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HASIL WAWANCARA DENGAN PIMPINAN 

 

 Untuk mengetahui alasan karyawan keluar dari perusahaan, peneliti akan 

melakukan wawancara secara langsung dengan pimpinan (pemilik 

perusahaan). Wawancara dengan pimpinan terdiri atas dua pertanyaan dasar 

yaitu : 

1. Apa alasan yang diberikan karyawan ketika keluar dari PT. XX pada 

tahun 2015-2017 ? 

2. Bagaimana prosedur di PT. XX untuk karyawan yang keluar atau 

mengundurkan diri dari perusahaan  ? 

 

 Hasil wawancara dengan pimpinan PT. XX : 

1. Apa alasan yang diberikan karyawan ketika keluar dari PT. XX pada 

tahun 2015-2017 ? 

Banyak berbagai alasan yang diberikan karyawan ketika meninggalkan 

perusahaan antara lain : 

a. Tidak mempunyai pemasukan atau penghasilan yang menetap, 

dikarennakan alasan bus sering rusak. Sehingga menyebabkan 

istrinya marah karena tidak ada pemasukan / penghasilan. 

b. Melakukan kesalahan : terjadi laka bus, sehingga menyebabkan 

kerugian besar, tidak menjalankan tugas dengan baik dan 

semestinya (Korupsi). 

c. Pindah rumah ke luar kota 

d. Diberhentikan oleh perusahaan karena pengurangan karyawan. 

 

2. Bagaimana prosedur di PT. XX untuk karyawan yang keluar atau 

mengundurkan diri dari perusahaan  ? 

Diperusahaan ini tidak ada prosedur yang harus dijadikan patokan 

ketika keluar dari PT. XX. Namun di perusahaan ini, dari pihak 

pimpinan memutuskan, jika karyawan yang keluar dari perusahaan ini 
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bersedia menemui atasan untuk berpamitan, bersedia membuat surat 

pengunduran diri dari perusahaan. Maka hal tersebut akan sangat 

dihargai oleh perusahaan, walaupun perusahaan dengan berat hati 

melepaskan karyawan jika mempunyai prestasi kerja yang baik selama 

ini. Perusahaan mengakui memang untuk beberapa karyawan yang 

keluar dari perusahaan ada yang diberikan pesangon dan  tidak diberikan 

pesangon. Karyawan dengan kinerja baik, dan jika masa kerja lebih dari 

20 tahun akan diberikan penghargaan dengan diberikan pesangon. 

Terlebih lagi akan diberikan apresiasi dengan memberikan surat 

pengalaman kerja (jika karyawan ketika keluar menemui atasan dan 

karyawan memerlukan surat tersebut). Namun beda halnya dengan 

sikap karyawan yang keluar tanpa memberikan alasan atau keterangan 

kepada PT.XX. Perusahaan dengan larangan keras tidak akan 

memberikan surat pengalaman kerja bagi karyawan yang keluar dari 

perusahaan keluar begitu saja tanpa menemui atasan dan memberikan 

keterangan yang jelas pada pihak kami.  
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SURAT PERNYATAAN 

BERSEDIA MENJADI RESPONDEN (Key Informan) 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   : 

Umur  : 

Jenis Kelamin : 

 

Dengan ini menyatakan, bahwa saya  

BERSEDIA / TIDAK BERSEDIA 

Menjadi responden atau Key Informan dari penelitian yang berjudul “STUDI 

DISKRIPTIF ALASAN KARYAWAN GENERASI X DAN Y YANG KELUAR 

DARI PT. XX DI KOTA KUDUS” 

Demikian pernyataan yang telah saya buat dengan semestinya.  

 

       Kudus,   2018 

 Yang membuat pernyataan, 

 

              (                                              ) 

 

 

 



68 
 

“Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata” 

DAFTAR PANDUAN PERTANYAAN WAWANCARA 

“STUDI DISKRIPTIF ALASAN KARYAWAN GENERASI X 

DAN Y YANG KELUAR DARI PT. XX DI KOTA KUDUS” 

 

Identitas Responden : 

Nama    : .................................... 

Usia    : .................................... 

Pendidikan Terakhir : .................................... 

Pelaksanaan Wawancara : .................................... 

 

Berikut ini adalah daftar pertanyaan yang akan ditanyakan peneliti kepada 

informan kunci / narasumber dalam penelitian yang berjudul “STUDI 

DISKRIPTIF ALASAN KARYAWAN GENERASI X DAN Y YANG KELUAR 

DARI PT. XX DI KOTA KUDUS”. 

 Meninggalkan atau Keluar Perusahaan 

1. Berapa lama dahulu Anda bekerja di PT. XX ? 

Jawab :   ........................................................................................................ 

2. Apa jabatan Anda ketika bekerja di PT. XX ? 

Jawab  : ......................................................................................................... 

3. Mengapa Anda keluar dari perusahaan tersebut ? 

Alasan : ......................................................................................................... 

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

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

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

4. Apakah ada alasan lain kenapa Anda meninggalkan perusahaan itu ? 

Jawab : .......................................................................................................... 

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

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

5. Dengan jabatan dan gaji yang diberikan perusahaan kepada Anda selama 

ini, apakah Anda tidak merasa rugi atau kehilangan ketika meninggalkan 

pekerjaan Anda ? 

a. YA     b. TIDAK 

Alasan : ......................................................................................................... 

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

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

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

6. Ketika Anda keluar dari pekerjaan tersebut, serta dengan usia Anda saat 

ini, apakah Anda mempunyai kesempatan lain untuk mendapatkan 

pekerjaan lainnya ? 

a. YA     b. TIDAK 

Alasan : ..........................................................................................................                    

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

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

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

7. Bagaimana proses Anda ketika meninggalkan atau keluar dari PT. XX ? 

Jawab  : .......................................................................................................... 

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

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

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

8. Apa yang membuat Anda berani untuk memutuskan keluar dari 

perusahaan tersebut ? 

Jawab  : ......................................................................................................... 

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

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

   .......................................................................................................... 
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 Hubungan dengan Atasan / Hubungan dengan Rekan Kerja 

9. Pengalaman buruk apa yang pernah Anda alami saat Anda masih bekerja 

di PT. XX baik pengalaman buruk dengan atasan maupun dengan rekan 

kerja ? 

Jawab  : ...................................................................................................... 

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

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

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

10. Menurut pendapat Anda, bagaimana sikap atasan (Bos) Anda terhadap 

karyawan ? 

Jawab  : .......................................................................................................... 

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

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

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

11. Berdasarkan pendidikan terakhir Anda, apakah tugas dan jabatan Anda 

dahulu sudah sesuai dengan harapan Anda ? 

a. YA     b. TIDAK 

Alasan : ......................................................................................................... 

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

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

   .......................................................................................................... 
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 Gaji 

12. Berapa gaji Anda dahulu ketika masih bekerja bekerja di PT. XX ? 

Jawab  : ......................................................................................................... 

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

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

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

13. Gaji yang telah Anda terima pada tiap bulannya digunakan untuk apa saja 

? 

Jawab   : ......................................................................................................... 

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

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

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

14. Apakah Anda mendapatkan uang pesangon ketika keluar dari perusahaan ? 

Jawab  : .......................................................................................................... 

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

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

   ......................................................................................................... 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

“STUDI DISKRIPTIF ALASAN KARYAWAN GENERASI X 

DAN Y YANG KELUAR DARI PT. XX DI KOTA KUDUS” 

 

Identitas Responden : 

Nama Inisial   : Informan 1 

Usia    : 52 tahun (Gen X) 

Pendidikan Terakhir  : SMA 

Pelaksanaan wawancara : 2 Desember 2018 

 

Berikut adalah hasil wawancara dengan informan 1 dalam penelitian yang 

berjudul “STUDI DISKRIPTIF KARYAWAN GENERASI X DAN Y YANG 

KELUAR DARI PT.XX DI KUDUS” 

P : Berapa lama dahulu Anda bekerja di PT. XX ? 

IF 1 : Dahulu saya mengabdi di perusahaan tersebut selama 16 tahun kurang 

lebih 

P : Apa jabatan Anda ketika bekerja di PT. XX ? 

IF 1 : Saya sebagai sopir bis malam. 

P : Mengapa Anda keluar dari perusahaan itu ? 

IF 1 : Saya itu dihentikan oleh perusahaan. Awalnya saya tau bahwa atasan saya 

mulai kurang suka mungkin dengan kinerja saya, jadi waktu itu atasan saya 

sudah mulai sering marah dengan saya. Dan kemudian suatu ketika saya 

dihentikan oleh perusahaan dengan alasan tertentu. Mungkin atasan saya 

kurang cocok dengan saya.  

P : Kalau saya boleh tau apa alasan tersebut ? 

IF 1 : Ada sihhh, cukup saya saja yang tau mbak. 

P : Dengan jabatan dan gaji yang diberikan perusahaan kepada Anda selama 

ini. Apakah Anda tidak merasa rugi / merasa kehilangan pekerjaan Anda ? 

IF 1 : Ya sebenernya sih merasa kehilangan mbk, tapi itu tidak menyurutkan 

semangat saya sebagai tulang pungung keluarga.  
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P : Ketika Anda keluar dari pekerjaan tersebut, serta dengan usia Anda saat 

ini. Apakah Anda mempunyai kesempatan lain untuk mendapatkan 

pekerjaan lainnya ? 

IF 1 : Ya, saya tidak patah semangat. Saya bangkit lagi, mencoba mencari 

pekerjaan lainny. Dengan pengalaman kerja saya ini. Dengan kelebihan 

keahlian saya, saya bisa nyopir. Saat ini saaya bekerja sebagai sopir travel. 

Di kota Semarang.  

P : Bagaimana proses Anda meninggalkan PT.XX ? 

IF 1 : Waktu itu saya sering dimarahin oleh atasan, kemudian sekitar 2 minggu 

berlalu. Saya dipanggil atasan saya kemudian saya diberi penjelasan bahwa 

saya diberhentikan dari PT. XX dengan alasan tertentu. Yang menjadi 

penyebab saya dikeluaran dari perusahaan.  

P : Berapa Gaji Anda dulu ketika bekerja di PT. XX ? 

IF 1 : gaji saya dulu itu perbulan bisa sampai Rp 2.500.000,- an 

P : Gaji yang Anda terima tiap bulannya itu digunakan untuk apa saja ? 

IF 1 : Dulu saat saya bekerja disitu itu gajinya digunakan untuk membayar 

sekolah anak saya yang masih SMA dan SD. Untuk kebutuhan sehari-hari 

diberikan istri jugs.  

P  : Pengalaman buruk apa yang pernah Anda alami saat Anda masih bekerja 

di PT. XX baik Pengalaman buruk dengan atasan maupun dengan rekan 

kerja ? 

IF 1 : Kalau dengan atasan ya paling saya sering dimarahin oleh atasan saya,  

P  : Bagaimana dengan rekan kerja crew Anda dahulu ? 

