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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Cafe Coco De’Luna Purwodadi merupakan cafe yang mengusung 

konsep terrace and lounge dengan layanan ala carte, take away dan delivery 

order. Di tahun 2019, cafe Coco De’Luna menginjak umur yang ke 5 tahun. 

Sebelumnya Cafe Coco De’Luna terletak di jalan Hayam Wuruk Purwodadi, 

namun karena kontrak sudah tidak bisa diteruskan lagi maka lokasi Cafe 

Coco De’Luna berpindah di jalan Dr. Sutomo 1 Purwodadi, tidak jauh dari 

lokasi sebelumnya. Cafe Coco De’Luna buka setiap hari dari pukul 10.00-

23.00 WIB dan jumlah karyawan Cafe Coco De’Luna saat ini ada 13 

karyawan.  

Menu yang disediakan di Cafe Coco De’Luna beragam; terdapat 

menu western food, asian food, makanan khas kota Purwodadi dan lain-lain.  

Cafe Coco De’Luna merupakan cafe pertama di Purwodadi yang 

menyediakan karaoke, namun berbeda dengan tempat karaoke pada 

umumnya,  karaoke yang ada di Cafe Coco De’Luna terletak di ruang utama 

pelanggan, jadi pelanggan lainnya bisa melihat dan mendengarkan pelanggan 

yang sedang berkaraoke. Tarif karaoke yang ada di Cafe Coco De’Luna yaitu 

Rp 3000/lagu, pelanggan hanya perlu menuliskan apa saja lagu yang akan 

dinyanyikan dan selanjutnya waiters akan mencarikan lagu yang diinginkan 

pelanggan. Cafe dengan fasilitas karaoke ini yang membuat Cafe Coco 

De’Luna menjadi daya tarik bagi pelanggan dari semua kalangan untuk 

berkunjung ke sana. Tidak hanya fasilitas karaoke saja, Cafe Coco De’Luna 

juga memiliki butik yang berlokasi di tempat yang sama, sehingga konsumen 

yang datang kesana tidak hanya sekedar menikmati makanan yang disajikan  

namun juga bisa melihat pakaian-pakaian apa saja yang dijual di sana ataupun 

sebaliknya. 
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Berikut ini adalah visi misi yang dimiliki oleh Cafe Coco De’Luna 

Purwodadi :  

 Visi : Menjadikan Cafe Coco De’Luna sebagai cafe yang digemari oleh 

masyarakat Purwodadi dan diterima disemua kalangan. 

 Misi : 

- Memberikan kualitas terbaik dari segi pelayanan untuk konsumen. 

- Memberikan kualitas terbaik dari segi produk untuk konsumen. 

- Mengembangkan inovasi-inovasi baik dari pelayanan maupun dari 

produk. 

Selama perjalanan bisnisnya sampai sekarang, Cafe Coco De’Luna 

belum memiliki deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan secara tertulis 

karena Cafe Coco De’Luna belum memiliki desain deksripsi pekerjaan dan 

spesifikasi pekerjaan. 

 

4.1.1 Struktur Organisasi 

  

 Selama Cafe Coco De’Luna berdiri, Cafe Coco De’Luna belum 

memiliki struktur organisasi secara tertulis, hanya pemilik saja yang 

mengetahui struktur organisasi yang ada. Berikut ini adalah struktur 

organisasi pada Cafe Coco De’Luna Purwodadi berdasarkan wawancara 

dengan pemilik yang sekaligus menjadi manajer di Cafe Coco De’Luna: 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Cafe Coco De’Luna 

 

MANAJER 

STAF 

ADMINISTRASI 

DISHWASHER KOKI HELPER WAITERS BARTENDER 
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 Mengingat bahwa Cafe Coco De’Luna merupakan organisasi kecil 

dengan jumlah orang yang tidak banyak, pemilik berpendapat bahwa 

semua jabatan yang ada di sana posisinya sejajar, dimana segala 

keputusan diambil oleh pemilik yang sekaligus juga menjadi pengelola 

atau manajer dan semua karyawan yang ada bertanggung jawab 

langsung kepada manajer Cafe Coco De’Luna (Lampiran 2, halaman f). 

 

4.2 Gambaran Informan 

Informan adalah narasumber yang digunakan peneliti dalam 

mendapatkan informasi yang diinginkan.   

Dalam penelitian ini, yang menjadi informan adalah semua pemegang 

jabatan yang ada di Cafe Coco De’Luna dan manajer untuk terbentuknya 

deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Berikut merupakan data dari 

informan : 

Tabel 4.1 Data Informan 

No. Jabatan Usia Lama Menjabat 

1. Manajer 45 tahun 5 tahun 

2. Staf Administrasi 20 tahun 19 bulan 

3. Koki 1 18 tahun 24 bulan 

4. Koki 2 38 tahun 18 bulan 

5. Helper 1 21 tahun 27 bulan 

6. Helper 2 20 tahun 20 bulan 

7. Bartender 1 20 tahun 31 bulan 

8. Bartender 2 19 tahun 25 bulan 

9. Waiters 1 18 tahun 9 bulan 

10. Waiters 2 20 tahun 4 bulan 

11. Waiters 3 18 tahun 4 bulan 

12 Waiters 4 18 tahun 5 bulan 

13. Waiters 5 20 tahun 7 bulan 

14. Dishwasher 37 tahun 1 bulan 

Sumber : Data Primer yang diolah (Bulan Maret, 2019)   
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4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

4.3.1 Penentuan Faktor dan Sub Faktor. 

 

  Proses penentuan faktor dan sub faktor yang dianggap penting 

yang harus ada dalam sebuah pekerjaan dilakukan melalui proses 

sebagai berikut : 

 

1. Melihat visi dan misi 

  Melakukan penentuan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi 

pekerjaan dilihat dari visi dan misi, hal ini dilakukan dengan alasan 

bahwa deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan dapat 

memberikan kontribusi bagi pencapaian visi perusahaan. 

  Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Cafe Coco 

De’Luna, visi dan misi Cafe Coco De’Luna mengandung makna 

yaitu sebagai berikut : (Lampiran 2, halaman f) 

Visi  Menjadikan Cafe Coco De’Luna sebagai cafe yang 

digemari oleh masyarakat Purwodadi dan diterima disemua 

kalangan. 

Makna dari visi tersebut adalah bahwa banyaknya cafe-cafe yang 

bermunculan di daerah Purwodadi membuat pemilik memiliki cita-

cita yaitu Cafe Coco De’Luna menjadi cafe yang selalu ramai 

pengunjung baik dari anak muda sampai orang tua atau dengan kata 

lain selalu disukai oleh masyarakat di Purwodadi walaupun sudah 

banyak pesaing yang ada. 

Sedangkan untuk misinya, Cafe Coco De’Luna memiliki tiga misi 

untuk mewujudkan visinya: 

1. Memberikan kualitas terbaik dari segi pelayanan untuk 

konsumen. 
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 Yang berarti bahwa memberikan pelayanan terbaik yang 

mengutamakan kepedulian terhadap konsumen dan memuaskan 

konsumen. 

2. Memberikan kualitas terbaik dari segi produk untuk konsumen. 

 Yang berarti bahwa memberikan produk terbaik yang 

mengutamakan cita rasa yang tidak dimiliki oleh pesaing lain. 

3. Mengembangkan inovasi-inovasi baik dari pelayanan maupun 

dari produk. 

 Yang berarti bahwa dengan adanya banyak pesaing yang 

bermunculan di Purwodadi, maka Cafe Coco De’Luna akan 

melakukan sebuah strategi yaitu dengan cara melakukan 

inovasi-inovasi yang menarik supaya konsumen yang sudah ada 

menjadi loyal dan tidak beralih ke cafe lain. 

 

  Dari visi dan misi yang sudah terbentuk, maka langkah 

selanjutnya yaitu menentukan faktor dan sub faktor dari ketiga misi 

tersebut. Faktor dan sub faktor ini nantinya akan masuk pada 

deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Gambaran yang lebih 

lengkap mengenai tahapan tersebut akan dijelaskan pada gambar 

4.2.  

 

2. Faktor dan Sub Faktor 

  Langkah selanjutnya setelah melihat visi dan misi adalah 

menentukan faktor dan sub faktor. Menentukan faktor diturunkan 

melalui misi yang sudah ada di Cafe Coco De’Luna, sedangkan 

menentukan sub faktor diturunkan dari faktor-faktor yang sudah 

ada. 

  Langkah-langkah dalam menentukan faktor dan sub faktor 

bisa dilihat pada gambar 4.2 di bawah ini : 
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Gambar 4.2 Faktor dan Sub Faktor dalam Suatu Jabatan 

 

 

VISI : 

Menjadikan Cafe Coco De’Luna sebagai cafe yang digemari oleh masyarakat 

Purwodadi dan diterima disemua kalangan. 

MISI : 

Memberikan kualitas terbaik 

dari segi pelayanan untuk 

konsumen. 

MISI : 

Memberikan kualitas terbaik 

dari segi produk untuk 

konsumen. 

MISI : 

Mengembangkan inovasi-

inovasi baik dari pelayanan 

maupun dari produk. 
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Berikut ini adalah penjelasan mengenai faktor dan sub faktor 

dalam suatu jabatan di Cafe Coco De’Luna : 

 

1) Pengetahuan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan 

dengan sesuatu hal. Di dalam faktor pengetahuan terdapat dua 

sub faktor yaitu : 

a. Pendidikan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

pendidikan adalah tingkat pendidikan yang diukur dari 

jenjang pendidikan seseorang. 

Pada Cafe Coco De’Luna pendidikan diukur dari 

pendidikan terakhir yaitu minimal Sekolah Menengah Atas 

(SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

b. Pengalaman  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

pengalaman adalah sesuatu yang pernah dialami (dijalani, 

dirasai, ditanggung, dan sebagainya). 

Pada Cafe Coco De’Luna pengalaman diukur minimal 1 

tahun di bidang yang sama dengan pekerjaan yang dijabat. 

 

2) Keterampilan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas. 

a. Keterampilan Teknis 

Menurut Robbins dan Judge (2015;4), keterampilan 

teknis adalah kemampuan untuk mengaplikasikan 

pengetahuan atau keterampilan khusus. 

Pada Cafe Coco De’Luna keterampilan teknis diukur dari 

keterampilan penggunaan peralatan kerja yang sesuai dengan 
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pekerjaannya, keterampilan karyawan dalam melakukan 

pekerjaannya. 

b. Keterampilan Berkomunikasi  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

keterampilan berkomunikasi adalah kemampuan seseorang 

dalam melakukan pertukaran informasi. 

Pada Cafe Coco De’Luna keterampilan berkomunikasi 

diukur dari kemampuan karyawan dalam berkomunikasi 

secara lisan dengan menggunakan bahasa Indonesia kepada 

konsumen maupun kepada sesama karyawan. 

c. Keterampilan Manajerial  

Menurut Robbins dan Judge (2015;4), keterampilan 

manusia adalah kemampuan untuk bekerja dengan 

memahami, dan memotivasi orang lain, baik dalam individu 

maupun kelompok. 

Pada Cafe Coco De’Luna keterampilan manajerial 

diukur dari bagaimana karyawan mampu bekerja sama atau 

berkoordinasi tugas dengan sesamanya. 

d. Keterampilan Konseptual  

Menurut Robbins dan Judge (2015;4), keterampilan 

konseptual adalah kemampuan mental untuk menganalisis 

dan mendiagnosis situasi yang kompleks. 

Pada Cafe Coco De’Luna keterampilan konseptual 

diukur dari bagaimana karyawan mampu melakukan inovasi 

pada produk maupun pelayanan. 

 

3) Tuntutan Kerja 

Pada jurnal Nurendra (2016) tuntutan kerja menurut Bakker 

(2010) adalah aspek fisik, psikis, sosial dan organisasional dari 

sebuah pekerjaan yang membutuhkan usaha dan keterampilan 
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fisik dan psikis secara berkelanjutan, sehingga membutuhkan 

pengorbanan fisik dan psikologis tertentu. 

a. Tuntutan Fisik   

Menurut Ruky (2002, 87), tuntutan fisik adalah aspek-

aspek pekerjaan yang menuntut gerakan-gerakan tubuh/ 

jasmani seperti mengangkat, menjangkau, mendaki, 

menjinjing, dll. 

