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PERTANYAAN WAWANCARA PRA SURVEY UNTUK PIMPINAN 

CAFE EGGSHELL SEMARANG 

 

1.  Bagaimana metode atau cara pemberian kompensasi ( Gaji Pokok ) di Cafe Eggshell 

Semarang ? 

2.   Unsur atau kriteria apa yang akan ditonjolkan di dalam cafe Eggshell ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

“Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata” 

 

HASIL INTERVIEW PRA SURVEY UNTUK PIMPINAN CAFE EGGSHELL 

SEMARANG 

 

Senin, 23 April 2018 

Hasil wawancara peneliti dengan pimpinan Cafe Eggshell diperoleh sebagai berikut: 

Menurut Julia Widiyani dan Sigit Ariyandanu selaku pemilik dan pimpinan dari cafe 

Eggshell yang bergerak di bidang kuliner. Cafe Eggshell dalam memberikan gaji 

menggunakan ketentuan desain gaji yang sesuai dengan cafe yang sejenis di daerah 

Tembalang dan masih dibawah UMR Jawa Tengah. Kemudian kedua pimpinan 

memberikan contoh semisal saja ada calom karyawan yang akan di rekrut lalu calon 

karyawan tersebut di wawancara untuk mengetahui calon karyawan ini mempunyai 

keterampilan apa. Kemudian setelah ditetapkan pada jabatan yang sudah ada di struktur 

organisasi dan karyawan tersebut harus mengikuti metode penggajian yang sudah ada di 

cafe Eggshell tersebut. 

Di dalam cafe Eggshell yang ditonjolkan adalah unsur keterampilam, seperti bagian 

koki yang mempunyai keterampilan dalam memasak. Selain unsur keterampilan yang 

paling penting merupakan tanggung jawab. Setiap jabatan mempunyai tanggung jawab 

yang berbeda-beda. 

Jika dalam pemberian gaji biasanya pimpinan memberikan menggunakan amplop 

karena pimpinan cafe Eggshell mempunyai tujuan. 
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PERTANYAAN KUESIONER PRA SURVEY UNTUK KARYAWAN 

CAFE EGGSHEL 

 

 Nama : 

   Jabatan : 

 

 

 1. Apakah anda tahu dasar penentuan gaji pokok di Cafe Eggshell untuk karyawan? 

a.Tahu,........................................................................................................................

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

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

 

b.Tidaktahu,................................................................................................................

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

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

 

2. Bagaimana pendapat anda mengenai transparasi dalam pemberian gaji pokok di 

Cafe 2. Eggshell? 

a.Sudah,......................................................................................................................

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

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

 

b.Belum,.....................................................................................................................

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

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

 

3. Menurut anda, apakah gaji pokok yang diberikan perusahaan sudah sesuai dengan 

beban dan tanggung jawab pekerjaan yang ada di perusahaan? 

a.Sudah,......................................................................................................................

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

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

 

b.Belum,.....................................................................................................................

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

................................................................................. 
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4. Bagaimana menurut anda gaji pokok tunai yang dimasukkan dan menggunakan 

amplop tertutup?Puas/tidak? 

a.Sudah,......................................................................................................................

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

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

 

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

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

................................................................................. 
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JAWABAN KUESINER PRA SURVEY UNTUK KARYAWAN 

CAFE EGGSHELL 

 

 

Responden 1 

1. Belum, saat wawancara tidak diberitahu 

2. Belum, karena masih dibawah UMR 

3. Sudah, gaji sesuai dengan beban dan tanggung jawab pekerjaan 

4. Tidak, saya lebih menyukai transfer lewat bank  

 

Responden 2 

1. Sudah, saat wawancara dengan pimpinan 

2. Belum, karena masih dibawah UMR  

3. Sudah, gaji sesuai dengan beban dan tanggung jawab pekerjaan 

4. Tidak, saya lebih menyukai via ATM 

 

Responden 3 

1. Sudah, saat wawancara diberitahu 

2. Belum, karena masih dibawah UMR 

3. Sudah, gaji sesuai dengan beban dan tanggung jawab 

4. Tidak, saya lebih menyukai rekening karena pastinya lebih aman 

 

Responden 4 

1. Belum, karena pimpinan tidak memberitahu saat wawancara 

2. Belum, karena tidak sesuai dengan UMR 

3. Sudah, gaji sesuai dengan beban dan tanggung jawab 

4. Puas, karena tidak usah repot-repot ambil di rekening 

 

Responden 5 

1. Belum, karena biasanya langsung diberikan perorangan 

2. Belum, dibawah UMR  

3. Sudah, gaji sesuai dengan pekerjaan 

4. Tidak, lebih enak menggunakan rekening agar bisa sekalian ditabung 

 

Responden 6 

1. Belum, pimpinan tidak memberitahu saat wawancara 

2. Belum, karena sudah ada jobdes dan jobspec tetapi belum ada hitam diatas 

putih 

3. Sudah, gaji sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan 

4. Puas, karena lebih aman langsung dikasih 
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KESIMPULAN WAWANCARA 

 

Pertanyaan R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Apakah anda tahu dasar 

penentuan gaji pokok di 

Cafe Eggshell untuk 

karyawan? 