IF 1 : Namanya di pekerjaan ya pasti ada yang baik, ada juga yang ingin 

menjatuhkan kita di depan atasan juga ada.   

P : Menurut pendapat Anda, bagaimana sikap atasan (Bos) Anda terhadap 

karyawan ? 

IF 1 : Bagi saya beliau pribadi yang baik, dan adil kepada karyawannya. 

P  : Ketika Anda meninggalkan perusahaan tersebut apa Anda mendapat 

pesangon dari perusahaan ? 

IF 1 : Tidak mbak... saat saya dipecat saya sama skali tidak mendapatkan 

pesangon dari perusahaan. Dengan alasan tertentu, mungkin perusahaan 

kecewa dengan kinerja saya selama ini.
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TRANSKRIP WAWANCARA 

“STUDI DISKRIPTIF ALASAN KARYAWAN GENERASI X 

DAN Y YANG KELUAR DARI PT. XX DI KOTA KUDUS” 

 

Identitas Responden : 

Nama Inisial   : Informan 2 

Usia    : 44 tahun (Gen X) 

Pendidikan Terakhir  : SMK 

Pelaksanaan wawancara : 5 Desember 2018 

 

Berikut adalah hasil wawancara dengan informan 5 dalam penelitian yang 

berjudul “STUDI DISKRIPTIF KARYAWAN GENERASI X DAN Y YANG 

KELUAR DARI PT.XX DI KUDUS” 

P : Berapa lama dahulu Anda bekerja di PT. XX ? 

IF 2 : 2 tahun saya bekerja di PT. XX  

P : Apa jabatan Anda ketika bekerja di PT. XX ? 

IF 2 : Saya sopir bus malam dulu mbak. 

P : Mengapa Anda keluar dari perusahaan itu ? 

IF 2 : saya keluar dari perusahan itu karena saya sudah tidak dijalankan lagi. Dan 

tidak ada kejelasan. Sehingga saya tidak ada pemasukkan. Mungkin karena 

saya diskors. Saya diskor setelah kejadian kecelakaan yang menimpa 

Armada saya. Jadi hukumannya ya itu tidak dijalankan untuk berangkat 

nyopir. Saya membuat kerugian besar perusahaan. Karena terjadi laka itu 

hingga menyebabkan kematian mbak. Jadi pasti perusahaan menanggung 

hal besar mengenai biaya. 

P : Apa ada alasan lain kenapa Bapak meninggalkan perusahaan itu ? 

IF 2 : Ada sihhh, paling terkait dengan gajinya saja. Disana gajinya itu untuk 

sopir tidak gaji bulanan melainkan gaji setiap kita berangkat berapa kali gitu 

baru gajinya bisa turun mbak. 

P : Selain itu apalagi mbk ? 

IF 2 : Tidak ada dek, hanya itu saja  
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P : Dengan jabatan dan gaji yang diberikan perusahaan kepada Anda selama 

ini. Apakah Anda tidak merasa rugi / merasa kehilangan ketika 

meninggalkan pekerjaan Anda ? 

IF 2 : Ya sebenernya sih merasa kehilangan dek, dikarenakan saya sebagai tulang 

punggung keluarga saya. Saya menghidupi 2 anak masih sekolah dan isteri 

saya.  

P : Ketika Anda keluar dari pekerjaan tersebut, serta dengan usia Anda saat 

ini. Apakah Anda mempunyai kesempatan lain untuk mendapatkan 

pekerjaan lainnya ? 

IF 2 : YA,, walaupun usia saya menginjak kepala 4 tapi saya masih bisa melamar 

pekerjaan di perusahaan bidang transportasi lainnya mbak. Saya 

mengandalkan pengalaman kerja saya selama ini sebagai sopir.  

P : Bagaimana proses Anda meninggalkan atau keluar dari PT.XX ? 

IF 2 : Saya terlebih dahulu mengajukan surat pengunduran diri, dan ketemu 

dengan atasan saya untuk berpamitan dan meminta surat pengalaman kerja 

untuk saja jadikan bekal melamar di perusahaan lain mbk. 

P : Ketika proses Anda mengundurkan diri, apa yang membuat Anda berani 

untuk keluar dari perusahaan ini ? 

IF 2 : Karena saya tahu prusahaan kecewa dengan kejadian yang saya alami 

kecelakaan yang menyebabkan kerugian besar, makanya saya berani untuk 

meninggalkan perusahaan. Karena gaji saya mungkin tidak mampu untuk 

mengganti rugi semua kejadia yang menimpa saya. Walaupun seluruhnya 

ditanggung oleh perusahaan. 

P : Berapa Gaji Anda dulu ketika bekerja di PT. XX ? 

IF 2 : gaji saya dulu itu berdasarkan setiap berangkat satu minggu bisa Rp 

1.350.000- 

P : Gaji yang diterima Bapak terima itu digunakan untuk apa saja ? 

IF 2 : utamanya gaji itu saya berikan ke isteri saya untuk kebutuhan makan sehari 

hari, untuk membayar kebutuhan sekolah anak saya. Kalau ada sisa ya untuk 

pegangan saya membeli rokok saja.  

P  : Pengalaman buruk apa yang pernah Anda alami saat Anda masih bekerja 

di PT. XX baik Pengalaman buruk dengan atasan maupun dengan rekan 

kerja ? 

IF 2 : selama saya bekerja di  perusahan XX saya rasa tidak ada pengalaman 

buruk. Paling ya kemaren ketika saya terjadi musibah saya dipanggil oleh 

atasan saya. Ya marah layaknya karyawan kalau melakukan kesahan pasti 

atasan marah mbak. 

P  : Bagaimana dengan rekan kerja Anda dahulu ? 
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IF 2  : Rekan kerja itu teman crew bis. Jadi dalam bis itu ada rekan kerja 3 terdiri 

dari sopir 1, 2 dan 1 kernet. Alkhamdulillah rekan kerja saya baik semua 

dan mau untuk diajak bekerja sama mbak.  

P : Menurut pendapat Anda, bagaimana sikap atasan (Bos) Anda terhadap 

karyawan ? 

IF 2 : baik, disiplin, bijaksana dan pekerja keras pastinya. Bersikap adil juga 

terhadap karyawannya. Itu sepengetahuan saya mbak. 

P : Berdasarkan pendidikan terakhir Anda, Apakah tugas dan jabatan Anda 

dahulu sudah sesuai dengan harapan Anda ? 

IF 2 : Sudah sesuai, karena saya lulusan SMA ya bekerja seperti ini sudah hal 

yang wajar mbak.  

P  : Ketika Anda meninggalkan perusahaan trsebut apa Anda mendapat 

pesangon dari perusahaan ? 

IF 2 : Tidak mbak... karena saya mengundurkan diri dan membuat kerugian 

banyak kepada perusahan.  
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TRANSKRIP WAWANCARA 

“STUDI DISKRIPTIF ALASAN KARYAWAN GENERASI X 

DAN Y YANG KELUAR DARI PT. XX DI KOTA KUDUS” 

 

Identitas Responden : 

Nama Inisial   : Informan 3 

Usia    : 50 tahun (Gen X) 

Pendidikan Terakhir  : SMA 

Pelaksanaan wawancara : 5 Desember 2018 

 

Berikut adalah hasil wawancara dengan informan 7 dalam penelitian yang 

berjudul “STUDI DISKRIPTIF KARYAWAN GENERASI X DAN Y YANG 

KELUAR DARI PT.XX DI KUDUS” 

P : Berapa lama dahulu Anda bekerja di PT. XX ? 

IF 3 : 11 tahun saya bekerja di PT. XX,  

P : Apa jabatan Anda ketika bekerja di PT. XX ? 

IF 3 : Saya bekerja menjadi sopir di PT.XX untuk sebgai sopir bus malam. 

P : Mengapa Anda keluar dari perusahaan itu ? 

IF 3 : sedikit masalah pribadi juga ya mbak, saya keluar dari perusahaan itu 

karena saya mempunyai BON yang cukup banyak sehingga saya tidak 

mampu membayar BON saya. Sedangkan saya juga sudah tidak dijalankan 

lagi berangkat sopir di perusahaan tersebut. Sehingga selain saya tidak 

mampu membayar saya juga tidak ada pemasukan untuk kebutuhan sehari-

hari. 

P : Apa ada alasan lain kenapa Anda meninggalkan perusahaan itu ? 

IF 3 : saya rasa tidak ada.  

P : Dengan jabatan dan gaji yang diberikan perusahaan kepada Anda selama 

ini. Apakah Anda tidak merasa rugi / merasa kehilangan ketika 

meninggalkan pekerjaan Anda ? 

IF 3 : Tidak, gaji yang diberikan belum bisa mencukupi semua kebutuhan saya. 

Kadang kalau rame ya penghasilan banyak, namun kalau sepi penumpang 

ya memang penghasilannya sedikit. Jadi gajinya tidak menentu.  
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P : Ketika Anda keluar dari pekerjaan tersebut, serta dengan usia Anda saat 

ini. Apakah Anda mempunyai kesempatan lain untuk mendapatkan 

pekerjaan lainnya ? 

IF 3 : Ya, setelah saya keluar dari PT. XX saya saat ini menjadi sopir travel 

dengan gaji bulanan. Saya bekerja dengan pengalaman kerja saya, jadi tidak 

ada batasan usia mbak. 

P : Bagaimana proses Anda meninggalkan atau keluar dari PT.XX ? 

IF 3 : Saya membuat surat pengunduran diri, menghadap atasan untuk pamitan 

dan menyelesaikan segala masalah saya terkait keuangan Bon saya dengan 

perusahaan. Kemudian saya meminta surat pengalaman kerja.  

P : Ketika proses Anda mengundurkan diri, apa yang membuat Anda berani 

untuk keluar dari perusahaan ini ? 

IF 3 : ketika saya memutuskan untuk keluar sebelumnya saya berfikir kalau saya 

tidak dijalankan mau beli makan uang dari mana. Kemudian saya betekad 

untuk keluar dan mencoba mencari pekerjaan lainnya.  

P : Berapa Gaji Anda dulu ketika bekerja di PT. XX ? 

IF 3 : Gaji saya mingguan kurang lebih Rp 1.350.000,- 

P : Gaji yang diterima Anda tiap bulannya itu digunakan untuk apa saja ? 

IF 3 : Uang gaji saya waktu itu 2 tahun yang lalu saya gunakan untuk membiayai 

kuliah anak saya dan satunya masih sekolah SMA. Selebihnya untuk 

kehidupan sehari- hari dan membayar cicilan motor.  

P : Menurut pendapat Anda, bagaimana sikap atasan (Bos) Anda terhadap 

karyawan ? 

IF 3 : Bersikap pekerja keras, selalu mengomando karyawannya dengan 

sungguh-sungguh dan melihat kondisi lapangan.  