Pada Cafe Coco De’Luna tuntutan fisik diukur dari 

bagaimana karyawan melakukan pekerjaan menggunakan 

kekuatan fisiknya. 

b. Tuntutan Mental  

Menurut Ruky (2002, 87), tuntutan mental adalah segala 

kegiatan dari pekerjaan yang menuntut penggunaan 

kemampuan intelektual (berpikir dan menggunakan daya 

nalar), pertimbangan, kesabaran, argumentasi dan pengertian. 

Pada Cafe Coco De’Luna tuntutan mental diukur dari 

bagaimana karyawan melakukan pekerjaannya dengan cepat, 

sesuai deadline dan pada saat bertemu dengan konsumen. 

 

4.3.2 Penentuan Bobot Faktor dan Sub Faktor 

   4.3.2.1 Penentuan Bobot Semua Faktor 

a. Menentukan tingkat kepentingan 

Dalam menentukan tingkat kepentingan dalam faktor maka 

dilakukan melalui proses pembagian kuesioner dan diperdalam 

dengan proses wawancara yang dilakukan bersama dengan pemilik 

yang sekaligus menjadi manajer di Cafe Coco De’Luna. Hasil 

kuesioner dan hasil wawancara tingkat kepentingan dapat dilihat pada 

lampiran 3 halaman k. Dalam menentukan tingkat kepentingan, 

penelitian ini menggunakan tabel perbandingan berpasangan yang 

dibuat oleh Saaty (halaman 12) 
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Dalam menentukan tingkat kepentingan faktor untuk semua 

jabatan yang ada pada Cafe Coco De’Luna, dapat diketahui bahwa : 

1. Tingkat kepentingan faktor Pengetahuan yaitu 2 yang berarti 

hampir sedikit lebih penting dibandingkan faktor Tuntutan Kerja, 

karena karyawan dalam melakukan tugasnya harus memiliki dasar 

yaitu pengetahuan supaya karyawan dapat mengerjakan tugas-

tugasnya. 

2. Tingkat kepentingan faktor Keterampilan yaitu 5 yang berarti lebih 

penting dibandingkan faktor Pengetahuan dan Tuntutan Kerja, 

karena pekerjaan di cafe yaitu memasak, membuat minuman, 

melayani konsumen dan lain-lain maka diperlukan keterampilan 

dalam melakukan pekerjaannya sebab pengetahuan saja tidak 

cukup. 

 

Hasil perbandingan tingkat kepentingan tiap faktor di semua 

jabatan pada Cafe Coco De’Luna dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 4.2 Perbandingan Semua Faktor 

  Pengetahuan Keterampilan Tuntutan Kerja 

Pengetahuan 1 1/5 2 

Keterampilan 5 1 5 

Tuntutan Kerja ½ 1/5 1 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 

 

b. Perhitungan matriks faktor 

Dalam perhitungan ini proses yang dilakukan adalah mengubah 

angka tingkat kepentingan yang sudah dipilih menjadi bentuk 

pecahan. Sebagai contoh perbandingan antara pengetahuan dengan 

keterampilan adalah 1/5, maka untuk mendapatkan bentuk pecahan 

angka 1 dibagi dengan 5 sehingga menghasilkan angka pecahan yaitu 
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0,200 dan begitu seterusnya dengan faktor yang lain. Berikut hasil 

perhitungan matriks faktor : 

 

Tabel 4.3 Perhitungan Matriks Semua Faktor yang disederhanakan 

  Pengetahuan Keterampilan Tuntutan Kerja 

Pengetahuan 1,000 0,200 2,000 

Keterampilan 5,000 1,000 5,000 

Tuntutan Kerja 0,500 0,200 1,000 

Total 6,50 1,40 8,00 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 

 

 Setelah semua angka sudah diubah menjadi bentuk pecahan, 

langkah berikutnya adalah menjumlahkan setiap kolom hingga 

ditemukan total dari setiap kolom yaitu 6,50; 1,40 dan 8,00 

 

c. Perhitungan eigen vector 

Dalam perhitungan ini proses yang dilakukan adalah membagi sel 

setiap faktor dengan total kolom setiap faktor. Sebagai contoh sel 

pengetahuan dibagi dengan total kolom pengetahuan yang berarti 

1,000 dibagi 6,50 hasilnya adalah 0,15 dan begitu seterusnya.  

 

Tabel 4.4 Perhitungan Eigen Vector Semua Faktor 

  Pengetahuan Keterampilan Tuntutan Kerja Eigen Vector 

Pengetahuan 0,15 0,14 0,25 0,18 

Keterampilan 0,77 0,71 0,63 0,70 

Tuntutan Kerja 0,08 0,14 0,13 0,11 

Total 1,00 1,00 1,00 1,00 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 

Setelah semua sel sudah dibagi dengan total per kolom, langkah 

berikutnya adalah menghitung Eigen Vector dengan cara 

menjumlahkan angka setiap baris lalu dibagi dengan jumlah sel di 

baris itu. Sebagai contoh baris pengetahuan, (0,15+0,14+0,25) dibagi 
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dengan jumlah sel baris pengetahuan yaitu 3 maka ditemukan hasil 

yaitu 0,18. 

 

d. Pengukuran konsistensi faktor 

Tujuan dari pengukuran konsistensi ini adalah untuk menjamin 

bahwa semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingkat 

secara konsisten sesuai dengan suatu kriteria yang logis. Dalam 

mengukur konsistensi terdapat 3 langkah yang harus dipenuhi yaitu 

sebagai berikut : 

a. Mencari nilai λ maks. 

