telah ditetapkan. 

Pendidikan  S1 

Pengalaman  Dibuthkan pengalaman minimal 2 tahun dalam memimpin rumah 

makan. 

Keterampilan  4. Keterampilan Teknis : dapat mengoperasikan komputer 

terutama excel (25%) 

5. Keterampilan Konseptual : dapat mengembangkan rumah 

makan dan mengembangkan produk (40%) 

6. Keterampilan Manajerial : dapat mengarahkan karyawan dan 

memtoviasi karyawan. (35%) 

Kondisi 

Kerja 

- Hari Kerja : Senin – Sabtu 

- Jam Kerja : 10.00 – 16.00 WIB  

- Di dalam ruangan 70% dan di luar ruangan 30% 

Cakupan 

Pengambilan 

Keputusan 

- Mengendalikan seluruh kegiatan 

- Mengembangkan restoran agar terus berinovasi 

- Meningkatan kualitas produk dan menarik sasaran komunikasi 

Rantai 

Komando 

7 orang bawahan. 
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Semarang, 24 Maret 2018 

 

 

 

 

Bayu Satrio 

 

 

Rentang 

Kendali 

Bawahan : 

6. Supervisor (1 orang) 

7. Koki (1 orang) 

8. Pembantu Koki (2 orang) 

9. Pembuat Minum (1 orang) 

10. Pelayan (2 orang) 

Peralatan 

Kerja 

Mobil dan laptop. 

Tuntutan 

Fisik 

Mampu berperan langsung dalam proses pembelian bahan-bahan. 

Tuntutan 

Mental 

Dapat memimpin, bertanggung jawab dan jujur. 

Koordinasi  Perlu, dengan seluruh pekerjaan. 

Kompensasi Sudah sesuai. 
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Supervisor 

Fungsi 

Pekerjaan 

- Mengatur karyawan dan kegiatan rumah makan jika pimpinan 

sudah tidak berada di rumah makan. 

Tugas - Mengatur segala kegiatan di rumah makan jika pimpinan tidak 

berada ditempat. 

- Mengontrol pemasukan dan pengeluaran pada saat di rumah 

makan. 

- Melaporkan ke pimpinan jika tierjadi masalah di rumah makan 

Tanggung 

Jawab 

- Bertanggung jawab dalam kegiatan restoran 

- Membantu pimpinan untuk mengembangkan kemajuan 

restoran 

- Bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan kualitas 

makanan yang akan disajikan  

- Bertanggung jawab menangani secara langsung masalah yang 

terjadi di restoran. 

Pendidikan  S1 

Pengalaman  Dibutuhkan pengalaman kerja minimal 2 tahun, di bidang 

supervisor. 

Keterampilan  - Keterampilan Teknis : dapat mengoperasikan laptop khusus 

excel untuk menghitung. (60%) 

- Keterampilan Manajerial : Mengendalikan bawahan (40%) 

Kondisi 

Kerja 

- Hari Kerja : Senin – Sabtu 

- Jam Kerja : 09.00 – 21.00 

- 50% di dalam ruangan, 50% di luar ruangan. 

Cakupan 

Pengambilan 

Keputusan 

- Menegur pekerja jika memiliki kesalahan 

- Mengambil tindakan untuk makanan yang tidak sesuai 

Rantai 

Komando 

Atasan : Pimpinan Rumah Makan 

Bawahan : 

1.  Koki (1 orang) 

2. Pembantu Koki (2 orang) 

3. Pembuat Minum (1 orang) 

4. Pelayan (2 orang) 
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Semarang, 28 Maret 2018 

 

 

Rentang 

Kendali 

6 bawahan 

Peralatan 

Kerja 

Laptop dan mobil. 

Tuntutan 

Fisik 

Dibutuhkan untuk berdiri dan berjalan di rumah makan untuk 

mengontrol kegiatan rumah makan. 

Tuntutan 

Mental 

- Dapat memimpin bawahan dan bertanggung jawab 

Koordinasi  Perlu, dengan pimpinan untuk berinovasi, dan dengan koki 

pembuat minuman dan pelayan. 