P : Berdasarkan pendidikan terakhir Anda, Apakah tugas dan jabatan Anda 

dahuku sudah sesuai dengan harapan Anda ? 

IF 3 : Sudah sesuai,  

P  : Ketika Anda meninggalkan perusahaan trsebut apa Anda mendapat 

pesangon dari perusahaan ? 

IF 3 : Tidak sama sekali... karena saya mengundurkan diri. Selain itu saya juga 

mempunyai Bon dengan perusahaan 

 

 

 



79 
 

“Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata” 

TRANSKRIP WAWANCARA 

“STUDI DISKRIPTIF ALASAN KARYAWAN GENERASI X 

DAN Y YANG KELUAR DARI PT. XX DI KOTA KUDUS” 

 

 

Identitas Responden : 

Nama Inisial   : Informan 4 

Usia    : 48 tahun (Gen X) 

Pendidikan Terakhir  : SMA 

Pelaksanaan wawancara : 6 Desember 2018 

 

Berikut adalah hasil wawancara dengan informan 1 dalam penelitian yang 

berjudul “STUDI DISKRIPTIF KARYAWAN GENERASI X DAN Y YANG 

KELUAR DARI PT.XX DI KUDUS” 

P : Berapa lama dahulu Anda bekerja di PT. XX ? 

IF 4 : 4 tahun saya bekerja di PT. XX. 

P : Apa jabatan Anda ketika bekerja di PT. XX ? 

IF 4 : Saya waktu itu bekerja sebagai sopir bus malam.  

P : Mengapa Anda keluar dari perusahaan itu ? 

IF 4 : Saya keluar dari perusahaan itu karena gaji yang saya dapatkan tidak dapat 

mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Ingin mempunyai penghasilan 

yang lebih.  

P : Apa ada alasan lain kenapa mbak meninggalkan perusahaan itu, selain gaji 

? 

IF 4 : selain Gaji ya memang cara kerjanya itu kadang kalau ada armada yang 

rusak atau rolling karyawan. Saya sering dirumah sehingga nantinya 

berdampak tidak ada pemasukan untuk saya.  

P : Berapa gaji yang dulu Anda terima ketika masih bekerja di PT. XX ? 

IF 4 : Gaji yang saya terima tidak menentu mbak, kadang kaau gajinya kurang 

saya bon kantor. Gaji yang saya terima kurang kebih seminggu Rp 540.000.- 

nominal itu didapatkan sesuai dengan tarif yang saya dapatkan ketika saya 
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berangkat. Jadinya model gajinya itu kalau berangkat ya nanti dapat 

pemasukan dikalikan berapa kali kita berangkat menyopir. Tapi secara 

keseluruhan 1 bulannya itu saya mendapatkan gaji Rp 1.350.000,- 

P : Dengan jabatan dan gaji yang diberikan perusahaan kepada Anda selama 

ini. Apakah Anda tidak merasa rugi / merasa kehilangan ketika 

meninggalkan pekerjaan Anda ? 

IF 4 : Ya sebenernya sih merasa kehilangan dek, karena saya tulang punggung 

keluarga dan anak saya 6. Anak saya masih menbutuhkan biaya sekolah 

yang lebih. Sehingga saya harus lebih giat mencari nafkah dan penghasilan 

yang lebih.  

P : Ketika Anda keluar dari pekerjaan tersebut, serta dengan usia Anda saat 

ini. Apakah Anda mempunyai kesempatan lain untuk mendapatkan 

pekerjaan lainnya ? 

IF 4 : Ya,, walaupun usia saya sudah 48 tahun. Tapi saya mencari pekerjaan 

lainnya dengan pengalaman kerja saya menjadi sopir bus. Karena yang 

dilihat lebih utama itu pengalaman kerja, usia nomer dua.  

P : Bagaimana proses Anda meninggalkan atau keluar dari PT.XX ? 

IF 4 : saya hanya berpamtan dengan atasan saya kalau saya mengundurkan diri 

dari perusahaan tersebut.  

P : Ketika proses Anda mengundurkan diri, apa yang membuat Anda berani 

untuk keluar dari perusahaan ini ? 

IF 4 : Dikarenakan beban hidup saya untuk mnafkahi anak masih sangat 

menbutuhakan penghasilan yang lebih dari gaji di PT. XX 

P : Gaji yang Anda terima itu digunakan untuk apa saja ? 

IF 4 : Gaji nya saya gunakan untuk membiayai sekolah, anak saya itu banyak ada 

11 orang mbak dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, tidak cukup. 

P  : Pengalaman buruk apa yang pernah Anda alami saat Anda masih bekerja 

di PT. XX baik Pengalaman buruk dengan atasan maupun dengan rekan 

kerja ? 

IF 4 : Tidak ada.. 

P : Berdasarkan pendidikan terakhir Anda, Apakah tugas dan jabatan Anda 

dahulu sudah sesuai dengan harapan Anda ? 

IF 4 : Sudah sesuai,  

P  : Ketika Anda meninggalkan perusahaan trsebut apa Anda mendapat 

pesangon dari perusahaan ? 

IF 4 : Tidak mbak... dikarenakan saya mengundurkan diri. Jarang dulu 

diperusahaan itu dapat pesangon kalau mengundurkan diri 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

“STUDI DISKRIPTIF ALASAN KARYAWAN GENERASI X 

DAN Y YANG KELUAR DARI PT. XX DI KOTA KUDUS” 

 

Identitas Responden : 

Nama Inisial   : Informan 5 

Usia    : 52 tahun (Gen X) 

Pendidikan Terakhir  : SMP 

Pelaksanaan wawancara : 8 Desember 2018 

 

Berikut adalah hasil wawancara dengan informan 9 dalam penelitian yang 

berjudul “STUDI DISKRIPTIF KARYAWAN GENERASI X DAN Y YANG 

KELUAR DARI PT.XX DI KUDUS” 

P : Berapa lama dahulu Anda bekerja di PT. XX ? 

IF 5 : Dulu saya bekerja di PT. XX selama 12 tahun. 

P : Apa jabatan Anda ketika bekerja di PT. XX ? 

IF 5 : Saya sebagai sopir bis malam. 

P : Mengapa Anda keluar dari perusahaan itu ? 

IF 5 : Saya keluar dari perusahaan itu karena saya penghasilan saya tidak 

menentu. Kadang kalau armada saya rusak, maka bus tidak jalan. Dengan 

demikian maka bisa mnegurangi pemasukan saya. Yang mengakibatkan 

saya harus Bon kantor. Karena saya juga memiliki banyak bon dikantor dan 

saya jarang diberangkatkan saya tidak bisa melunasi bon saya. Makanya 

saya memutuskan untuk mengundurkan diri mencari pekerjaan lainnya agar 

tiap harinya saya mempunyai pemasukan yang tentu tiap bulan walaupun 

jumlah nominalnya tidak seberapa atau tidak sebanyak diperusahaan ini.  

P : Selain itu apalagi alasan Anda meninggalkan PT. XX ? 

IF 5 : Tidak ada dek, hanya itu saja terkait saya kurang puas denga gaji saya 

karena saya ingin mencari penghasilan yang lebih atau mencari penghasilan 

yang gajian setiap harinya.  

P : Dengan jabatan dan gaji yang diberikan perusahaan kepada Anda selama 

ini. Apakah Anda tidak merasa rugi / merasa kehilangan ketika 

meninggalkan pekerjaan Anda ? 
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IF 5 : Ya sebenernya sih merasa kehilangan dek, karena saya sudah cukup lama 

bekerja diperusahaan itu. Namun saya kan sudah tua hanya tinggal berdua 

sama isteri. Kami membutuhkan penghasilan setiap harinya. Kalau disitu 

kan setiap harinya tidak menentu. Karena gaji saya bulanan.  

P : Ketika Anda keluar dari pekerjaan tersebut, serta dengan usia Anda saat 

ini. Apakah Anda mempunyai kesempatan lain untuk mendapatkan 

pekerjaan lainnya ? 

IF 5 : Tentunya tidak, . Kalau mencari pekerjaan di perusahaan transportasi pasti 

susah mbak. Apalagi di usia saya saat ini yang menginjak usia kepala 5.  

P : Bagaimana proses Anda meninggalkan atau keluar dari PT.XX ? 

IF 5 : langsung menemui atasan saya, dan berpamitan pada atasan saya bahwa 

saya mengundurkan diri dari perusahaan tersebut.  

P : Ketika proses Anda mengundurkan diri, apa yang membuat Anda berani 

untuk keluar dari perusahaan ini ? 

IF 5 : Karena saya setiap harinya merasa agak kesulitan dalam ekonomi saya, 

tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari- hari. Kemudian saya bertekad 

memutuskan untuk meninggalkan perusahaan tersebut.  

P : Berapa Gaji Anda dulu ketika bekerja di PT. XX ? 

IF 5 : gaji saya dulu itu paling sebulan kurang lebih hanya Rp 2.000.000,- 

P : Gaji yang Anda terima tiap bulannya itu digunakan untuk apa saja ? 

IF 5 : Untuk kebutuhan makan sehari-hari, saya dan isteri saya.  

P : Menurut pendapat Anda, bagaimana sikap atasan (Bos) Anda terhadap 

karyawan ? 

IF 5 : atasan saya itu disiplin. Beliau tipe pekerja keras. Bersikap adil pada semua 

karyawan. Kalau ada yng salah ya memang dimarahin tidak pandang bulu.  

P : Berdasarkan pendidikan terakhir Anda, Apakah tugas dan jabatan Anda 

dahulu sudah sesuai dengan harapan Anda ? 

IF 5 : Saya rasa sudah sesuai karena saya dulu hanya lulusan SMP sulit untuk 

mencari pekerjaan lain.  

P  : Ketika Anda meninggalkan perusahaan trsebut apa Anda mendapat 

pesangon dari perusahaan ? 

IF 5 : tidak ... karena saya mengundurkan diri.  
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TRANSKRIP WAWANCARA 

“STUDI DISKRIPTIF ALASAN KARYAWAN GENERASI X 

DAN Y YANG KELUAR DARI PT. XX DI KOTA KUDUS” 

 

Identitas Responden : 

Nama Inisial   : Informan 6 

Usia    : 50 tahun (Gen X) 

Pendidikan Terakhir  : SMA 

Pelaksanaan wawancara : 8 Desember 2018 

 

Berikut adalah hasil wawancara dengan informan 10 dalam penelitian yang 

berjudul “STUDI DISKRIPTIF KARYAWAN GENERASI X DAN Y YANG 

KELUAR DARI PT.XX DI KUDUS” 

P : Berapa lama dahulu Anda bekerja di PT. XX ? 

IF 6 : dulu saya bekerja disana 22 tahun.  

P : Apa jabatan Anda ketika bekerja di PT. XX ? 

IF 6 : Saya menjadi sopir, dari dulunya sopir bus malam  

P : Mengapa Anda keluar dari perusahaan itu ? 