Total kolom setiap faktor (tabel 4.3) dikali dengan eigen vector 

yang sebelumnya sudah dihitung (tabel 4.4) lalu ditambah dengan 

faktor selanjutnya dengan langkah yang sama. 

b. Mencari Indeks Konsistensi (Consistency Index/CI) 

CI = (λmaks – n) / (n – 1) 

c. Mencari nilai Consistency Ratio 

CR = CI / RI 

 

Berikut merupakan hasil dari pengukuran konsistensi semua faktor : 

Tabel 4.5 Pengukuran Konsistensi Semua Faktor  

Λ maks CI CR 

(6,50 x 0,18) + 

(1,40 x 0,70) + 

(8,00 x 0,11) = 

3,088 

(3,088 – 3) / (3 – 1) = 0,044 0,044 / 0,58 = 0,076 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 

Hasil CR di atas menunjukan angka  0,076 yang berarti bahwa hasil 

perhitungan di atas konsisten karena ≤ 0,1. Apabila hasil pengukuran 

tidak konsisten maka harus mengulang langkah dari menentukan 

tingkat kepentingan sampai diketahui bahwa hasilnya konsisten. 
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4.3.2.2 Penentuan Bobot Sub Faktor Pengetahuan 

a. Menentukan tingkat kepentingan 

Dalam menentukan tingkat kepentingan dalam sub faktor maka 

dilakukan melalui proses pembagian kuesioner dan diperdalam 

dengan proses wawancara yang dilakukan bersama dengan pemilik 

yang sekaligus menjadi manajer di Cafe Coco De’Luna. Hasil 

kuesioner dan hasil wawancara tingkat kepentingan dapat dilihat pada 

lampiran 3 halaman k. Dalam menentukan tingkat kepentingan, 

penelitian ini menggunakan tabel perbandingan berpasangan yang 

dibuat oleh Saaty (halaman 12). 

Dalam menentukan tingkat kepentingan sub faktor pengetahuan 

untuk semua jabatan yang ada pada Cafe Coco De’Luna, dapat 

diketahui bahwa : 

Tingkat kepentingan sub faktor Pengalaman yaitu 5 yang berarti lebih 

penting dibandingkan sub faktor Pendidikan, karena ketika karyawan 

sudah memiliki pengalaman maka karyawan akan lebih mudah dalam 

melakukan pekerjaanya dan kinerjanya juga lebih bagus sebab 

karyawan sudah memiliki jam terbang yang belum tentu bisa 

didapatkan melalui pendidikan. 

 

Hasil perbandingan tingkat kepentingan sub faktor Pengalaman di 

semua jabatan pada Cafe Coco De’Luna dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

 

Tabel 4.6 Perbandingan Sub Faktor Pengetahuan 

  Pendidikan Pengalaman 

Pendidikan 1 1/5 

Pengalaman 5 1 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 
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b. Perhitungan matriks sub faktor 

Dalam perhitungan ini proses yang dilakukan adalah mengubah 

angka tingkat kepentingan yang sudah dipilih menjadi bentuk 

pecahan. Sebagai contoh perbandingan antara pendidkan dengan 

pengalaman adalah 1/5, maka untuk mendapatkan bentuk pecahan 

angka 1 dibagi dengan 5 sehingga menghasilkan angka pecahan yaitu 

0,200 dan begitu seterusnya dengan sub faktor yang lain. Berikut hasil 

perhitungan matriks sub faktor Pengetahuan : 

 

Tabel 4.7 Perhitungan Matriks Sub Faktor Pengetahuan yang disederhanakan 

  Pendidikan Pengalaman 

Pendidikan 1,000 0,200 

Pengalaman 5,000 1,000 

Total 6,00 1,20 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 

 

 Setelah semua angka sudah diubah menjadi bentuk pecahan, 

langkah berikutnya adalah menjumlahkan setiap kolom hingga 

ditemukan total dari setiap kolom yaitu 6,00 dan 1,20. 

 

c. Perhitungan eigen vector 

Dalam perhitungan ini proses yang dilakukan adalah membagi sel 

setiap sub faktor dengan total kolom setiap sub faktor. Sebagai contoh 

sel pendidikan dibagi dengan total kolom pendidikan yang berarti 

1,000 dibagi 6,00 hasilnya adalah 0,17 dan begitu seterusnya.  

 

Tabel 4.8 Perhitungan Eigen Vector Sub Faktor Pengetahuan 

  Pendidikan Pengalaman Eigen Vector 

Pendidikan 0,17 0,17 0,17 

Pengalaman 0,83 0,83 0,83 

Total 1,00 1,00 1,00 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 
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Setelah semua sel sudah dibagi dengan total per kolom, langkah 

berikutnya adalah menghitung Eigen Vector dengan cara 

menjumlahkan angka setiap baris lalu dibagi dengan jumlah sel di 

baris itu. Sebagai contoh baris pendidikan, (0,17+0,17) dibagi dengan 

jumlah sel baris pengetahuan yaitu 2 maka ditemukan hasil yaitu 0,17. 

 

d. Pengukuran konsistensi sub faktor 

Tujuan dari pengukuran konsistensi ini adalah untuk menjamin 

bahwa semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingkat 

secara konsisten sesuai dengan suatu kriteria yang logis. Dalam 

mengukur konsistensi terdapat 3 langkah yang harus dipenuhi yaitu 

sebagai berikut : 

a. Mencari nilai λ maks. 

Total kolom setiap sub faktor (tabel 4.7) dikali dengan eigen vector 

yang sebelumnya sudah dihitung (tabel 4.8) lalu ditambah dengan 

sub faktor selanjutnya dengan langkah yang sama. 

b. Mencari Indeks Konsistensi (Consistency Index/CI) 

CI = (λmaks – n) / (n – 1) 

c. Mencari nilai Consistency Ratio 

CR = CI / RI 

 

Berikut merupakan hasil dari pengukuran konsistensi semua faktor : 

Tabel 4.9 Pengukuran Konsistensi Sub Faktor Pengetahuan 

Λ maks CI CR 

(6,00 x 0,17) + 

(1,20 x 0,83) = 

2,000 

(2,000 – 2) / (2 – 1) = 0,000 0,000 / 0,00 = 0,000 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 
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Hasil CR di atas menunjukan angka  0,000 yang berarti bahwa hasil 

perhitungan di atas konsisten karena ≤ 0,1. Apabila hasil pengukuran 

tidak konsisten maka harus mengulang langkah dari menentukan 

tingkat kepentingan sampai diketahui bahwa hasilnya konsisten. 