Kompensasi Sudah sesuai, tetapi belum UMR. 
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Yefri 

 

 

 

 

Koki 

Fungsi 

Pekerjaan 

Mengendalikan proses produksi rumah makan dan 

mengarahkan bawahan. 

Tugas - Menjaga kualitas makanan. 

- Menjaga kebersihan 

- Mengontrol dan melaporkan persediaan bahan baku. 

Tanggung 

Jawab 

Bertanggung jawab dalam proses kegiatan dalam produksi 

Pendidikan  SMA/SMK 

Pengalaman  Dibutuhkan pengalaman minimal 2 tahun 

Keterampilan  - Keterampilan teknis : Keterampilan dibidang koki (memasak, 

meracik bumbu dll).  

 

Kondisi 

Kerja 

- Hari Kerja : Senin – Sabtu 

- Jam Kerja : 09.00 – 21.00 WIB  

- Di dalam ruangan 

Cakupan 

Pengambilan 

Keputusan 

Menangani jika terjadi kesalahan dalam proses masak 
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emarang, 28 Maret 2018 

 

 

 

 

Ardi 

Rantai 

Komando 

Atasan : 

- Supervisor (1 orang) 

Bawahan : 

- Pembantu Koki (2 orang) 

Rentang 

Kendali 

1 orang 

Peralatan 

Kerja 

Peralatan memasak 

Tuntutan 

Fisik 

Dibutuhkan, berjalan mondar mandir dan berdiri dalam waktu 

yang cukup lama. 

Tuntutan 

Mental 

Dibuthkan, teliti dan bertanggung jawab. 

Koordinasi  Perlu, koordinasi dengan supervisor dan pembantu koki dan 

pelayan 

Kompensasi Kurang sesuai, karena pembantu koki gajinya tidak terlalu jauh 

dengan saya padahal pekerjaan berat saya dan gaji belum UMR. 
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Pembantu Koki 1 

Fungsi 

Pekerjaan 

Membantu dan melengkapi kebutuhan koki dalam proses 

memasak 

Tugas Mempersiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh koki 

dan menyiapkan bahan baku 

Tanggung 

Jawab 

Tanggung jawab jika ada kesalahan dalam proses produksi 

Pendidikan  SMA/SMK 

Pengalaman  Dibutuhkan pengalaman kerja 

Keterampilan  - Keterampilan teknis : keterampilan untuk memasak. 

Kondisi 

Kerja 

- Hari Kerja : Senin – Sabtu 

- Jam Kerja : 09.00 – 21.00 WIB  

- Di dalam ruangan  

Cakupan 

Pengambilan 

Keputusan 

Menangani jika terjadi kesalahan 

Rantai 

Komando 

Atasan : 

- Koki (1 orang) 

Rentang 

Kendali 

Tidak memiliki bawahan 

Peralatan 

Kerja 

Peralatan untuk memasak 

Tuntutan 

Fisik 

Dibutuhkan, berjalan mondar  mandir dan berdiri 

Tuntutan 

Mental 

Dibutuhkan, bertanggun jawab dan teliti 

Koordinasi  Perlu koordinasi dengan koki dan pelayan. 

Kompensasi Belum sesuai karena belum UMR dan tidak seimbang dengan 

pekerjaan 

 

Semarang, 28 Maret 2018 

 

 

Taufik 
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Pembantu Koki 2 

Fungsi 

Pekerjaan 

Membantu dan mengontrol kegiatan yang dilakukan koki dalam 

proses produksi 

Tugas Membantu dan menyiapkan segala hal yang dibutuhkan koki 

dan menyiapkan peralatan 

Tanggung 

Jawab 

Bertanggung jawab kepada koki 

Pendidikan  SMAK/SMK 

Pengalaman  Dibutuhkan 

Keterampilan  - Keterampilan teknis : keterampilan untuk memasak. 

Kondisi 

Kerja 

Di dalam ruangan 

Cakupan 

Pengambilan 

Keputusan 

Menangani kesalahan yang terjadi dalam proses produksi 

Rantai 

Komando 

Atasan : 

- Koki (1 orang) 

Rentang 

Kendali 

Tidak memiliki bawahan 

Peralatan 

Kerja 

Peralatan untuk memasak 

Tuntutan 

Fisik 

Dibutuhkan, berjalan mondar mandir dan berdiri 

Tuntutan 

Mental 

Dibutuhkan, bertanggung jawab dan teliti 

Koordinasi  Perlu koordinasi dengan koki dan pelayan. 