 

Belum Sudah Sudah Belum Belum Belum 

 

Bagaimana pendapat anda 

mengenai transparasi 

dalam pemberian gaji 

pokok di Cafe Eggshell? 

 

Belum Belum Belum Belum Belum Belum 

Menurut anda, apakah gaji 

pokok yang diberikan 

perusahaan sudah sesuai 

dengan beban dan 

tanggung jawab pekerjaan 

yang ada di perusahaan? 

 

Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah 

Bagaimana menurut anda 

gaji pokok tunai yang 

dimasukkan dan 

menggunakan amplop 

tertutup?Puas/tidak? 

 

Tidak Tidak Tidak Puas Tidak Puas 
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HASIL OBSERVASI PADA CAFE EGGSHELL SEMARANG 

 

Senin, 8 Agustus 2018 

Hasil observasi pada cafe Eggshell diperoleh sebagai berikut: 

1.  Cafe Eggshell Semarang mempunyai 6 orang karyawan yang masing-masing 

mempunyai jabatan Manager Outlet, kasir, koki, bartender dan helper. 

2.  Cafe Eggshell buka pada jam 11.00-23.100 WIB. Setiap karyawan bekerja pada 

jam 10.00-23.30 WIB karena mereka harus melakukan bersih-bersih dan pada saat 

cafe belum buka mereka harus menyiapkan bahan-bahan baku juga. 

3.  Bentuk kerja yang ada pada cafe Eggshell yaitu konsumen akan langsung 

memesan dan membayar makanan maupun minuman langsung dikasir kemudian 

kasir akan memberikan daftar pesanan makanan pada koki yang dibantu oleh 

helper sedangkan minuman pada bartender, lalu kasir akan mengantarkan pesanan 

kepada konsumen. Sedangkan Manager outlet akan mengawasi keadaan di cafe. 

Jadi pekerjaan tiap karyawan pada cafe selalu berkaitan satu dengan yang lain. 
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KUESIONER ANALISIS PEKERJAAN PADA CAFE EGGSHELL 

SEMARANG 

 

Data Karyawan 

Hari/Tanggal saat mengisi : 

Nama : 

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

Jabatan Pekerjaan di Cafe : ...................................................................................... 

Lama bekerja di Cafe : ............................ Tahun 

Waktu kerja di Cafe : ............................... Hari dan pukul ........ WIB - ........ WIB 

1. Jelaskan secara singkat fungsi yang utama daro pekerjaan Anda di Cafe 

Eggshell Semarang? 

Fungsi 

A.  

B.  

 

2. Sebutkan tugas dan tanggung jawab pekerjaan Anda secara rinci 

Tugas 

A.  

B.  

C.  

D.  

 

Tanggung jawab 

A.  

B.  

C.  

 

3. Kewenangan-kewenangan apa saja yang bisa diambil atau dapat 

diputuskan oleh pekerjaan Anda? 

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

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

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

...................................................... 
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4. Tingkat pendidikan apa yang dibutuhkan dalam pekerjaan Anda? (Beri 

tanda centang (√) dibawah ini) 

(    ) SMA/SMK sederajat 

(    ) Strata 1 semua jurusan  

(    ) Diploma 3 jurusan .................. 

(    ) Strata 1 jurusan ................... 

 

5. Dalam melakukan pekerjaan ini apakah di perlukan pelatihan? (Beri tanda 

centang (√) dibawah ini) 

(    ) YA                                           (    ) TIDAK 

Apabila, YA ...... (Pilihlah salah satu dengan memberikan tanda centang 

(√) dibawah ini) 

(   ) Teknis                                      (   ) Non Teknis 

Alasan  

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

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

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

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

 

6. Untuk melakukan pekerjaan Anda apakah dibutuhkan pengalaman di 

bidang tersebut ? (Beri tanda centang (√) dibawah ini) 

(    ) Belum Berpengalaman 

(    ) Belum Berpengalaman asalkan pernah magang ........... Bulan 

(    ) Sudah Berpengalaman minimal .............. Bulan / Tahun (coret yang 

tidak perlu) 

 

7. Apakah dalam melakukan pekerjaan Anda dibutuhkan keahlian dan 

berikan persentase nya dalam persen (%) pada keahlian-keahlian yang 

Anda butuhkan dibawah ini. 