 

4.3.2.3 Penentuan Bobot Sub Faktor Keterampilan 

a. Menentukan tingkat kepentingan 

Dalam menentukan tingkat kepentingan dalam sub faktor maka 

dilakukan melalui proses pembagian kuesioner dan diperdalam 

dengan proses wawancara yang dilakukan bersama dengan pemilik 

yang sekaligus menjadi manajer di Cafe Coco De’Luna. Hasil 

kuesioner dan hasil wawancara tingkat kepentingan dapat dilihat pada 

lampiran 3 halaman k. Dalam menentukan tingkat kepentingan, 

penelitian ini menggunakan tabel perbandingan berpasangan yang 

dibuat oleh Saaty (halaman 12). 

Dalam menentukan tingkat kepentingan sub faktor keterampilan 

untuk semua jabatan yang ada pada Cafe Coco De’Luna, dapat 

diketahui bahwa : 

1. Tingkat kepentingan sub faktor Keterampilan Teknis yaitu 1 yang 

berarti sama pentingnya dengan sub faktor Keterampilan 

Berkomunikasi karena keduanya saling berhubungan. Pada saat 

karyawan melakukan pekerjaannya dibutuhkan juga untuk mampu 

berkomunikasi dengan baik untuk berkoordinasi tugas dengan 

sesama karyawan. 

2. Tingkat kepentingan sub faktor Keterampilan Teknis yaitu 5 yang 

berarti lebih penting dibandingkan sub faktor Keterampilan 

Manajerial dan Keterampilan Konseptual, karena tugas karyawan 

yang ada di Cafe Coco De’Luna adalah memasak, membuat 

minuman dan lain-lain yang mana selalu bersentuhan dengan 
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peralatan kerja maka dibutuhkan keterampilan teknis untuk 

membantu karyawan dalam menyelesaikan pekerjannya. 

3. Tingkat kepentingan sub faktor Keterampilan Berkomunikasi yaitu 

3 yang berarti sedikit lebih penting dibandingkan sub faktor 

Keterampilan Manajerial dan Keterampilan Konseptual, karena 

karyawan dalam melakukan tugasnya juga harus bisa 

berkomunikasi yang mana tidak hanya ditujukkan kepada 

konsumen namun juga kepada sesama karyawan. 

4. Tingkat kepentingan sub faktor Keterampilan Manajerial yaitu 3 

yang berarti sedikit lebih penting dibandingkan sub faktor 

Keterampilan Konseptual, karena karyawan dalam melakukan 

pekerjaannya harus mampi bekerja sama atau berkoordinasi dengan 

karyawan lain. 

 

Hasil perbandingan tingkat kepentingan sub faktor Keterampilan di 

semua jabatan pada Cafe Coco De’Luna dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

 

Tabel 4.10 Perbandingan Sub Faktor Keterampilan 

  
Keterampilan 

Teknis 

Keterampilan 

Berkomunikasi 

Keterampilan 

Manajerial 

Keterampilan 

Konseptual 

Keterampilan 

Teknis 
1 1 5 5 

Keterampilan 

Berkomunikasi 1 1 3 3 

Keterampilan 

Manajerial 
1/5 1/3 1 3 

Keterampilan 

Konseptual 
1/5 1/3 1/3 1 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 

 

b. Perhitungan matriks sub faktor 

Dalam perhitungan ini proses yang dilakukan adalah mengubah 

angka tingkat kepentingan yang sudah dipilih menjadi bentuk 
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pecahan. Sebagai contoh perbandingan antara keterampilan manajerial 

dengan keterampilan berkomunikasi adalah 1/3, maka untuk 

mendapatkan bentuk pecahan angka 1 dibagi dengan 3 sehingga 

menghasilkan angka pecahan yaitu 0,333 dan begitu seterusnya 

dengan sub faktor yang lain. Berikut hasil perhitungan matriks sub 

faktor Keterampilan : 

 

Tabel 4.11 Perhitungan Matriks Sub Faktor Keterampilan yang disederhanakan 

  
Keterampilan 

Teknis 

Keterampilan 

Berkomunikasi 

Keterampilan 

Manajerial 

Keterampilan 

Konseptual 

Keterampilan 

Teknis 
1,000 1,000 5,000 5,000 

Keterampilan 

Berkomunikasi 1,000 1,000 3,000 3,000 

Keterampilan 

Manajerial 
0,200 0,333 1,000 3,000 

Keterampilan 

Konseptual 
0,200 0,333 0,333 1,000 

Total 2,40 2,67 9,33 12,00 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 

 

 Setelah semua angka sudah diubah menjadi bentuk pecahan, 

langkah berikutnya adalah menjumlahkan setiap kolom hingga 

ditemukan total dari setiap kolom yaitu 2,40; 2,67; 9,33 dan 12,00. 

 

c. Perhitungan eigen vector 

Dalam perhitungan ini proses yang dilakukan adalah membagi sel 

setiap sub faktor dengan total kolom setiap sub faktor. Sebagai contoh 

sel keterampilan teknis dibagi dengan total kolom keterampilan teknis 

yang berarti 1,000 dibagi 2,40 hasilnya adalah 0,42 dan begitu 

seterusnya.  
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Tabel 4.12 Perhitungan Eigen Vector Sub Faktor Keterampilan 

  
Keterampilan 

Teknis 

Keterampilan 

Berkomunikasi 

Keterampilan 

Manajerial 

Keterampilan 

Konseptual 
Eigen 

Vector 

Keterampilan 

Teknis 
0,42 0,38 0,54 0,42 0,44 

Keterampilan 

Berkomunikasi 0,42 0,38 0,32 0,25 0,34 

Keterampilan 

Manajerial 
0,08 0,13 0,11 0,25 0,14 

Keterampilan 

Konseptual 
0,08 0,13 0,04 0,08 0,08 

Total 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 

 

Setelah semua sel sudah dibagi dengan total per kolom, langkah 

berikutnya adalah menghitung Eigen Vector dengan cara 

menjumlahkan angka setiap baris lalu dibagi dengan jumlah sel di 

baris itu. Sebagai contoh baris keterampilan teknis, 

(0,42+0,38+0,54+0,42) dibagi dengan jumlah sel baris keterampilan 

teknis yaitu 4 maka ditemukan hasil yaitu 0,44. 