IF 6 : Saya keluar dari perusahaan itu karena saya merasa sistem sistem 

manajemen sopir bus malam kurang tersistem dengan baik. Misalnya untuk 

jatah pemberangkatan itu tidak dijadwalkan dengan sama rata berapa kali 

pemberangkatan dalam satu bulan. Saya faham kalau memang kadang 

ramaai kadang juga sepi. Namun kiranya volume untuk berangkat nya sopir 

A dengan B harus sama besar voleme berapa kali pemberangkatan dalam 

satu bulannya. Jadi tidak hanya itu – itu saja.  

P : Apa ada alasan lain kenapa Anda meninggalkan perusahaan tersebut ? 

IF 6 :Kemungkinan hanya masalah gaji saja, pemasukannya tidak bisa 

mencukupi kebutuhan sehari – hari kalau keadaan kondisi penumpang yang 

sepi. Dan sistem penggajiannya juga tidak bulanan. Misalnya utnuk 

karyawan yang sudah senior seperti saya ini.  

P : Dengan jabatan dan gaji yang diberikan perusahaan kepada Anda selama 

ini. Apakah Anda tidak merasa rugi / merasa kehilangan ketika 

meninggalkan pekerjaan Anda ? 
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IF 6 : tidak. Karena dengan pengalaman yang saya miliki saat ini, saya masih 

bisa mencari pekerjaan lainnya 

P : Ketika Anda keluar dari pekerjaan tersebut, serta dengan usia Anda saat 

ini. Apakah Anda mempunyai kesempatan lain untuk mendapatkan 

pekerjaan lainnya ? 

IF 6 : Ya, dengan kemampuan dan pengalaman kerja saya sebagai supir, saat ini 

saya menjadi sopir travel di salah satu agen travel di kota Kudus.  

P : Bagaimana proses Anda meninggalkan atau keluar dari PT.XX ? 

IF 6 : Waktu itu saya terlebih dahulu membuat surat pengunduran diri, lalu 

kemudian saya berpamitan dengan atasan saya dengan baik-baik. Awalnya 

memang atasan saya tidak mengijinkan saya keluar dari perusahaan. Namun 

itu semua harus saya lakukan karena mengingat saya juga membutuhkan 

biaya ekonomi yang lebih untuk kehidupan sehari – hari.  

P : Ketika proses Anda mengundurkan diri, apa yang membuat Anda berani 

untuk keluar dari perusahaan ini ? 

IF 6 : Karena saya ada itikad untuk mencari pekerjaan diperusahaan lain yang 

sistem managementnya lebih terstruktur. 

P : Berapa Gaji Anda dulu ketika bekerja di PT. XX ? 

IF 6 : Dulu gaji saya kurang satu bulan kurang lebih Rp 2.000.000,- 

P : Gaji yang Anda terima tiap bulannya itu digunakan untuk apa saja ? 

IF 6 : digunakan untuk kebutuhan sehari – hari membeli makanan dan kebutuhan 

isteri saya dirumah, untuk membayar kuliah anak saya dan yang 2 masih 

sekolah.  

P  : Pengalaman buruk apa yang pernah Anda alami saat Anda masih bekerja 

di PT. XX baik Pengalaman buruk dengan atasan maupun dengan rekan 

kerja ? 

IF 6 : Namanya bekerja pasti mempunyai lika-liku apalagi bekerja sudah lama 

sekali dulu di PT. XX banyak kenangan baik maupun buruk. Singkatnya 

kalau buruk ya memang dimarahi oleh atasan. Itu hal wajar. 

P : Menurut pendapat Anda, bagaimana sikap atasan (Bos) Anda terhadap 

karyawan ? 

IF 6 : Baik, disiplin, dan bersikap adil tentunya kepada semua karyawan.  

P : Berdasarkan pendidikan terakhir Anda, Apakah tugas dan jabatan Anda 

dahulu sudah sesuai dengan harapan Anda ? 

IF 6 : Sudah sesuai, karena saya lulusan SMA dulu 
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P  : Ketika Anda meninggalkan perusahaan tersebut apa Anda mendapat 

pesangon dari perusahaan ? 

IF 6 : Ya, walaupun saya ,mengundurkan diri dari perusahaan. Saat itu saya di 

apresiasi oleh atasan saya atas pengabdian saya kepada perusahaan selama 

20tahun ini. Saya diberi pesangon Rp 3.000.000,- 

P : Apakah pesangon tersebut sudah sesuai dengan pengabdian kerja Anda 

selama itu ? 

IF 6 : Memang tidak seberapa pesangonnya, tapi saya tetap berterimakasih sudah 

diberi pesangon. Saya tidak akan meminta lebih. Melihat kondisi 

perusahaan saat itu.  
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TRANSKRIP WAWANCARA 

“STUDI DISKRIPTIF ALASAN KARYAWAN GENERASI X 

DAN Y YANG KELUAR DARI PT. XX DI KOTA KUDUS” 

 

Identitas Responden : 

Nama Inisial   : Informan 7 

Usia    : 24 tahun (Gen Y) 

Pendidikan Terakhir  : SMA 

Pelaksanaan wawancara : 15 Desember 2018 

 

Berikut adalah hasil wawancara dengan informan 12 dalam penelitian yang 

berjudul “STUDI DISKRIPTIF KARYAWAN GENERASI X DAN Y YANG 

KELUAR DARI PT.XX DI KUDUS” 

P : Berapa lama dahulu Anda bekerja di PT. XX ? 

IF 7 : 4 tahun saya bekerja di PT. XX hanya sebentar saja 

P : Apa jabatan Anda ketika bekerja di PT. XX ? 

IF 7 : Saya sebagai sopir bis malam. 

P : Mengapa Anda keluar dari perusahaan itu ? 

IF 7 : Karena saya merasa gajinya sedikit, walaupun saya belum menikah tapi 

saya merasa dengan gaji segitu masih belum mencukupi kebutuhan. 

Pekerjaannya sangat berat menurut saya.  

P : Apa ada alasan lain kenapa Anda meninggalkan perusahaan itu, selain gaji 

? 

IF 7 : Ada sihhh, saya merasa di perusahaan ini tidak mengembangkan keinginan 

saya harapan saya kedepannya untuk lebih baik. Seperti monoton. 

P : Apakah yang Anda maksut di perusahaan itu tidak bisa mengembangkan 

karir ? 

IF 7 : Iya, saya merasa begitu. Tidak ada sitem bagi karyawan yang ingin 

mengembangkan karirnya. Tidak ada kesempatan seperti itu. Jadi kalau 

jabatannya itu ya ituuu terus kemungkinan. Peluang naik jabatan suit dan 

lama.  
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P : Dengan jabatan dan gaji yang diberikan perusahaan kepada Anda selama 

ini. Apakah Anda tidak merasa rugi / merasa kehilangan ketika 

meninggalkan pekerjaan Anda ? 

IF 7 : Tidak, karena syaa merasa di perusahan tersebut tidak bisa 

mengembangkan karir itu tadi, dan gajinya masih kurang menurut saya.  

P : Berapa Gaji Anda dulu ketika bekerja di PT. XX ? 

IF 7 : Tidak menentu, kadang satu bulan pernah Rp 1.500.000 sampai Rp 

2.000.000,- tergantung saya diberangkatkan atau tidak.  

 

P : Ketika Anda keluar dari pekerjaan tersebut, serta dengan usia Anda saat 

ini. Apakah Anda mempunyai kesempatan lain untuk mendapatkan 

pekerjaan lainnya ? 

IF 7 : untuk saat ini tidak, saya masih nganggur dirumah. Saya ingin menunggu 

peluang baru pekerjaan yang kiranya mendapatkan gaji yang lebih dari 

prusahaan sebelumnya, dan pekerjaan yang tidak begitu berat menurut saya 

pribadi.  

P : Bagaimana proses Anda meninggalkan atau keluar dari PT.XX ? 

IF 7 : Saya tidak pamitan waktu itu sama perusahaan, saya langsung 

mengundurkan diri, dan tidak pernah berangkat. Misal saya diberangkatkan 

ya saya menolak dengan cara saya sendiri.  

P : Ketika proses Anda mengundurkan diri, apa yang membuat Anda berani 

untuk keluar dari perusahaan ini ? 

IF 7 : tanggung jawabnya pekerjaan sebagai sopir bus malam, serta gajinya 

kurang menurut saya.  

P : Gaji yang Anda terima tiap bulannya itu digunakan untuk apa saja ? 

IF 7 : beberapa saya berikan kepada ibu saya untuk membeli keperluan dapur, 

dll. Selebihnya saya tabung dan saya gunakan untuk keperluan nongkrong 

sama temen kaau libur.  

P : Menurut pendapat Anda, bagaimana sikap atasan (Bos) Anda terhadap 

karyawan ? 

IF 7 : Kalau sama karyawan ya disiplin, serta tipe peekrja keras beliau.  

P : Berdasarkan pendidikan terakhir Anda, Apakah tugas dan jabatan Anda 

dahulu sudah sesuai dengan harapan Anda ? 

IF 7 : Sesuai tidak sesuai, saya pengennya kerja di pabrik, tapi ya sulit makanya 

saya ikut orang tua saya bekerja diperushaaan itu.  
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P : Hal apa yang Anda sukai ketika dahulu bekerja di PT. XX terkait dengan 

fasilitas  atau kelebihan yang diberikan perusahaan ? 

IF 7 : Mempunyai BPJS, rekan kerja baik, semuanya disana situasinya 

kekeluargaan di pekerjaan. 

P  : Ketika Anda meninggalkan perusahaan tersebut apa Anda mendapat 

pesangon dari perusahaan ? 

IF 7 : Tidak mbak... soalnya saya mengundurkan diri.  
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TRANSKRIP WAWANCARA 

“STUDI DISKRIPTIF ALASAN KARYAWAN GENERASI X 

DAN Y YANG KELUAR DARI PT. XX DI KOTA KUDUS” 

 

Identitas Responden : 

Nama Inisial   : Informan 8 

Usia    : 35 tahun (Gen Y) 

Pendidikan Terakhir  : SMA 

Pelaksanaan wawancara : 15 Desember 2018 

 

Berikut adalah hasil wawancara dengan informan 13 dalam penelitian yang 

berjudul “STUDI DISKRIPTIF KARYAWAN GENERASI X DAN Y YANG 

KELUAR DARI PT.XX DI KUDUS” 

P : Berapa lama dahulu Anda bekerja di PT. XX ? 

IF 8 : Saya dulu bekerja di PT. XX selama 7 tahun. 

P : Apa jabatan Anda ketika bekerja di PT. XX ? 

IF 8 : Saya bekerja sebagai sopir bus malam  

P : Mengapa Anda keluar dari perusahaan itu ? 

IF 8 : Saya keluar dari perusahaan dikarenakan gaji nya kurang, tidak bisa 

memenuhi kebutuhan. Saya pengen mempunyai penghasilan yang lebih.  