(     ) Keahlian Teknis ...... % 

Contoh keahlian teknis : 

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

(     ) Keahlian Konseptual  ...... % 

Contoh keahlian konseptual : 

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

(     ) Keahlian Manajerial ...... % 

Contoh keahlian manajerial : 

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

 

8. Apakah Anda memiliki bawahan? (Beri tanda centang (√) dibawah ini) 

(     ) YA                                           (     ) TIDAK 

Pekerjaan apa saja yang menjadi bawahan Anda dan Siapa atasan anda? 
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........................................................................................................................

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

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

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

 

9. Apakah diperlukan tuntutan mental contohnya : kesabaran, ketelitian 

dalam melakukan pekerjaan Anda? Berikan juga penjelasannya. Beri tanda 

centang (√) dibawah ini) 

(   ) YA                                            (     ) TIDAK 

Apabila, YA 

A.  

B.  

C.  

D.  

E.  

Penjelasan  

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

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

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

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

 

10. Apakah diperlukan tuntutan fisik (contoh : memasak dan menulis) dalam 

melakukan pekerjaan Anda? Berikan juga penjelasannya. Beri tanda 

centang (√) dibawah ini) 

(   ) YA                                            (     ) TIDAK 

Apabila, YA 

A.  

B.  

C.  

D.  

E.  

Penjelasan  

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

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

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

...................................................... 
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11. Untuk bisa melakukan pekerjaan ini kondisi lingkungan seperti apa yang 

dibutuhkan?   

(Beri tanda centang (√) dibawah ini) 

a. (      ) di dalam ruangan                           (     ) diluar ruangan 

Penjelasan  

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

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

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

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

12. Apakah dalam melakukan pekerjaan Anda dibutuhkan koordinasi dengan 

pekerjaan lain? Sebutkan juga koordinasi di pekerjaan mana pada Cafe 

Eggshell Semarang? 

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

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

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

...................................................... 
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PEDOMAN WAWANCARA FAKTOR KOMPENSASI UNTUK 

PIMPINAN CAFE EGGSHELL 

 

Peneliti melakukan wawancara dengan pimpinan cafe pada tanggal 4 September 

2018, yang mengenai faktor-faktor apa saja untuk menentukan gaji karyawan di 

cafe tersebut. Kemudian pimpinan hanya menjelaskan secara garis besar nya saja, 

lalu peneliti membantu dengan memberikan penjelasan dan mengarahkan 

pimpinan agar peneliti mendapatkan informasi yang lengkap dan sesuai. Pimpinan 

kemudian menjelaskan faktor-faktor yang dapat menentukan gaji pokok yaitu 

Tanggung jawab yang meliputi tanggung jawab atas pekerjaan, hubungan kerja, 

wewenang; kecakapan yang meliputi pendidikan dan pengalaman,  keterampilan 

yang meliputi teknis,interpersonal,konseptual; dan kondisi kerja yang meliputi 

lingkungan kerja,resiko kerja. 

Setelah melakukan diskusi maka peneliti dan pimpinan cafe Eggshell menetapkan 

faktor dan subfaktor yang digunakan sebagai dasar pemberian gaji yaitu faktor 

tanggung jawab, kecakapan, keterampilan dan kondisi kerja dan subfaktor mya 

yaitu Tanggung jawab yang meliputi tanggung jawab atas pekerjaan, hubungan 

kerja, wewenang; kecakapan yang meliputi pendidikan dan pengalaman,  

keterampilan yang meliputi teknis,interpersonal,konseptual; dan kondisi kerja 

yang meliputi lingkungan kerja,resiko kerja. 
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KUESIONER PEMBOBOTAN FAKTOR DAN SUB FAKTOR DENGAN 

ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) 

    Kepentingan Faktor dan Sub Faktor pada setiap jabatan  

Dalam menempatkan karyawan untuk bekerja pada Cafe Eggshell, seberapa 

pentingkah: 

No Kriteria A 

Skala  Skala 

Kriteria B 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Tanggung 

Jawab 
       √          Keterampilan 

2 
Tanggung 

Jawab 
       √          Kecakapan 

3 
Tanggung 

Jawab 
       √          Kondisi Kerja 

 

No Kriteria A 

Skala  Skala 

Kriteria B 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Keterampilan         √         Kecakapan 

2 Keterampilan         √         Kondisi Kerja 

 

No Kriteria A 

Skala  Skala 

Kriteria B 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Kecakapan         √         Kondisi Kerja 
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Dalam hal tanggung jawab, seberapa pentingkah: 

No Kriteria A 

Skala  Skala 

Kriteria B 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Tanggung 

Jawab 

terhadap 

pekerjaan 

       √          Hubungan kerja 

2 Tanggung 

Jawab 

terhadap 

pekerjaan 

        

√ 

          

Wewenang 

 

No Kriteria A 

Skala  Skala 

Kriteria B 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Hubungan 

Kerja 
        √         Wewenang 

 