Kompensasi Belum sesuai karena belum UMR 

 

Semarang, 28 Maret 2018 

 

Ilham 
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Pembuat Minum 

Fungsi 

Pekerjaan 

Memproduksi minuman di rumah makan. 

Tugas - Melakukan proses produksi minuman. 

- Menjaga kebersihan 

Tanggung 

Jawab 

Bertanggung jawab dalam proses produksi 

Pendidikan  SMA/SMK 

Pengalaman  Dibutuhkan pengalaman 

Keterampilan  Keterampilan teknis : Keterampilan dalam membuat minum 

Kondisi 

Kerja 

- Hari Kerja : Senin – Sabtu 

- Jam Kerja : 09.00 – 21.00 WIB  

- Di dalam ruangan 

Cakupan 

Pengambilan 

Keputusan 

Menangani jika ada kesalahan dalam proses produksi 

Rantai 

Komando 

Atasan : 

- Supervisor (1 orang) 

Rentang 

Kendali 

Tidak ada bawahan 

Peralatan 

Kerja 

Gelas, sendok dll 

Tuntutan 

Fisik 

Dibutuhkan, berdiri dalam membuat minuman. 

Tuntutan 

Mental 

Dibutuhkan, bertanggung jawab dan jujur. 

Koordinasi  - Koordinasi dengan pelayan dan supervisor 

Kompensasi Kurang sesuai karena belum UMR dan kadang tidak diberi 

bonus 

 

Semarang, 28 Maret 2018 

 

 

Yuli 
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Pelayan 1 

Fungsi 

Pekerjaan 

Melayani konsumen yang datang ke rumah makan 

Tugas - Menyajikan makanan dan minuman 

- Merapikan meja dan kursi 

- Mencatat pesanan yang akan dipesan 

Tanggung 

Jawab 

Bertanggungjawab untuk melayani konsumen 

Pendidikan  SMA 

Pengalaman  Tidak dibutuhkan pengalaman 

Keterampilan  Keterampilan Teknis : Kketerampilan untuk sopan 

Kondisi 

Kerja 

- Hari Kerja : Senin – Sabtu 

- Jam Kerja : 09.00 – 21.00 WIB  

-  Di dalam ruangan 

Cakupan 

Pengambilan 

Keputusan 

Mengganti pesanan jika terjadi kesalahan dalam pencatatan 

Rantai 

Komando 

Atasan : 

- Supervisor (1 orang) 

Rentang 

Kendali 

Tidak ada bawahan 

Peralatan 

Kerja 

Lap, pembersih meja, nampan. 
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Tuntutan 

Fisik 

Sangat dibutuhan, berjalan melayani konsumen. 

Tuntutan 

Mental 

Dibutuhkan, sopan dan bertanggung jawab 

Koordinasi  Koordinasi dengan supervisor untuk makanan sesuai atau tidak 

dan kepada koki dan pembuat minuman. 

Kompensasi Belum sesuai, karena belum UMR dan terlalu banyak kegiatan 

fisik yang saya lakukan apabila jika rumah makan lagi sangat 

ramai saya tidak dapat bonus 

 

 

 

Semarang, 28 Maret 2018 

 

 

 

 

Herman 
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Pelayan 2 

Fungsi 

Pekerjaan 

Memberikan pelayanan dan mengendalikan konsumen yang 

datang ke rumah makan agar konsumen merasa nyaman 

Tugas - Melayani konsumen dan merapikan meja dan kursi 

- Membersihkan lantai rumah makan  

Tanggung 

Jawab 

Bertanggung jawab jika terjadi kesalahan dalam proses 

pemesanan 

Pendidikan  SMA 

Pengalaman  Tidak dibutuhkan pengalaman 

Keterampilan  Keterampilan teknis : Keterampilan untuk melayani konsumen 

dengan baik      

Kondisi 

Kerja 

- Hari Kerja : Senin – Sabtu 

- Jam Kerja : 09.00 – 21.00 WIB  

-  Di dalam ruangan 

Cakupan 

Pengambilan 

Keputusan 

Mengambil keputusan jika terjadi kesalahan dalam pemesanan 

Rantai 

Komando 

Atasan : 

- Supervisor (1 orang) 

Rentang 

Kendali 

Tidak ada bawahan 

Peralatan 

Kerja 

Sapu, kain pel, ember, pembersih lantai. 