P : Apa ada alasan lain kenapa Anda meninggalkan perusahaan itu, selain gaji 

? 

IF 8 : Ada. Saya waktu itu ada masalah dengan rekan crew. Saya kurang cocok 

sama beliau. Saya merasa sudah tidak nyaman  bekerja disitu. Jadinya ya 

saya memtuskan untuk keluar saja.  

P : Dengan jabatan dan gaji yang diberikan perusahaan kepada Anda selama 

ini. Apakah Anda tidak merasa rugi / merasa kehilangan ketika 

meninggalkan pekerjaan Anda ? 

IF 8 : Tidak. Karena gaji yang diberikan perusahaan kurang cukup.  

P : Berapa Gaji Anda dulu ketika bekerja di PT. XX ? 
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IF 8 : gaji saya itu tidak tentu dulu itu, jadi kalau ada orderan dari kantor suruh 

berangkat ya kita dapet penghsilan kalau enggak ya enggak. Ga menentu 

nominalnya jadi saya tidak bisa menyebutkan.  

P : Gaji yang diterima Anda tiap bulannya itu digunakan untuk apa saja, 

sampai Anda bisa mengatakan bahwa gaji yang diberikan perusahaan 

kurang cukup ? 

IF 8 : Untuk menyekolahkan kedua anak saya SD, untuk kebutuhan sehari-hari. 

Untuk memberi kebutuhan tiap bulannya untuk orang tua saya juga. Jadi 

kalau saya ga berangkat ya saya ga punya penghasilan mau makan dari uang 

apa. 

P : Ketika Anda keluar dari pekerjaan tersebut, serta dengan usia Anda saat 

ini. Apakah Anda mempunyai kesempatan lain untuk mendapatkan 

pekerjaan lainnya ? 

IF 8 : Ya,, saya mencoba untuk mencari pekerjaan ditempat lain. Alkhamdulillah 

aat ini saya juga nyopir di perusahaan bus lainnya.  

P : Bagaimana proses Anda meninggalkan atau keluar dari PT.XX ? 

IF 8 : Saya membuat surat pengunduran diri, kemudian saya meminta surat 

pengalam kerja. Untuk mencari pekerjaan lain di perusahaan jasa 

transportasi lainnya.  

P : Ketika proses Anda mengundurkan diri, apa yang membuat Anda berani 

untuk keluar dari perusahaan ini ? 

IF 8 : Tentunya dengan pikir panjang dulu, jadi ketika saya memutuskan untuk 

pergi dari perusahaan itu. Saya sudah memperhitungkan segalanya bahwa 

memang disitu saya tidak bisa mmpunyai penghasilan yang menetap tiap 

bulannya. Istilahnya begitu. 

P : Menurut pendapat Anda, bagaimana sikap atasan (Bos) Anda terhadap 

karyawan ? 

IF 8 : Adil, kaau ada karyawan yang melakukan kesalahan ya memang dimarahi 

atasan tidak memandang bulu.  

P : Berdasarkan pendidikan terakhir Anda, Apakah tugas dan jabatan Anda 

dahuku sudah sesuai dengan harapan Anda ? 

IF 8 : Sudah sesuai, karena saya memang dari dulu pengen emnjadi sopir bus.  

P  : Ketika Anda meninggalkan perusahaan tersebut apa Anda mendapat 

pesangon dari perusahaan ? 

IF 8 : Tidak mbak... karena saya mengundurkan diri dari perusahaan itu.  
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TRANSKRIP WAWANCARA 

“STUDI DISKRIPTIF ALASAN KARYAWAN GENERASI X 

DAN Y YANG KELUAR DARI PT. XX DI KOTA KUDUS” 

 

Identitas Responden : 

Nama Inisial   : Informan 9 

Usia    : 25 tahun (Gen Y) 

Pendidikan Terakhir  : SMA 

Pelaksanaan wawancara : 17 Desember 2018 

 

Berikut adalah hasil wawancara dengan informan 1 dalam penelitian yang 

berjudul “STUDI DISKRIPTIF KARYAWAN GENERASI X DAN Y YANG 

KELUAR DARI PT.XX DI KUDUS” 

P : Berapa lama dahulu Anda bekerja di PT. XX ? 

IF 9 : 6 tahun saya bekerja di PT. XX, saya melamar kerja dua tahun setelah saya 

lulus SMA 

P : Apa jabatan Anda ketika bekerja di PT. XX ? 

IF 9 : Saya dibagian customer service (di penjualan tiket), melayani pembelian 

tiket, ngangkat telfon kalau ada konsumen yang komplain atau booking tiket 

dek. 

P : Mengapa Anda keluar dari perusahaan itu ? 

IF 9 : Aku keluar dari perusahaan itu karena aku pengen punya penghasilan yang 

lebih, walaupun gaji yang aku dapatkan udah cukup. Tapi aku masih ingin 

mendaptkan gaji yang lebih lagi. Diperusahaan ini juga sering terlambat 

lama ketika menggaji karyawannya. Terlebih lagi saya itu tulang punggung 

keluarga yang harus menghidupi kakak dan ibu saya yang tidak bekerja. 

Dikarenakan ayah saya sudah meninggal dunia dan saya belum menikah 

dek. 

P : Apa ada alasan lain kenapa mbak meninggalkan perusahaan itu, selain gaji 

? 

IF 9 : Ada sihhh, paling juga lingkungan kerja aja yang kurang nyaman, paling 

biasanya itu rekan kerja laki-laki yang rese dek, ngga mau ngalah. Atau 

tidak mau bertukar shift kerja.  
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P : Selain itu apalagi mbk ? 

IF 9 : Tidak ada dek, hanya itu saja terkait saya kurang puas denga gaji saya 

karena ingin lebih dan rekan kerja saya tidak mau bertukar shift / jatah libur. 

Itu saja. 

P : Dengan jabatan dan gaji yang diberikan perusahaan kepada Anda selama 

ini. Apakah Anda tidak merasa rugi / merasa kehilangan ketika 

meninggalkan pekerjaan Anda ? 

IF 9 : Ya sebenernya sih merasa kehilangan dek, soalnya saya itukan hanya 

lulusan SMA tapi disini saya bisa digaji 2 juta lebih. Sedangkan 

diperusahaan lain mungkin tidak menggaji saya lebih dari 2 juta saya rasa.  

P : Ohhh gitu yaa mbk.. memangnya disana semua yang lulusan SMA digaji 

2 juta lebih semua ? 

IF 9 : ohh enggak dek, kalau awal-awal untuk karyawan baru yang lulusan SMA 

seperti saya di kantor admin pasti hanya digaji diatas 1,5 saja itu menurut 

sepengetahuan saya dari gaji teman saya yang karyawan baru. Tapi kalau 

sudah lambat laun gaji naik. Jadi berdasarkan pengalaman kerja disana. 

Semakin lama gaji akan semakin naik, juga dilihat kinerja kita. Soalnya 

disana gajinya tidak berdasarkan UMR setau saya. 

P : Ketika Anda keluar dari pekerjaan tersebut, serta dengan usia Anda saat 

ini. Apakah Anda mempunyai kesempatan lain untuk mendapatkan 

pekerjaan lainnya ? 

IF 9 : YA,, di usia saya saat ini yang masih relatif muda 25 tahun saya 

Alhamdulillah masih bisa mendapatkan pekerjaan yang kurang lebih masih 

sama dengan sebelumnya di bagian admin. Dengan jabatan yang sama 

namun dengan gaji yang lebih tinggi. 

P : Bagaimana proses Anda meninggalkan atau keluar dari PT.XX ? 

IF 9 : Waktu itu saya terlebih dahulu sharing sama ketua bagian saya, untuk 

mempertimbangkan keluhan saya ini. Setelah saya mempertimbangkan ya 

saya membuat surat pengunduran diri dek.  

P : Ketika proses Anda mengundurkan diri, apa yang membuat Anda berani 

untuk keluar dari perusahaan ini ? 

IF 9 : Sebelum saya keluar dari perusahaan ini, saya melamar dulu di perusahaan 

lain milik saudara saya dek, jadi sebelum saya keluar dari perusahaan ini, 

saya sudah memastikan ketika keluar punya pekerjaan baru lagi. 

P : Berapa Gaji Anda dulu ketika bekerja di PT. XX ? 

IF 9 : gaji saya dulu itu RP 2.350.000,- 

P : Gaji yang diterima mbak tiap bulannya itu digunakan untuk apa saja ? 
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IF 9 : utamanya gaji itu saya berikan ke ibu saya mbak, sisanya saya gunakan 

untuk beli lipstik, baju, kadang juga beli sepatu yang harga murah-murah 

buat gantian kalau pergi ke kantor. Selain itu juga kadang uangnya kan buat 

nongkrong bareng temen. Itu yang bikin gaji saya cepet habis mbak. Karena 

uangnya seberapa kadang kalau pergi sama temen habis banyak minimal 

pasti Rp 45.000,- 

P  : Pengalaman buruk apa yang pernah Anda alami saat Anda masih bekerja 

di PT. XX baik Pengalaman buruk dengan atasan maupun dengan rekan 

kerja ? 

IF 9 : Kalau dengan atasan ya paling saya dimarahin oleh atasan saya, itupun 

saya dimarahi karena atas kelalaian saya sendiri. Biasanya saya itu di CS, 

melayani pembeli, paling laporan buruk yang sampai ke telinga atasan saya 

ya saya kurang ramah dalam melayani pembeli. 

P  : Bagaimana dengan rekan kerja sekantor Anda dahulu ? 

IF 9  : baik semua, ada 1 orang saja yang kurang baik dia sering memfitnah 

teman kerja. Lebih parahnya dia sering cari muka depan atasan yang 

nantinya bisa merugikan rekan kerja lainnya. 

P : Menurut pendapat Anda, bagaimana sikao atasan (Bos) Anda terhadap 

karyawan ? 

IF 9 : atasan saya itu disiplin, namun sisi negatifnya dia sering terpercaya dengan 

omongan orang lain tanpa melihat reaita dilapangan seperti apa. Sehingga 

kalau ada salah paham ya langsung memarahi karyawannya. 

P : Berdasarkan pendidikan terakhir Anda, Apakah tugas dan jabatan Anda 

dahuku sudah sesuai dengan harapan Anda ? 

IF 9 : Sudah sesuai, karena saya lulusan SMA ya bekerja seperti ini ditempat 

yang ber AC dan fasilitas sudah baik saya sudah bersyukur.  

P  : Ketika Anda meninggalkan perusahaan trsebut apa Anda mendapat 

pesangon dari perusahaan ? 