Dalam hal keterampilan, seberapa pentingkah: 

No Kriteria A 

Skala  Skala 

Kriteria B 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Keterampilan 

teknis 
      √           

Keterampilan 

Interpersonal 

2 
Keterampilan 

teknis 
      √           

Keterampilan 

Konseptual 

 

No Kriteria A 

Skala  Skala 

Kriteria B 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Keterampilan 

Interpersonal 
        √         

Keterampilan 

Konseptual 
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Dalam hal kecakapan, seberapa pentingkah: 

No Kriteria A 

Skala  Skala 

Kriteria B 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Pendidikan        √          Pengalaman 

 

Dalam hal kondisi kerja, seberapa pentingkah: 

No Kriteria A 

Skala  Skala 

Kriteria B 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Lingkungan 

Kerja 
        √         Risiko Kerja 
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Alasan setiap angka pada tingkat kepentingan  

a.  Tanggung jawab 2 kali lebih penting dari keterampilan, kecakapan dan kondisi 

kerja karena faktor tanggung jawab sama kepentingan nya dengan faktor 

keterampilan, faktor kecakapan dan faktor kondisi kerja tetapi faktor faktor 

tanggung jawab lebih penting sedikit dari faktor keterampilan, faktor kecakapan 

dan faktor kondisi kerja. Faktor tanggung jawab meliputi tanggung jawab atas 

pekerjaan, hubungan kerja antara sesasam karyawan dan wewenang. 

b.  Faktor keterampilan, faktor kecakapan dan faktor kondisi kerja sama pentingnya 

maka dari itu tingkat kepentingannya 1. 

c.  Faktor kecakapan dan faktor kondisi kerja sama pentingnya maka dari itu tingkat 

kepentingannya 1. 

d. Subfaktor tanggung jawab terhadap pekerjaan 2 kali lebih penting dari subfaktor 

hubungan kerja dan wewenang. Subfaktor tanggung jawab sama kepentingannya 

dengan subfaktor hubungan kerja dan wewenang tetapi subfaktor tanggung jawab 

lebih penting sedikit dari subfaktor hubungan kerja dan wewenang karena setiap 

karyawan penting sedikit dari subfaktor hubungan kerja dan wewenang karena 

setiap karyawan harus fokus untuk pekerjaan tiap individu. 

e. Subfaktor hubungan kerja dan wewenang sama pentingnya maka dari itu tingkat 

kepentingannya 1. 

f.  Subfaktor keterampilan teknis terhadap pekerjaan 3 kali lebih penting dari 

subfaktor keterampilan interpersonal dan konseptual. Subfaktor keterampilan 

teknis sama kepentingannya dengan subfaktor keterampilan interpersonal dan 

konseptual tetapi subfaktor keterampilan teknis lebih penting sedikit dari 

subfaktor keterampilan interpersonal dan konseptual karena keterampilan teknis 

seperti dapat menggunakan komputer untuk ms excel atau desain interior dan 

mengetahui cara memasak dan bisa memasak lebih diutamakan pada cafe.  

g.  Subfaktor keterampilan interpersonal dan keterampilan konseptual sama 

pentingnya maka dari itu tingkat kepentingannya 1. 

h. Subfaktor pendidikan 2 kali lebih penting dari subfaktor pengalaman. Subfaktor 

pendidikan sama kepentingannya dengan subfaktor pengalaman tetapi subfaktor 

pendidikan lebih penting sedikit dari subfaktor pengalaman karena pendidikan 

sesuai dengan bidamg dan mempunyai sertifikat yang lebih diutamakan. 

i.  Subfaktor lingkungan kerja dan resiko kerja sama pentingnya maka dari itu tingkat 

kepentingannya 1. 
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No. Jabatan Jumlah Job Description Gaji Pokok 

1. Manager outlet 1 1. Bertanggung jawab terhadap 

operasional outlet 

2. Memimpin dan mengkoordinasikan 

seluruh karyawan outlet 

3. Mengawasu dan mengevaluasi 

kinerja karyawan 

4. Melakukan pengecekkan bahan baku 

 

 

Rp 2.000.000 

2. Kasir 1 1. Menjalankan proses penjualan 

2. Mengetahui setiap produk yang 

dijual 

3. Memberikan informasi yang jelas 

kepada pelanggan 

4. Mengantarkan makanan kepada 

pelanggan 

5. Membersihkan dan merapikan meja 

yang sudah selesai digunakan 

6. Melakukan pelaporan kepada 

manager outlet mengenai penjualan 

setiap hari 

 

 

 

Rp 1.200.000 

3. Koki 1 1. Bertanggung Jawab terhadap menu 

yang dipesan pelanggan 

2. Bertanggung jawab terhadap  kualitas 

rasa dari menu yang disajikan 

3. Bertanggung jawab terhadap 

kebersihan dapur 

4. Melakukan pengecekkan bahan baku 

dan melaporkan kepada Manager Outlet 

 