 

d. Pengukuran konsistensi sub faktor 

Tujuan dari pengukuran konsistensi ini adalah untuk menjamin 

bahwa semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingkat 

secara konsisten sesuai dengan suatu kriteria yang logis. Dalam 

mengukur konsistensi terdapat 3 langkah yang harus dipenuhi yaitu 

sebagai berikut : 

a. Mencari nilai λ maks. 

Total kolom setiap sub faktor (tabel 4.11) dikali dengan eigen 

vector yang sebelumnya sudah dihitung (tabel 4.12) lalu ditambah 

dengan sub faktor selanjutnya dengan langkah yang sama. 

b. Mencari Indeks Konsistensi (Consistency Index/CI) 

CI = (λmaks – n) / (n – 1) 

c. Mencari nilai Consistency Ratio 
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CR = CI / RI 

 

Berikut merupakan hasil dari pengukuran konsistensi semua faktor : 

Tabel 4.13 Pengukuran Konsistensi Sub Faktor Keterampilan 

Λ maks CI CR 

(2,40 x 0,44) + 

(2,67 x 0,34) + 

(9,33 x 0,14) + 

(12,00 x 0,08) = 

4,257 

(4,257 – 4) / (4 – 1) = 0,086 0,086 / 0,90 = 0,095 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 

 

Hasil CR di atas menunjukan angka  0,095 yang berarti bahwa hasil 

perhitungan di atas konsisten karena ≤ 0,1. Apabila hasil pengukuran 

tidak konsisten maka harus mengulang langkah dari menentukan 

tingkat kepentingan sampai diketahui bahwa hasilnya konsisten. 

4.3.2.4 Penentuan Bobot Sub Faktor Tuntutan Kerja 

a. Menentukan tingkat kepentingan 

Dalam menentukan tingkat kepentingan dalam sub faktor maka 

dilakukan melalui proses pembagian kuesioner dan diperdalam 

dengan proses wawancara yang dilakukan bersama dengan pemilik 

yang sekaligus menjadi manajer di Cafe Coco De’Luna. Hasil 

kuesioner dan hasil wawancara tingkat kepentingan dapat dilihat pada 

lampiran lampiran 3 halaman l. Dalam menentukan tingkat 

kepentingan, penelitian ini menggunakan tabel perbandingan 

berpasangan yang dibuat oleh Saaty (halaman 12). 

Dalam menentukan tingkat kepentingan sub faktor tuntutan kerja 

untuk semua jabatan yang ada pada Cafe Coco De’Luna, dapat 

diketahui bahwa : 
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Tingkat kepentingan sub faktor Tuntutan Fisik yaitu 5 yang berarti 

lebih penting dibandingkan sub faktor Tuntutan Mental, karena 

pekerjaan yang dilakukan karyawan lebih sering menggunakan 

kekuatan atau tenaganya 

 

Hasil perbandingan tingkat kepentingan sub faktor Tuntutan Kerja 

di semua jabatan pada Cafe Coco De’Luna dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

 

Tabel 4.14 Perbandingan Sub Faktor Tuntutan Kerja 

  Tuntutan Fisik Tuntutan 

Mental 

Tuntutan Fisik 1 5 

Tuntutan Mental 1/5 1 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 

 

b. Perhitungan matriks sub faktor 

Dalam perhitungan ini proses yang dilakukan adalah mengubah 

angka tingkat kepentingan yang sudah dipilih menjadi bentuk 

pecahan. Sebagai contoh perbandingan antara tuntutan mental dengan 

tuntutan fisik adalah 1/5, maka untuk mendapatkan bentuk pecahan 

angka 1 dibagi dengan 5 sehingga menghasilkan angka pecahan yaitu 

0,200 dan begitu seterusnya dengan sub faktor yang lain. Berikut hasil 

perhitungan matriks sub faktor Tuntutan Kerja : 

 

Tabel 4.15 Perhitungan Matriks Sub Faktor Tuntutan Kerja yang disederhanakan 

  Tuntutan Fisik Tuntutan 

Mental 

Tuntutan Fisik 1,000 5,000 

Tuntutan Mental 0,200 1,000 

Total 1,20 6,00 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 
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 Setelah semua angka sudah diubah menjadi bentuk pecahan, 

langkah berikutnya adalah menjumlahkan setiap kolom hingga 

ditemukan total dari setiap kolom yaitu 1,20 dan 6,00. 

 

c. Perhitungan eigen vector 

Dalam perhitungan ini proses yang dilakukan adalah membagi sel 

setiap sub faktor dengan total kolom setiap sub faktor. Sebagai contoh 

sel tuntutan fisik dibagi dengan total kolom tuntutan fisik yang berarti 

1,000 dibagi 1,20 hasilnya adalah 0,83 dan begitu seterusnya.  

 

Tabel 4.16 Perhitungan Eigen Vector Sub Faktor Tuntutan Kerja 

  Tuntutan Fisik Tuntutan 

Mental Eigen Vector 

Tuntutan Fisik 0,83 0,83 0,83 

Tuntutan Mental 0,17 0,17 0,17 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 

 

Setelah semua sel sudah dibagi dengan total per kolom, langkah 

berikutnya adalah menghitung Eigen Vector dengan cara 

menjumlahkan angka setiap baris lalu dibagi dengan jumlah sel di 

baris itu. Sebagai contoh baris tuntutan fisik, (0,83+0,83) dibagi 

dengan jumlah sel baris pengetahuan yaitu 2 maka ditemukan hasil 

yaitu 0,83. 