IF 9 : Tidak mbak... karena saya mengundurkan diri.  
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TRANSKRIP WAWANCARA 

“STUDI DISKRIPTIF ALASAN KARYAWAN GENERASI X 

DAN Y YANG KELUAR DARI PT. XX DI KOTA KUDUS” 

 

Identitas Responden : 

Nama Inisial   : Informan 10 

Usia    : 28 tahun (Gen Y) 

Pendidikan Terakhir  : SMA 

Pelaksanaan wawancara : 4 Desember 2018 

 

Berikut adalah hasil wawancara dengan informan 2 dalam penelitian yang 

berjudul “STUDI DISKRIPTIF KARYAWAN GENERASI X DAN Y YANG 

KELUAR DARI PT.XX DI KUDUS” 

P : Berapa lama dahulu Anda bekerja di PT. XX ? 

IF 10 : kurang lebih 4 tahun saya bekerja disitu dek. 

P : Apa jabatan Anda ketika bekerja di PT. XX ? 

IF 10 : aku dulu bekerja dibagian penjualan tiket, sama melayani telfon kalau ada 

yang memesan tiket via telfon. 

P : Mengapa Anda keluar dari perusahaan itu ? 

IF 10 : Aku keluar dari perusahaan itu karena dulu aku diberhentikan oleh 

perusahaan terkait pengurangan karyawan. Nah disitu aku juga ikut terpilih 

untuk pengurangan karyawan. Ya mau bagaimana lagi memang sudah 

takdirnya diberhentikan oleh perusahaan XX. 

P : Kenapa perusahaan itu melakukan pengurangan karyawan mbak? 

IF 10 : aku kurang faham kenapa alasannya, tapi dulu aku ya memang dapat surat 

pemberhentian dari perusahaan. Dulu itu waktu aku disitu memang sering 

telat gajinya. Mungkin perusahaan melakukan pengurangan karyawan ya 

bisa jadi terkait hal itu, tidak mampu menggaji karyawan secara bersamaan 

semuanya. 

P : Ketika Anda diberhentikan oleh perusahaan. Apakah Anda merasa rugi 

atau kehilangan pekerjaan tersebut ? 
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IF 10 : Ya sebenernya sih merasa kehilangan dek, karena dulu dari lulusan SMA 

saya langsung bekerja disitu. Bapak saya sopir disana, saya dibantu oleh 

bapak untuk masuk disitu. Namun pada akhirnya di bagian Admin ada 

pengurangan karyawan, dan kebetulan saya kena diberhentikan. Tapi aku 

enggak patah semangat karena bapakku masih disitu sehingga ada yang 

tetap kerja. 

P : Ohhh gitu yaa mbk.. Ketika mbak keluar dari pekerjaan itu apa mbak 

punya kesempatan lain untuk mendapatkan pekerjaan lainnya ? 

IF 10 : Iya,,, tapi saya setelah diberhentikan dari perusahaan itu saya kebingungan 

untuk mencari pekerjaan. Namun pada akhirnya saya membuka usaha toko 

kerudung sampai seperti saat ini. 

P : Bagaimana proses Anda meninggalkan atau keluar dari PT.XX ? 

IF 10 : Waktu itu saya diberi tahu oleh KA. Bag bahwa saya akan diberhentikan 

oleh perusahaan terkait pengurangan karyawan. Karena ka.bag saya lebih 

mengetahui terlebih dahulu.  Kemudian barulah saya dipanggil atasan saya, 

dan diberikan surat pemberhentian. Namun setelah itu saya meminta surat 

pengalaman kerja agar dapat dijadikan berkas untuk kedepannya saya 

mencari pekerjaan di perusahaan lain.  

P : Berapa Gaji Anda dulu ketika bekerja di PT. XX ? 

IF 10 : gaji saya waktu itu Rp 2.500.000,- 

P : Gaji yang diterima mbak tiap bulannya itu digunakan untuk apa saja ? 

IF 10 : gaji yang setiap bulannya saya dapatkan saya gunakan untuk kebutuhan 

sehari-hari untuk membeli makan, minum serta membayar kos. Karena 

orang tua saya udah pisah jadi saya memilih untuk kos. Ibu dan ayah saya 

tinggal bersama pasangan barunya.  

P  : apakah cukup dengan gaji segitu anda membayar kos dan untuk makan 

tiap bulannya ? 

IF 10 : Cukup tidak cukup haus cukup, membayar kos hanya Rp 350.000,- tiap 

bulannya. Untuk makan itu saya target sehari harus Rp 15.000,- dan sisanya 

uang saya gunakan untuk ditabung atau membeli kebutuhan make up saya. 

P  : Pengalaman buruk apa yang pernah Anda alami saat Anda masih bekerja 

di PT. XX baik Pengalaman buruk dengan atasan maupun dengan rekan 

kerja ? 

IF 10 : kalau dengan atasan tidak pernah. Paling saya ada masalah sama rekan 

kerja aja, karena terdapat satu orang yang sering ngomongin tentang hidup 

saya. Jdi bikin ngga nyaman kerja. Tapi saya bodo amat aja dek. 

P : Menurut pendapat Anda, bagaimana sikap atasan (Bos) Anda terhadap 

karyawan ? 
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IF 10 : atasan saya itu bertanggung jawab, rajin banget ke kantor, datang tepat 

waktu juga. Jadi semua itu cocok untuk panutan karyawannya. Serta sistem 

kinerja teratur tidak boleh mengasal. 

P : Berdasarkan pendidikan terakhir Anda, Apakah tugas dan jabatan Anda 

dahulu sudah sesuai dengan harapan Anda ? 

IF 10 : Sudah sesuai, karena saya lulusan SMA. Mau bekerja apalagi mbak kalau 

SMA ya saya rasa pekerjaan ini sudah jauh lebih dari cukup. 

P  : Ketika Anda meninggalkan perusahaan trsebut apa Anda mendapat 

pesangon dari perusahaan ? 

IF 10 : karena saya diberhentikan oleh perusahaan. Saya mndapat pesangon waktu 

itu hanya Rp 2.000.000,- . 

P : Apakah pesangon yang diberikan oleh perusahaan sudah sesuai dengan 

harapan Anda ? 

IF 10 : saya rasa sudah cukup karena melihat kondisi perusahan yang seperti ini 

saya menerima saja dari pada tidak ada pesangon sama sekali.  
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TRANSKRIP WAWANCARA 

“STUDI DISKRIPTIF ALASAN KARYAWAN GENERASI X 

DAN Y YANG KELUAR DARI PT. XX DI KOTA KUDUS” 

 

Identitas Responden : 

Nama Inisial   : Informan 11 

Usia    : 29 tahun (Gen Y) 

Pendidikan Terakhir  : S1 

Pelaksanaan wawancara : 4 Desember 2018 

 

Berikut adalah hasil wawancara dengan informan 3 dalam penelitian yang 

berjudul “STUDI DISKRIPTIF KARYAWAN GENERASI X DAN Y YANG 

KELUAR DARI PT.XX DI KUDUS” 

P : Berapa lama dahulu Anda bekerja di PT. XX ? 

IF 11 :  7 tahun saya bekerja di PT. XX, saya bekerja disitu sejak saya usia 22 

tahun. 

P : Apa jabatan Anda ketika bekerja di PT. XX ? 

IF 11 : Saya dibagian customer service di penjualan tiket, melayani pembelian 

tiket, serta keluhan konsumen.  

P : Mengapa Anda keluar dari perusahaan itu ? 

IF 11 : Aku keluar dari perusahaan itu kaena aku diberhentikan dari perusahaan 

mbak pengurangan karyawan. Waktu itu memang perusahaan tidak 

memberikan gaji saya selama 2bulan. Mungkin karena ada alasaan tertentu 

kenapa perusahaan memberhentikan saya dari perusahaan yaitu memang 

perusahaan sudah tidak bisa menggaji karyawannya secara bersamaan di 

hari yang sama. Ada yang sudah digaji dibulan itu ada juga yang belum 

digaji bisa sampe 2 bulan hingga 3 bulan.  

P : Bagaimana perasaan Anda ketika anda tahu bahwa mbak diberhentikan 

dari perusahaan ? 

IF 11 : ketika pertama mengetahui hal tersebut memang sedih. Karena di dalam 

keluarga saya yang bekerja mencari nafkah hanya saya dan ibu saya. 

Sedangkan saya punya dua adik yang harus kuliah. Jadi saya bantu ibu saya. 

P  : Bagaimana dulu proses pemberhentian mbak dari perusahaan itu ? 
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IF 11 : Saya diberi surat dari perusahaan, ketika memberikan surat itu saya diberi 

tahu oleh KA.Bag bahwa saya diberhentikan dari perusahaan terkait 

pengurangan karyawan. Dan karena usia saya masih muda, makanya saya 

yang dipilih untuk diberhentikan dengan alasan saya masih mampu untuk 

mencari pekerjaan lain untuk kedepannya. 

P : OOH begitu, lalu untuk saat ini mbak bekerja apa ? atau sudah 

mendapatkan pekerjaan lainnya kah ? 

IF 11 : sampai saat ini, saya itu belum mendapatkan pekerjaan karena usia saya, 

dan karena saya juga tidak semudah itu cocok atau tertarik. Pengennya di 

perusahaan yang agak bagus, tapi juga melihat dari usia ini sudah sulit 

mungkin dek. Saya nganggur udah hampir 1 tahun.  

P : mbak ini kan lulusan Sarjana, nah umur mbak juga saat ini sudah mencapai 

29 tahun. Apakah Anda mempunyai kesempatan lain untuk mendapatkan 

pekerjaan lainnya ? 

IF 11 : Saya sudah melamar tpi di perusahaan yang cukup mempunyai nama baik 

juga. Kalau perusahan biasa saya kurang tertarik. Kalau di pabrik saya juga 

kurang minat. 

P : Dengan jabatan dan gaji yang diberikan perusahaan kepada Anda selama 

ini. Apakah Anda tidak merasa rugi / merasa kehilangan ketika 

meninggalkan pekerjaan Anda ? 

IF 11 : pastinya saya sangat merasa kehilangan dan dirugikan atas kejadian ini 

hehe. Karena penghasilan saya tidak sebanyak biasanya. Saat ini saya hanya 

jualan Online saja. 

P : Berapa Gaji Anda dulu ketika bekerja di PT. XX ? 

IF 11 : gaji saya dulu itu RP 2.700.000,- 

P : Gaji yang diterima mbak tiap bulannya itu digunakan untuk apa saja ? 

IF 11 : Gaji yang saya terima utamanya saya sisihkan untuk digunakan membantu 

menyekolahkan kedua adik laki-laki saya. Serta saya gunakan untuk 

membeli kebutuhan kosmetik saya kalau ada yang habis. Pergi jalan bareng 

teman-teman atau ke mall. 

P  : Pengalaman buruk apa yang pernah Anda alami saat Anda masih bekerja 

di PT. XX, baik pengalaman buruk dengan atasan maupun dengan rekan 

kerja ? 

IF 11 : Kalau pengalaman buruk tidak ada. Paling seingat saya itu dimarahin 

karena saya telat dalam memberikan laporan penjualan tiket bulanan. Kalau 

dengan rekan kerja tidak ada permasalahan.  