 

Rp 1.300.000 

4. Helper 1 1. Membantu koki dalam menyiapkan 

menu yang di pesan pelanggan 

2. Membantu menyiapkan bahan yang 

akan digunakan 

3. Mencuci peralatan makan yang kotor 

 

Rp 1.000.000 

5. Bartender 1 1. Membuatkan minuman yang dipesan 

pelanggan 

2. Bertanggung jawab terhadap 

kebersihan dapur 

3. Melakukan pengecekkan bahan baku 

dan melaporkan kepada manager outlet 

 

 

Rp 1.000.000 
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PERSEPSI PEMEGANG JABATAN DENGAN PIMPINAN 

              MENGENAI JABATAN MANAGER 

 Kesimpulan 

Fungsi pekerjaan Bertanggung jawab dalam segala 

bidang secara menyeluruh pada cafe 

Tugas a. Bertanggung jawab terhadap 

operasional outlet 

b. Memimpin dan mengkoordinasikan 

seluruh karyawan outlet 

c. Mengawasu dan mengevaluasi 

kinerja karyawan 

d. Melakukan pengecekkan bahan 

baku 

Pendidikan S1 sesuai dengan bidang 

Pengalaman Dibutuhkan pengalaman kerja minimal 

3 tahun 

Keterampilan a. Keterampilan teknis: 

Mengoperasikan komputer yang 

digunakan untuk ms. Excel, 

mendesain cafe dan mengetahui cara 

memasak 

b. Keterampilan interpersonal: 

Memotivasi karyawan agar mampu 

bersaing dan mencapai tujuan 

perusahaan 

c. Keterampilan konseptual:  

menetapkan strategi perusahaan. 

 

Kondisi kerja Diruang ber-AC, bersih dan luas 

Wewenang a. Membuat peraturan dalam 

perusahaan 

b. Menegur karyawan jika bersalah 

c. Mengambil keputusan perusahaan 

Hubungan kerja Bawahan : 

2 orang koki 

1 orang bartender 

1 orang kasir 

1 orang helper 

Resiko pekerjaan Jika cafe mengalami kerugian maka 

manager yang akan menanggungnya 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018. 
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PERSEPSI PEMEGANG JABATAN DENGAN PIMPINAN   

                 MENGENAI JABATAN KOKI 

 Karyawan Pimpinan Kesimpulan 

Fungsi 

pekerjaan 

Memasak makanan 

yang ada di menu 

Memasak makanan yang ada 

di menu  

Memasak makanan yang ada 

di menu cafe 

Tugas a. Bertanggung 

Jawab terhadap 

menu yang dipesan 

pelanggan 

b. Bertanggung 

jawab terhadap  

kualitas rasa dari 

menu yang disajikan 

c. Bertanggung 

jawab terhadap 

kebersihan dapur 

d. Melakukan 

pengecekkan bahan 

baku dan 

melaporkan kepada 

Manager outlet 

a. Bertanggung Jawab 

terhadap menu yang dipesan 

pelanggan 

b. Bertanggung jawab 

terhadap  kualitas rasa dari 

menu yang disajikan 

c. Bertanggung jawab 

terhadap kebersihan dapur 

d. Melakukan pengecekkan 

bahan baku dan melaporkan 

kepada Manager Outlet 

a. Bertanggung Jawab 

terhadap menu yang dipesan 

pelanggan 

b. Bertanggung jawab 

terhadap  kualitas rasa dari 

menu yang disajikan 

c. Bertanggung jawab 

terhadap kebersihan dapur 

d. Melakukan pengecekkan 

bahan baku dan melaporkan 

kepada Manager outlet 

Pendidikan SMK Tata Boga dan 

mempunyai 

sertifikat di bidang 

memasak 

SMK Tata Boga dan 

mempunyai sertifikat di 

bidang memasak 

SMK Tata Boga dan 

mempunyai sertifikat di 

bidang memasak 

Pengalaman Dibutuhkan 

pengalaman 2 tahun 

Dibutuhkan pengalaman di 

bidangnya min 2 tahun 

Dibutuhkan pengalaman di 

bidangnya min 2 tahun 

Keterampilan Keterampilan 

teknis: 

Dapat menggunakan 

alat 

Keterampilan 

konseptual : 

Membuat rencana 

Keterampilan 

interpersonal : 

Dapat 

berkomunikasi baik 

dengan helper 

 

 

Keterampilan teknis: 

Dapat menggunakan alat 

Keterampilan konseptual : 

Membuat rencana 

Keterampilan interpersonal : 

Dapat berkomunikasi baik 

dengan helper 

 

Keterampilan teknis: 

Dapat menggunakan alat 

Keterampilan konseptual : 