 

d. Pengukuran konsistensi sub faktor 

Tujuan dari pengukuran konsistensi ini adalah untuk menjamin 

bahwa semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingkat 

secara konsisten sesuai dengan suatu kriteria yang logis. Dalam 

mengukur konsistensi terdapat 3 langkah yang harus dipenuhi yaitu 

sebagai berikut : 

a. Mencari nilai λ maks. 
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Total kolom setiap sub faktor (tabel 4.15) dikali dengan eigen 

vector yang sebelumnya sudah dihitung (tabel 4.16) lalu ditambah 

dengan sub faktor selanjutnya dengan langkah yang sama. 

b. Mencari Indeks Konsistensi (Consistency Index/CI) 

CI = (λmaks – n) / (n – 1) 

c. Mencari nilai Consistency Ratio 

CR = CI / RI 

 

Berikut merupakan hasil dari pengukuran konsistensi semua faktor : 

Tabel 4.17 Pengukuran Konsistensi Sub Faktor Tuntutan Kerja 

Λ maks CI CR 

(1,20 x 0,83) + 

(6,00 x 0,17) = 

2,000 

(2,000 – 2) / (2 – 1) = 0,000 0,000 / 0,00 = 0,000 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 

 

Hasil CR di atas menunjukan angka  0,000 yang berarti bahwa hasil 

perhitungan di atas konsisten karena ≤ 0,1. Apabila hasil pengukuran 

tidak konsisten maka harus mengulang langkah dari menentukan 

tingkat kepentingan sampai diketahui bahwa hasilnya konsisten. 
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4.3.3 Menyusun Deskripsi Pekerjaan dan Spesifikasi Pekerjaan 

4.3.3.1 Memilih Jabatan 

Pada tahap ini peneliti memilih semua jabatan yang ada di Cafe 

Coco De’Luna untuk dianalisis, jabatan tersebut terdiri dari Manajer, 

Staf Administrasi, Koki, Helper, Bartender, Waiters dan Dishwasher. 

 

4.3.3.2 Menganalisis Jabatan 

Dalam penyusunan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi 

pekerjaan, peneliti menggunakan metode wawancara dan kuesioner 

yang dilakukan kepada setiap karyawan pemangku jabatan dan 

dikonfirmasi kembali kepada pemilik sekaligus manajer Cafe Coco 

De’Luna dengan metode yang sama yaitu wawancara dan kuesioner 

untuk ditarik kesimpulannya supaya informasi pekerjaan yang 

didapat lebih lengkap. Berdasarkan hasil kuesioner (lampiran 4, 

halaman p dan lampiran 5, halaman ddd) berikut ini merupakan hasil  

persepsi dari pemegang jabatan dan manajer tentang pekerjaan yang 

ada di Cafe Coco De’Luna : 
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Tabel 4.18 Persepsi Tentang Pekerjaan Manajer 

Pertanyaan Manajer 

Fungsi Sebagai pengambil keputusan dari seluruh kegiatan yang ada di cafe. 

Tugas  - Melakukan proses rekruitmen karyawan baru. 

- Memberi briefing kepada semua karyawan setiap hari sebelum memulai kerja. 

- Mengawasi seluruh kegiatan operasional cafe. 

- Memastikan seluruh karyawan bekerja sesuai dengan prosedur. 

- Mengelola facebook dan instagram cafe. 

- Mengontrol peralatan kerja dan pelengkapan cafe. 

- Membantu menangani keluhan dari konsumen. 

- Menerima pesanan dari konsumen melalui telepon. 

- Mempersiapkan acara atau event spesial seperti ulang tahun, gathering, dll. 

Tanggung Jawab Bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional cafe. 

Wewenang Melakukan evaluasi kinerja, menegur karyawan, memecat karyawan. 

Kondisi Kerja Di dalam ruangan, berpendingin udara. 

Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Pengalaman Kerja Minimal 1 tahun di bidang yang sama. 

Keterampilan - Keterampilan berkoordinasi tugas. 

- Keterampilan mengambil keputusan. 

- Keterampilan berkomunikasi. 

Karakter Berjiwa pemimpin, tegas, bijaksana. 

Tuntutan Mental - Dapat mengambil segala keputusan dengan tepat. 

- Dapat menanggung segala risiko. 

Tuntutan Fisik Duduk, berjalan. 

Koordinasi Dishwasher, Waiters, Bartender, Helper, Koki. 

Lama Kerja/hari Waktu kerja dibagi menjadi 2 shift : 
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Shift 1 : 10.00 – 18.00 atau  

Shift 2 : 15.00 – 23.00 

Pengetahuan - Pengetahuan mengenai bisnis kuliner.  

- Pengetahuan mengenai prosedur operasional cafe. 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 
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Tabel 4.19 Persepsi Pemegang Jabatan dan Manajer Tentang Pekerjaan Staf Administrasi 

Pertanyaan Staf Administrasi Manajer Kesimpulan 

Fungsi Menghitung pengeluaran dan 

pemasukan cafe. 

Menghitung pengeluaran dan 

pemasukan cafe. 

Menghitung pengeluaran dan pemasukan 

cafe. 

Tugas  - Mengelola gaji karyawan 

- Mencatat kasbon dan 

potongan gaji jika ada yang 

melakukan cuti panjang. 

- Membayar pajak cafe. 

- Membuat jadwal shift 

karyawan. 

- Mencatat kasbon dan lembur 

karyawan 

- Mengurus absen karyawan 

- Membuat jadwal pergantian 

shift karyawan 

- Membuat laporan belanja 

keperluan Cafe 

- Menyetorkan laporan transaksi  

penjualan kepada manajer.  

- Membuat laporan pengeluaran setiap 

hari. 

- Membuat laporan pemasukan transaksi 

penjualan setiap hari. 

- Menyetorkan laporan pengeluaran dan 

pemasukan kepada manajer setiap hari. 

- Membuat jadwal shift karyawan dan 

mencatat tingkat kehadiran karyawan 

setiap hari. 

- Mengelola gaji yang terdiri dari 

mencatat kasbon, lembur karyawan 

dan potongan gaji jika ada yang 

melakukan cuti panjang. 

- Membayar pajak cafe. 

Tanggung Jawab Bertanggung jawab 

menyelesaikan semua 

pembayaran (pajak, listirik, 

sampah, dll). 