P : Menurut pendapat Anda, bagaimana sikap atasan (Bos) Anda terhadap 

karyawan ? 
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IF 11 : Atasan saya baik, tipe yang pekerja keras dan pantas untuk dijadikan 

panutan jiwa pekerja kerasnya itu. Beliau sudah tua tapi masih mengurus 

perusahaan dan kalau ada kondisi yang kurang baik dalam pekerjaan. Beliau 

langsung turun ke lapangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

P : Berdasarkan pendidikan terakhir Anda, Apakah tugas dan jabatan Anda 

dahulu sudah sesuai dengan harapan Anda ? 

IF 11 : sebenarnya sih sangat tidak sesuai job des saya dipekerjaan dengan gelar 

saya. Tapi dahulu ketika saya bekerja diperusahaan ini ya tekad saya sudah 

bulat apapun job desnya saya menerima.  

P  : Ketika Anda meninggalkan perusahaan trsebut apa Anda mendapat 

pesangon dari perusahaan ? 

IF 11 : iyaa saya mendapatkan pesangin sebanyak Rp 3.000.000,- 

P : Apakah dengan mendapatkan pesangon Rp 3.000.000,- sudah sesuai 

dengan pengabdian anda diperusahaan ? 

IF 11 : Saya merasa sangat kurang dan tidak seimbang dengan pengabdian saya 

dengan waktu segitu. Teman saya saja ada yang lebih banyak dari itu.  
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TRANSKRIP WAWANCARA 

“STUDI DISKRIPTIF ALASAN KARYAWAN GENERASI X 

DAN Y YANG KELUAR DARI PT. XX DI KOTA KUDUS” 

 

Identitas Responden : 

Nama Inisial   : Informan 12 

Usia    : 33 tahun (Gen Y) 

Pendidikan Terakhir  : S1 

Pelaksanaan wawancara : 5 Desember 2018 

 

Berikut adalah hasil wawancara dengan informan 4 dalam penelitian yang 

berjudul “STUDI DISKRIPTIF KARYAWAN GENERASI X DAN Y YANG 

KELUAR DARI PT.XX DI KUDUS” 

P : Berapa lama dahulu Anda bekerja di PT. XX ? 

IF 12 : 10 tahun saya bekerja di PT. XX.. 

P : Apa jabatan Anda ketika bekerja di PT. XX ? 

IF 12 : Saya dibagian customer service (di penjualan layanan wisata). Melayai 

kalau ada yang pesan bis mau pesan – pesan dan pelunasan pembayaran. 

P : Mengapa Anda keluar dari perusahaan itu ? 

IF 12 : Aku keluar dari perusahaan itu karena aku tidak tahan sama sikap bosnya. 

Kadang itu bosnya mudah marah. Dan sering memarahi saya apabila ada 

kesahalahan kinerja atau kadang kalau telat laporan marah – marah yang 

hingga menyudutkan saya. Saya dikira mengambil uang storan dll dek. 

Selain itu saya tidak kerasan dengan sikap teman saya satu kantor ada satu 

laki-laki yang sering sekali memfitnah saya di depan atasan saya. Yang 

mengakibatkan saya sering dimarahi oleh atasan saya.  

P : Apa ada alasan lain kenapa mbak meninggalkan perusahaan itu ? 

IF 12 : Tidak ada dek, hanya itu saja 

P : Dengan jabatan dan gaji yang diberikan perusahaan kepada Anda selama 

ini. Apakah Anda tidak merasa rugi / kehilangan ketika meninggalkan 

pekerjaan Anda ? 
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IF 12 : Ya sebenernya sih merasa kehilangan dek, saya sudah berpisah dari suami 

saya dan harus mencari nafkah sendiri. Tapi saya tidak betah dengan sikap 

atasan saya yang mudah terpercaya omongan orang lain, lalu mudah 

memarahi karyawan. 

P : Ketika Anda keluar dari pekerjaan tersebut, serta dengan usia Anda saat 

ini. Apakah Anda mempunyai kesempatan lain untuk mendapatkan 

pekerjaan lainnya ? 

IF 12 : Tidak, pastinya di usia saya saat ini saya kesulitan untuk mendapatkan 

pekerjaan dek. Tapi dengan tabungan yang saya miliki,saya punya satu 

mobil (mini bus) , saya mencoba membuka sewa mobil dengan plus jasa 

sopir. Dari situ saya mencukupi hidup. 

P : Bagaimana proses Anda meninggalkan atau keluar dari PT.XX ? 

IF 12 : Waktu itu saya ketika meninggalkan perusahaan kebetukan waktu itu, 

seminggu sebelumnya saya sering dimarahi oleh atasan saya. Seminggu 

berturut turut syaa dimarahi oleh atasan. Kemudian hari H ketika saya 

dimarahi saya pamit untuk mengundurkan diri. Sudah setelah itu keesokan 

harinya saya sudah tidak bekerja lagi. 

P : Ketika proses Anda mengundurkan diri, apa yang membuat Anda berani 

untuk keluar dari perusahaan ini ? 

IF 12 : sebenernya itu ya dari proses saya tidak tahan dengan sikap atasan saya, 

saya tidak bisa mengembangkan karir saya serta saya sering dimarahi oleh 

atasan saya dengan berbagai alasan kesalahan saya lakukan. 

P : Berapa Gaji Anda dulu ketika bekerja di PT. XX ? 

IF 12 : gaji saya dulu itu RP 3.250.000,- 

P : Gaji yang diterima mbak tiap bulannya itu digunakan untuk apa saja ? 

IF 12 : Gaji yang saya dapat saya gunakan untuk menyekolahkan anak sayayang 

masih TK. Saya berikan sebagian untuk berobat ibu saya dan sisanya saya 

gunakan untuk mencukupi kebutuhan membeli makan dan susu formula 

anak saya.  

P  : Pengalaman buruk apa yang pernah Anda alami saat Anda masih bekerja 

di PT. XX baik Pengalaman buruk dengan atasan maupun dengan rekan 

kerja ? 

IF 12 : Kalau dengan atasan ya paling saya dimarahin oleh atasan saya, itupun 

saya dimarahi karena mungkin atas kelalaian saya sendiri. Karen saya waktu 

tidak membuat laporan bulanan wisata. Saya membuat laporan tapi itu 

manual, bukan dengan sistem komputer. Kemudian saya dimarahin atasan 

saya. Itu sajaa...  

P  : Bagaimana dengan rekan kerja sekantor Anda dahulu ? 
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IF 12  : Baik semua, ada 1 orang saja yang kurang baik dia sering memfitnah 

teman kerja. Lebih parahnya dia sering cari muka depan atasan yang 

nantinya bisa merugikan rekan kerja lainnya. 

P : Menurut pendapat Anda, bagaimana sikao atasan (Bos) Anda terhadap 

karyawan ? 

IF 12 : Tegas, Disiplin, Pekerja keras, dan bertanggung jawab 

P : Berdasarkan pendidikan terakhir Anda, Apakah tugas dan jabatan Anda 

dahulu sudah sesuai dengan harapan Anda ? 

IF 12 : Saya rasa sudah sesuai, saya sudah bersyukur bekerja diperusahaan itu 

dengan gaji segitu. 

P  : Ketika Anda meninggalkan perusahaan tersebut apa Anda mendapat 

pesangon dari perusahaan ? 

IF 12 : Tidak dek... karena saya mengundurkan diri. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

“STUDI DISKRIPTIF ALASAN KARYAWAN GENERASI X 

DAN Y YANG KELUAR DARI PT. XX DI KOTA KUDUS” 

 

 

Identitas Responden : 

Nama Inisial   : Informan 13 

Usia    : 36 tahun 

Pendidikan Terakhir  : SMA 

Pelaksanaan wawancara : 5 Desember 2018 

 

Berikut adalah hasil wawancara dengan informan 6 dalam penelitian yang 

berjudul “STUDI DISKRIPTIF KARYAWAN GENERASI X DAN Y YANG 

KELUAR DARI PT.XX DI KUDUS” 

P : Berapa lama dahulu Bapak bekerja di PT. XX ? 

IF 13 : 6 tahun saya bekerja di PT. XX. 

P : Apa jabatan Anda ketika bekerja di PT. XX ? 

IF 13 : saya sebagai sopir patas mbak.  

P : Mengapa Anda keluar dari perusahaan itu ? 

IF 13 : Aku keluar dari perusahaan itu karena saat itu saya mendengar bahwa 

perusahaan akan mengalami bangkrut. Bukannya saya tidak setia sama 

perusahaan, tapi saya juga memikirkan kebutuhan untuk kedepannya mbak 

P : Anda  bisa mengatakan bahwa perusahaan akan mengalami bangkrut 

memangnya apa yang terjadi di perusahaan ? 

IF 13 : Contoh kecil, itu biasanya menggaji karyawan bisa telat, jauh dari tanggal 

biasanya. Kemudian bahkan gajinya tidak turun pada bulan itu.  

P : Apa ada alasan lain kenapa Anda meninggalkan perusahaan itu selain 

keadaan tersebut? 

IF 13 : tidak ada mbak.  
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P : Dengan jabatan dan gaji yang diberikan perusahaan kepada Anda selama 

ini. Apakah Anda tidak merasa rugi / merasa kehilangan ketika 

meninggalkan pekerjaan Anda ? 

IF 13 : Ya sebenernya sih merasa kehilangan dek, kalau dari segi gaji menjadi 

sopir bis malam pendapatannya juga cukup memuaskan.  

P : Ketika Anda keluar dari pekerjaan, dengan usia Anda saat ini. Apakah 

Anda mempunyai kesempatan lain untuk mendapatkan pekerjaan lainnya ? 

IF 13 : Ya,, di usia saya yang lebih dari 30 tahun, saya mempunyai pengalaman 

lebih sebagai sopir bus. Dengan pengalaman dan kelebihan saya sebagai 

sopir bus saya bisa mencari pekerjaan di perusahaan lain.  

P : Bagaimana proses Anda meninggalkan atau keluar dari PT.XX ? 

IF 13 : Kemudian saya mengajukan surat pengunduran diri, dan berpamitan 

dengan atasan saya dengan alasan tertentu.  

P : Ketika proses Anda mengundurkan diri, apa yang membuat Anda berani 

untuk keluar dari perusahaan ini ? 

IF 13 : Waktu itu saya mendapatkan informasi kalau di perusahaan otobus lainnya 

ada lowongan sopir patas juga mbak. Sehingga saya berani untuk 

memutuskan keluar dari perusahaan, dan meminta surat pengalaman kerja. 

P : Berapa Gaji Anda dulu ketika bekerja di PT. XX ? 

IF 13 : gaji saya 1 bulan itu mencapai Rp 2.500.000,- an 

P : Gaji yang Anda terima tiap bulannya itu digunakan untuk apa saja ? 