Membuat rencana 

Keterampilan interpersonal : 

Dapat berkomunikasi baik 

dengan helper 
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Kondisi kerja a. Hari kerja   : 

Senin-Minggu 

b. Jam kerja : 11.00-

23.00 

 

c. Tidak diruang 

ber-AC, panas, luas, 

bersih dan nyaman 

a. Hari kerja : Senin-Minggu 

b. Jam kerja : 11.00-23.00 

c. Tidak diruang ber-AC, 

panas, luas, bersih dan 

nyaman 

a. Hari kerja : Senin-Minggu 

b. Jam kerja : 11.00-23.00 

C. Tidak diruang ber-AC, 

panas, luas, bersih dan 

nyaman 

Wewenang a. Menegur helper 

b. Membuat strategi 

pada makanan di 

cafe 

a. Menegur helper 

b. Membuat strategi pada 

makanan di cafe 

a. Menegur helper 

b. Membuat strategi pada 

makanan di cafe 

Hubungan 

kerja 

Atasan : 

Manager  

Bawahan : 

1 orang helper 

Atasan : 

Manager  

Bawahan : 

1 orang helper 

Atasan : 

Manager  

Bawahan : 

1 orang helper 

Peralatan 

kerja 

Peralatan dapur : 

wajan,kompor, 

spatula 

Peralatan dapur : 

wajan,kompor,spatula 

Peralatan dapur : 

wajan,kompor,spatula 

Resiko 

pekerjaan 

Mendapatkan 

komplain dari 

pelanggan, tangan 

terkena pisau 

Mendapatkan komplain dari 

pelanggan, terjadi kebakaran, 

tangan terkena pisau 

Mendapatkan komplain dari 

pelanggan, terjadi kebakaran, 

tangan terkena pisau 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 
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                      PERSEPSI PEMEGANG JABATAN DENGAN PIMPINAN   

                MENGENAI JABATAN BARTENDER 

 Karyawan Manager Kesimpulan 

Fungsi 

pekerjaan 

Membuat minuman 

yang dipesan oleh 

pelanggan 

Membuat minuman 

yang dipesan oleh 

pelanggan  

Membuat minuman 

yang dipesan oleh 

pelanggan 

Tugas a. Membuatkan 

minuman yang 

dipesan pelanggan 

b. Bertanggung 

jawab terhadap 

kebersihan dapur 

c. Melakukan 

pengecekkan bahan 

baku dan 

melaporkan kepada 

manager outlet 

a. Membuatkan 

minuman yang 

dipesan pelanggan 

b. Bertanggung jawab 

terhadap kebersihan 

dapur 

c. Melakukan 

pengecekkan bahan 

baku dan melaporkan 

kepada manager outlet 

a. Membuatkan 

minuman yang 

dipesan pelanggan 

b. Bertanggung jawab 

terhadap kebersihan 

dapur 

c. Melakukan 

pengecekkan bahan 

baku dan melaporkan 

kepada manager 

outlet 

Pendidikan SMK Tata Boga SMK Tata Boga dan 

punya sertifikat 

bartender 

SMK Tata Boga dan 

punya sertifikat 

bartender   

Pengalaman Dibutuhkan 

pengalaman 2 tahun 

Dibutuhkan 

pengalaman 2 tahun 

Dibutuhkan 

pengalaman 2 tahun 

Keterampilan Keterampilan 

teknis: 

Menggunakan 

peralatan pembuat 

kopi 

Keterampilan 

konseptual : 

Membuat rencana 

Keterampilan 

interpersonal : 

Dapat 

berkomunikasi 

dengan karyawan 

lain dan pelanggan 

   

Keterampilan teknis: 

Menggunakan 

peralatan pembuat 

kopi 

Keterampilan 

konseptual : 

Membuat rencana 

Keterampilan 

interpersonal : 

Dapat berkomunikasi 

dengan karyawan lain 

dan pelanggan 

 

Keterampilan teknis: 

Menggunakan 

peralatan pembuat 

kopi 

Keterampilan 

konseptual : 

Membuat rencana 

Keterampilan 

interpersonal : 

Dapat berkomunikasi 

dengan karyawan lain 

dan pelanggan 
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Sumber : Data Primer yang diolah, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi kerja a. Hari kerja   : 

Senin-Minggu 

b. Jam kerja : 11.00-

23.00 

c. Tidak diruang 

ber-AC, panas, luas, 

bersih dan nyaman 

a. Hari kerja : Senin-

Minggu 

b. Jam kerja : 11.00-

23.00 

c. Tidak diruang ber-

AC, panas, luas, 

bersih dan nyaman 

a. Hari kerja : Senin-

Minggu 

b. Jam kerja : 11.00-

23.00 

c. Tidak diruang ber-

AC, panas, luas, 

bersih dan nyaman 

Wewenang pada pekerjaan nya 

sendiri 

pada pekerjaan nya 

sendiri 

pada pekerjaan nya 

sendiri 

Hubungan kerja Atasan : 