 

Tuntutan 

Fisik 

Dibutuhkan, untuk berjalan dan beraktifitas untuk 

membersihkan meja dan membersihkan ruangan. 

Tuntutan 

Mental 

Dibutuhkan, sopan dan bertanggung jawab 

Koordinasi  Koordinasi dengan koki dan pembuat minuman. 

Kompensasi Sudah sesuai, karena belum UMR dan menurut saya pekerjaan 

saya lebih berat dibandingkan pembuat minuman. 

 

Semarang, 28 Maret 2018 
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Indra 

KUESIONER PEMBOBOTAN FAKTOR DAN SUB FAKTOR DENGAN 

METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) PADA 

KARYAWAN 

RUMAH MAKAN AYAM GEPREK BU SASTRO 

Nama  : 

Pekerjaan : 

Kepentingan Faktor dan Sub Faktor 

Dalam menempatkan karyawan pada jabatan ini, seberapa pentingkah: 

No Kriteria A 
Skala  Skala 

Kriteria B 
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

1 Kemampuan          Tanggung Jawab 

2 Kemampuan          Keterampilan 

3 Kemampuan          Kondisi Kerja 

 

No Kriteria A 
Skala  Skala 

Kriteria B 
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

1 Tanggung 

Jawab 

         Keterampilan 

2 Tanggung 

Jawab 

         Kondisi Kerja 

 

No Kriteria A 
Skala  Skala 

Kriteria B 
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

1 Keterampilan          Kondisi Kerja 
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Dalam hal kemampuan, seberapa pentingkah: 

No Kriteria A 
Skala  Skala 

Kriteria B 
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

1 Pendidikan          Pengalaman 

2 Pendidikan          Pelatihan  

 

No Kriteria A 
Skala  Skala 

Kriteria B 
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

1 Pengalaman          Pelatihan 

 

Dalam hal tanggung jawab, seberapa pentingkah: 

No Kriteria A 
Skala  Skala 

Kriteria B 
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

1 Cakupan 

Tanggung 

Jawab 

         Cakupan Pengambilan 

Keputusan 

2 Cakupan 

Tanggung 

Jawab 

         Rentang Kendali 

3 Cakupan 

Tanggung 

Jawab 

         Koordinasi 

4 Cakupan 

Tanggung 

Jawab 

         Tanggung Jawab 

Peralatan 
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No Kriteria A 
Skala  Skala 

Kriteria B 
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

1 Cakupan 

Pengambilan 

Keputusan 

         Rentang Kendali 

2 Cakupan 

Pengambilan 

Keputusan 

         Koordinasi 

3 Cakupan 

Pengammbilan 

Keputusan 

         Tanggung Jawab 

Peralatan 

 

No Kriteria A 
Skala  Skala 

Kriteria B 
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

1 Rentang Kendali          Koordinasi 

2 Rentang Kendali          Tanggung Jawab 

Peralatan 

 

No Kriteria A 
Skala  Skala 

Kriteria B 
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

1 Koordinasi          Tanggung Jawab 

Peralatan 

 

Dalam hal keterampilan, seberapa pentingkah: 

No Kriteria A 
Skala  Skala 

Kriteria B 
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

1 Keterampilan 

Teknis 

         Keterampilan Manajerial 

2 Keterampilan          Keterampilan Konseptual 
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Teknis 

No Kriteria A 
Skala  Skala 

Kriteria B 
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

1 Keterampilan 

Manajerial 

         Keterampilan Konseptual 

 

Dalam hal kondisi kerja, seberapa pentingkah: 

No Kriteria A 
Skala  Skala 

Kriteria B 
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

1 Kondisi Kerja 

Fisik 

         Kondisi Kerja Non 

Fisik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