IF 13 : utamanya gaji itu saya berikan ke isteri saya mbk, untuk menyekolahkan 

anak saya, dan saya berikan kepada ibu saya. Atau kebutuhan lainnya dan 

ditabung.  

P  : Pengalaman buruk apa yang pernah Anda alami saat Anda masih bekerja 

di PT. XX baik Pengalaman buruk dengan atasan maupun dengan rekan 

kerja ? 

IF 13 : Tidak ada... 

P : Menurut pendapat Anda, bagaimana sikap atasan (Bos) Anda terhadap 

karyawan ? 

IF 13 : atasan saya itu baik, pekerja keras dan disiplin paling penting itu kalau 

saya menjadi sopir saya diajarkan untuk bisa tepat waktu.  

P : Berdasarkan pendidikan terakhir Anda, Apakah tugas dan jabatan Anda 

dahulu sudah sesuai dengan harapan Anda ? 

IF 13 : Sudah sesuai, karena saya hanya lulusan SMA  
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P  : Ketika Anda meninggalkan perusahaan tersebut apa Anda mendapat 

pesangon dari perusahaan ? 

IF 13 : Tidak mbak... Karena saya mengundurkan diri 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

“STUDI DISKRIPTIF ALASAN KARYAWAN GENERASI X 

DAN Y YANG KELUAR DARI PT. XX DI KOTA KUDUS” 

 

Identitas Responden : 

Nama Inisial   : Informan 14 

Usia    : 40 tahun (Gen Y) 

Pendidikan Terakhir  : SMA 

Pelaksanaan wawancara : 13 Desember 2018 

 

Berikut adalah hasil wawancara dengan informan 11 dalam penelitian yang 

berjudul “STUDI DISKRIPTIF KARYAWAN GENERASI X DAN Y YANG 

KELUAR DARI PT.XX DI KUDUS” 

P : Berapa lama dahulu Anda bekerja di PT. XX ? 

IF 14 : 8 tahun saya bekerja di PT. XX 

P : Apa jabatan Anda ketika bekerja di PT. XX ? 

IF 14 : Saya bekerja sebagai sopir bus malam.  

P : Mengapa Anda keluar dari perusahaan itu ? 

IF 14 : Saya tidak pernah diberangkatkan dari pihak kantor, dengan tanpa alasan. 

Sehingga tidak ada pemasukan untuk kebutuhan ekonomi saya. Dengan 

demikian saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Karena saya ingin 

mmpunyai pemasukan yang lebih.  

P : Apa ada alasan lain kenapa Anda meninggalkan perusahaan itu ? 

IF 14 : Ya memang selain tidak diberangkatkan memang gajinya kurang bisa 

mencukupi kebutuhan karena tidak bulanan.  

P : Dengan jabatan dan gaji yang diberikan perusahaan kepada Anda selama 

ini. Apakah Anda tidak merasa rugi / merasa kehilangan ketika 

meninggalkan pekerjaan Anda ? 

IF 14 : Tidak, karena ketika saya bekerja disitu pemasukannya kurang kiranya 

tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Jadinya pas pas an   

P : Ketika Anda keluar dari pekerjaan dengan usia Anda saat ini. Apakah 

Anda mempunyai kesempatan lain untuk mendapatkan pekerjaan lainnya ? 
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IF 14 : Ya, walaupun saya sudah menginjak usia 40 tahun, saya masih mempunyai 

kesempatan lain untuk bisa bekerja diperusahaan lain dengan pengalaman 

kerja saya sebagai kernet bis.  

P : Bagaimana proses Anda meninggalkan atau keluar dari PT.XX ? 

IF 14 : Saya waktu itu kurang lebih selama 2 bulan tidak diberangkatkan oleh 

pihak kantor, pengurus pariwisata. Nah kemudian saya berfikir saya tidak 

bisa begini. Dan saya seketika itu tidak pernah berangkat ke kantor saya 

langsung keluar begitu saja dari PT. XX 

P : Ketika proses Anda mengundurkan diri, apa yang membuat Anda berani 

untuk keluar dari perusahaan ini ? 

IF 14 : Yang membuat berani keluar, karena ketika saya keluar dari perusahaan 

tersebut, saya masih bisa mencari pekerjaan lain. Saat ini saya bekerja juga 

sebagai crew bis kernet pariwisata di perushaaan lain. Alhamdulillah 

dengan gaji yang lebih dari perusahaan sebelumnya. Dan sistem 

management dikantor tentang karyawan yang diberangkatkan wisata 

berlaku adil.  

P : Berapa Gaji Anda dulu ketika bekerja di PT. XX ? 

IF 14 : gaji saya satu bulan mencapai Rp 2.500.000,- 

P : Gaji yang dulu Anda terima tiap bulannya itu digunakan untuk apa saja ? 

IF 14 : Saya sepenuhnya gaji diberikan kepada isteri. Jadi istri saya yang 

mengelola keuangannya. Untuk kebutuhan kuliah anak saya dan dan anak 

saya sekolah SMA  

P : Menurut pendapat Anda, bagaimana sika atasan (Bos) Anda terhadap 

karyawan ? 

IF 14 : Disiplin, memberikan contoh sebagai atasan yang sangat pekerja keras.  

P : Berdasarkan pendidikan terakhir Anda, Apakah tugas dan jabatan Anda 

dahulu sudah sesuai dengan harapan Anda ? 

IF 14 : Sudah sesuai, dinikmati saja... 

P  : Ketika Anda meninggalkan perusahaan trsebut apa Anda mendapat 

pesangon dari perusahaan ? 

IF 14 : Tidak mbak... karena saya keluar dari kantor begitu saja 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

“STUDI DISKRIPTIF ALASAN KARYAWAN GENERASI X 

DAN Y YANG KELUAR DARI PT. XX DI KOTA KUDUS” 

 

Identitas Responden : 

Nama Inisial   : Informan 15 

Usia    : 36 tahun 

Pendidikan Terakhir  : S1 

Pelaksanaan wawancara : 17 Desember 2018 

 

Berikut adalah hasil wawancara dengan informan 15 dalam penelitian yang 

berjudul “STUDI DISKRIPTIF KARYAWAN GENERASI X DAN Y YANG 

KELUAR DARI PT.XX DI KUDUS” 

P : Berapa lama dahulu Anda bekerja di PT. XX ? 

IF 15 : 11 tahun dulu saya bekerja di PT. XX, setelah saya lulus kuliah mencoba 

mendaftar di perusahaan tersebut.  

P : Apa jabatan Anda ketika bekerja di PT. XX ? 

IF 15 : Saya dibagian customer service (di bagian pelayanan pariwisata)  

P : Mengapa Anda keluar dari perusahaan itu ? 

IF 15 : Ada banyak pertimbangan dulu ketika aku mengundurkan diri dari 

perusahaan itu, yang pertama aku tuh gak cocok sama teman rekan kerja 

aku yang sesama di bagian pariwisata. Dia enggak bisa diajak bekerja sama, 

maunya menang sendiri, pembuatan laporan ditimpalin ke aku semuanya. 

Jadi aku merasa kayak enggak bisa nih jalan kedepan sama orang yang 

begini. Aku enggak betah aja gitu ngeliat sikap teman kerja aku itu.  

P : Apa ada alasan lain kenapa Anda meninggalkan perusahaan itu ? 

IF 15 : Ada sihhh, alasan paling mendukung yang kedua yaitu aku sering 

dimarahina atasan akuh untuk dua bulan belakangan itu. Selama dua bulan 

hampir setiap pagi aku dimarahin oleh atasan. Dari yang masalah spela, 

sampai jadi masalah lain-lainnya dibawa-bawa. Jadi semua serba salah gitu 

akunya, dari yang berangkat kerja jam 8 itu aku jam 8 telat sedikit bisa kena 

amukan, laporan telat kena amukan. Selama saya bekerja sebelas tahun di 
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perusahaan itu, kali itu aku baru, merasa kenapa nih atasan saya bisa begini 

marah setiap hari. Saya enggak tahan dengan sikap bos saya itu.  

P : Selain itu apalagi mbk ? 

IF 15 : Tidak ada dek,  

P : Dengan jabatan dan gaji yang diberikan perusahaan kepada Anda selama 

ini. Apakah Anda tidak merasa rugi / merasa kehilangan ketika 

meninggalkan pekerjaan Anda ? 

IF 15 : Tidak, saya rasa saya masih bisa mendapat peluang lain untuk 

mendapatakan rezeki dari jalan lain diluar pekerjaan ini.  

P : Ohhh gitu yaa mbk..... Ketika Anda keluar dari pekerjaan tersebut, serta 

dengan usia Anda saat ini. Apakah Anda mempunyai kesempatan lain untuk 

mendapatkan pekerjaan lainnya ? 

IF 15 : Ya,, saya saat ini menekuni bisnis yang saya miliki. Saya pedagang buah 

unuk saat ini.  

P : Bagaimana proses Anda meninggalkan atau keluar dari PT.XX ? 

IF 15 : Jadi waktu itu saya rembukan dulu sama suami, ketika suami oke. Saya 

berpamitan dengan atasan saya melalui email. Jadi saya membuat surat 

pengunduran diri via email. Ketika dibalas oleh atasan saya, keesokan 

harinya saya sudah tidak berangkat lagi dari pekerjaan tersebut. 

P : Ketika proses Anda mengundurkan diri, apa yang membuat Anda berani 

untuk keluar dari perusahaan ini ? 

IF 15 : Yang membuat saya berani untuk keluar adaah ketika saya mendapat 

tekanan dimarahi oleh bos saya terus menerus.  

P : Berapa Gaji Anda dulu ketika bekerja di PT. XX ? 

IF 15 : gaji saya dulu itu tiap bulan Rp 3.000.000,- an 

P : Gaji yang Anda terima tiap bulannya itu digunakan untuk apa saja ? 

IF 15 : Uang saya itu saya gunakan membeli kebutuhan pribadi saya, belanja, 

seperti belanja tambahan beli baju, alat make up sepatu dan tas. Seperti itu. 

Kalau kebutuhan sehari-hari itu dari penghasilan suami saya.  

P  : Pengalaman buruk apa yang pernah Anda alami saat Anda masih bekerja 

di PT. XX baik Pengalaman buruk dengan atasan maupun dengan rekan 

kerja ? 

IF 15 : pengalaman buruk bekerja selama 10 tahun dimarahin bos pagi-pagi 

melalui via telfon 

P : Berdasarkan pendidikan terakhir Anda, Apakah tugas dan jabatan Anda 

dahulu sudah sesuai dengan harapan Anda ? 
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IF 15 :Sebenarnya sih tidak sesuai dengan jurusan saya, tapi kalau masalah gaji 

sudah seimbang lah.. jadi saya rasa sudah sesuai dengan gaji lulusan sarjana.  

P  : Ketika Anda meninggalkan perusahaan trsebut apa Anda mendapat 

pesangon dari perusahaan ? 

IF 15 : Tidak mbak... karena saya mengundurkan diri.  
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