Manager  

Atasan : 

Manager  

 

Atasan : 

Manager  

 

Peralatan kerja Peralatan yang ada 

sesuai dengan 

jabatan 

Peralatan yang ada 

sesuai dengan jabatan 

Peralatan yang ada 

sesuai dengan jabatan 

Resiko 

pekerjaan 

Terkena air panas, 

mendapat komplain 

dari pelanggan 

Terkena air panas, 

mendapat komplain 

dari pelanggan 

Terkena air panas, 

mendapat komplain 

dari pelanggan 
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PERSEPSI PEMEGANG JABATAN DENGAN PIMPINAN   

                 MENGENAI JABATAN KASIR 

 Karyawan Manager Kesimpulan 

Fungsi 

pekerjaan 

Melayani konsumen 

untuk memesan 

makanan/minuman, 

melakukan transaksi 

dengan konsumen, 

dan melaporkan 

pemasukan pada 

manager 

Melayani konsumen 

untuk memesan 

makanan/minuman, 

melakukan transaksi 

dengan konsumen, dan 

melaporkan pemasukan 

pada manager 

Melayani konsumen 

untuk memesan 

makanan/minuman, 

melakukan transaksi 

dengan konsumen, dan 

melaporkan pemasukan 

pada manager 

Tugas a. Menjalankan proses 

penjualan 

b. Mengetahui setiap 

produk yang dijual 

c. Memberikan 

informasi yang jelas 

kepada pelanggan 

d. Mengantarkan 

makanan kepada 

pelanggan 

e. Membersihkan dan 

merapikan meja yang 

sudah selesai 

digunakan 

f. Melakukan 

pelaporan kepada 

manager outlet 

mengenai penjualan 

setiap hari 

a. Menjalankan proses 

penjualan 

b. Mengetahui setiap 

produk yang dijual 

c. Memberikan 

informasi yang jelas 

kepada pelanggan 

d. Mengantarkan 

makanan kepada 

pelanggan 

e. Membersihkan dan 

merapikan meja yang 

sudah selesai digunakan 

f. Melakukan pelaporan 

kepada manager outlet 

mengenai penjualan 

setiap hari 

a. Menjalankan proses 

penjualan 

b. Mengetahui setiap 

produk yang dijual 

c. Memberikan 

informasi yang jelas 

kepada pelanggan 

d. Mengantarkan 

makanan kepada 

pelanggan 

e. Membersihkan dan 

merapikan meja yang 

sudah selesai digunakan 

f. Melakukan pelaporan 

kepada manager outlet 

mengenai penjualan 

setiap hari 

Pendidikan SMK akuntansi dan 

punya sertifikat kasir 

SMK akuntansi dan 

punya sertifikat kasir 

SMK akuntansi dan 

punya sertifikat kasir 

Pengalaman Dibutuhkan 

pengalaman 2 tahun 

Dibutuhkan 

pengalaman 2 tahun 

Dibutuhkan 

pengalaman 2 tahun 

Keterampilan Keterampilan teknis: 

Mampu membuat 

laporan keuangan 

dengan komputer 

Keterampilan teknis : 

Mampu membuat 

laporan keuangan 

dengan microsoft excel 

Keterampilan 

konseptual: 

Dapat memberikan 

saran untuk mencapai 

visi dan misi 

Keterampilan 

Keterampilan teknis : 

Mampu membuat 

laporan keuangan 

dengan microsoft excel 

Keterampilan 

konseptual: 

Dapat memberikan 

saran untuk mencapai 

visi dan misi 

Keterampilan 
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Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

interpersonal: 

Dapat berkomunikasi 

dengan pelanggan 

interpersonal: 

Dapat berkomunikasi 

dengan pelanggan 

Kondisi kerja a. Hari kerja   : Senin-

Minggu 

b. Jam kerja : 11.00-

23.00 

c. Diruang ber-AC, 

nyaman, bersih 

a. Hari kerja : Senin-

Minggu 

b. Jam kerja : 11.00-

23.00 

c. Diruang ber-AC, 

nyaman, bersih 

a. Hari kerja : Senin-

Minggu 

b. Jam kerja : 11.00-

23.00 

c. Diruang ber-AC, 

nyaman, bersih 

Wewenang Pada pekerjaan nya 

sendiri 

Pada pekerjaan nya 

sendiri 

Pada pekerjaan nya 

sendiri 

Hubungan 

kerja 

Atasan : 

Manager  

Atasan : 

Manager  

 

Atasan : 

Manager  

 

Peralatan 

kerja 

Alat tulis dan 

komputer 

 Alat tulis dan komputer Alat tulis dan komputer 

Resiko 

pekerjaan 

Kesalahan dalam 

menginput data 

laporan transaksi akan 

mengakibatkan 

kerugian cafe 

Kesalahan dalam 

menginput data laporan 

transaksi akan 

mengakibatkan 

kerugian cafe 

Kesalahan dalam 

menginput data laporan 

transaksi akan 

mengakibatkan 

kerugian cafe 

Koordinasi Diperlukan koordinasi 

dengan manager  

Diperlukan koordinasi 

dengan manager 

Koordinasi dengan 

manager 
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PERSEPSI PEMEGANG JABATAN DENGAN PIMPINAN   

                          MENGENAI JABATAN HELPER 

 Karyawan Manager Kesimpulan 

Fungsi 

pekerjaan 

Membantu 

menyiapkan 

makanan yang akan 

dihidangkan dan 

membersihkan 

dapur 

Membantu 

menyiapkan makanan 

yang akan 

dihidangkan dan 

membersihkan dapur 

Membantu 

menyiapkan makanan 

yang akan 

dihidangkan dan 

membersihkan dapur 

Tugas a. Membantu koki 

dalam menyiapkan 

menu yang di pesan 

pelanggan 

b. Membantu 

menyiapkan bahan 

yang akan 

digunakan 

c. Mencuci 

peralatan makan 

yang kotor 

a. Membantu koki 

dalam menyiapkan 

menu yang di pesan 

pelanggan 

b. Membantu 

menyiapkan bahan 

yang akan digunakan 

c. Mencuci peralatan 

makan yang kotor 

a. Membantu koki 

dalam menyiapkan 

menu yang di pesan 

pelanggan 

b. Membantu 

menyiapkan bahan 

yang akan digunakan 

c. Mencuci peralatan 

makan yang kotor 

Pendidikan SMK SMK SMK 

Pengalaman Dibutuhkan 

pengalaman 1 tahun 

Dibutuhkan 

pengalaman 1 tahun 

Dibutuhkan 

pengalaman 1 tahun 

Keterampilan Keterampilan 

konseptual: 

Dapat memberikan 

saran untuk 

mencapai visi dan 

misi 

 

Keterampilan 

konseptual: 

Dapat memberikan 

saran untuk mencapai 

visi dan misi 

Keterampilan 

konseptual: 

Dapat memberikan 

saran untuk mencapai 

visi dan misi 

Kondisi kerja a. Hari kerja   : 

Senin-Minggu 

b. Jam kerja : 11.00-

23.00 

c. Tidak diruang 

ber-AC, panas, luas, 

bersih dan nyaman 

a. Hari kerja : Senin-

Minggu 

b. Jam kerja : 11.00-

23.00 

c. Tidak diruang ber-

AC, panas, luas, 

bersih dan nyaman 

a. Hari kerja : Senin-

Minggu 

b. Jam kerja : 11.00-

23.00 

c. Tidak diruang ber-

AC, panas, luas, 

bersih dan nyaman 

Wewenang Pada pekerjaan nya 

sendiri 

Pada pekerjaan nya 

sendiri 

Pada pekerjaan nya 

sendiri 

Hubungan kerja Atasan : 

Manager dan koki  

Atasan : 

Manager dan koki 

 

Atasan : 

Manager dan koki 

 

Peralatan kerja Peralatan yang ada  Peralatan yang ada di Peralatan yang ada di 
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di dapur dapur dapur 

Resiko 

pekerjaan 

Mengantarkan 

makanan/minuman 

pada meja 

pelanggan yang 

salah maka 

pelanggan akan 

komplain 

Mengantarkan 

makanan/minuman 

pada meja pelanggan 

yang salah maka 

pelanggan akan 

komplain 

Mengantarkan 

makanan/minuman 

pada meja pelanggan 

yang salah maka 

pelanggan akan 

komplain 

Koordinasi Diperlukan 

koordinasi dengan 

koki  

Diperlukan koordinasi 

dengan koki 

Koordinasi dengan 

koki 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 
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Tabel Nilai Random Index Consistency (RI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urutan 

Matriks 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 
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Variables Entered/Removedb 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 nrja . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: NRJ 

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,873a ,762 ,682 232330,16622 

a. Predictors: (Constant), gajisaatini 

 

 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5,181E11 1 5,181E11 9,598 ,053a 

Residual 1,619E11 3 5,398E10   

Total 6,800E11 4    

a. Predictors: (Constant), gajisaatini 

b. Dependent Variable: NRJ 

 

                                          Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -548315,787 605586,819  -,905 ,432 

NRJ 2404,051 775,989 ,873 3,098 ,053 
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ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5,181E11 1 5,181E11 9,598 ,053a 

Residual 1,619E11 3 5,398E10   

Total 6,800E11 4    

a. Dependent Variable: NRJ 
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