Bertanggung jawab terhadap 

transaksi keluar masuknya uang  

(pajak, air, listirik, sampah, dll). 

Bertanggung jawab terhadap transaksi 

keluar masuknya uang  (pajak, air, 

listirik, sampah, dll). 

Wewenang Mengambil keputusan terkait 

dengan keuangan (uang yang 

dikeluarkan dan uang yang 

masuk). 

 

Mengambil keputusan terkait 

dengan keuangan (uang yang 

dikeluarkan dan uang yang 

masuk). 

 

Mengambil keputusan terkait dengan 

keuangan (uang yang dikeluarkan dan 

uang yang masuk). 
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Kondisi Kerja Berpendingin udara, bising. Di dalam ruangan, berpendingin 

udara. 

Di dalam ruangan, berpendingin udara, 

bising. 

Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Atas 

(SMA). 

Minimal Sekolah Menengah 

Atas (SMA) atau Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) 

jurusan Akuntansi. 

Minimal Sekolah Menengah Atas 

(SMA) atau Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK)  jurusan Akuntansi. 

Pengalaman Kerja Memiliki pengalaman kerja 

tetapi tidak sebidang yaitu 

menjadi Waiters selama 1 

tahun. 

Minimal 1 tahun di bidang yang 

sama. 

Minimal 1 tahun di bidang yang sama. 

Keterampilan Keterampilan berkoordinasi 

tugas. 

- Keterampilan berkoordinasi 

tugas. 

- Keterampilan menggunakan 

Microsoft Office. 

- Keterampilan berkoordinasi tugas. 

- Keterampilan menggunakan Microsoft 

Office. 

Karakter Jujur, teliti, cekatan, disiplin. Jujur, displin, teliti. Jujur, displin, teliti, cekatan. 

Tuntutan Mental Dapat bekerja sesuai dengan 

deadline. 

Dapat bekerja sesuai dengan 

deadline. 

Dapat bekerja sesuai dengan deadline. 

Tuntutan Fisik Duduk, karena pekerjaan 

seperti mencatat lebih 

nyaman jika dilakukan 

dengan duduk. 

Duduk. Duduk, karena pekerjaan seperti 

mencatat lebih nyaman jika dilakukan 

dengan duduk. 

Koordinasi Dishwasher, Waiters, 

Bartender, Helper, Koki, 

Manajer. 

Dishwasher, Waiters, Bartender, 

Helper, Koki. 

Dishwasher, Waiters, Bartender, Helper, 

Koki. 

Lama Kerja/hari 8 jam/hari. Waktu kerja dibagi menjadi 2 

shift : 

Shift 1 : 10.00 – 18.00 atau  

Shift 2 : 15.00 – 23.00 

Waktu kerja dibagi menjadi 2 shift : 

Shift 1 : 10.00 – 18.00 atau  

Shift 2 : 15.00 – 23.00 
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Pengetahuan - Pengetahuan mengenai 

akuntansi sederhana. 

- Pengerahuan mengenai 

perpajakan yang sederhana. 

- Pengetahuan mengenai 

akuntansi sederhana. 

- Pengerahuan mengenai 

perpajakan yang sederhana. 

- Pengetahuan mengenai akuntansi 

sederhana. 

- Pengerahuan mengenai perpajakan 

yang sederhana. 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 
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Tabel 4.20 Persepsi Pemegang Jabatan dan Manajer Tentang Pekerjaan Koki 

Pertanyaan Koki 1 Koki 2 Manajer Kesimpulan 

Fungsi Menyiapkan bahan-bahan 

dan masak 

Memasak dan menyiapkan 

bahan-bahan. 

Memasak makanan yang 

dipesan oleh konsumen. 

Memasak makanan yang 

dipesan oleh konsumen. 

Tugas  - Menyiapkan makanan 

yang akan dijual untuk 

pelanggan. 

- Memasak semaksimal 

mungkin untuk 

memuaskan pelanggan 

saat menikmati makanan 

yang disajikan. 

- Menjaga pada lingkungan 

kerja. 

- Mengontrol stok makanan 

yang dijual. 

- Memastikan stok masih 

layak dijual atau tidak. 

- Memasak 

- Menjaga kebersihan 

dapur. 

- Membuat inovasi baru. 

- Membeli kembali bahan 

baku makanan 

- Membuat menu-menu baru 

yang lebih variatif. 

- Memastikan bahwa porsi 

makanan sama dengan 

standar porsi yang sudah 

ditentukan. 

- Menyiapkan bahan-bahan 

makanan yang akan dimasak 

dan dijual untuk konsumen. 

- Memasak makanan yang 

dipesan oleh konsumen. 

- Membersihkan dan menjaga 

kebersihan dapur setelah 

memasak. 

- Mengontrol persediaan bahan 

baku dan membeli kembali 

bahan baku makanan yang 

habis. 

- Memastikan persediaan 

bahan baku masih layak 

dijual atau tidak. 

- Memastikan bahwa porsi 

makanan sesuai dengan 

standar porsi yang sudah 

ditentukan. 

- Membuat menu-menu baru 

yang lebih variatif. 

Tanggung 

Jawab 

Bertanggung jawab atas 

pengadaan bahan-bahan 

- Bertanggung jawab 

terhadap kelancaran 

Bertanggung jawab menjaga 

kualitas bahan baku dan 

- Bertanggung jawab menjaga 

kualitas bahan baku dan 



53 

 

Program Studi Manajemen FEB Unika Soegijapranata 

 

makanan. operasional bagian dapur. 

- Bertanggung jawab 

menjaga kualitas bahan 

baku dan makanan yang 

dijual. 

makanan yang dijual. 

 

makanan yang dijual. 

- Bertanggung jawab terhadap 

kelancaran operasional 

bagian dapur. 

- Bertanggung jawab atas 

pengadaan bahan-bahan 

makanan. 

Wewenang Membuat standard recipe 

makanan. 

Membuat standard recipe 

makanan. 

Membuat standard recipe 

makanan. 

Membuat standard recipe 

makanan. 

Kondisi Kerja Panas Panas Di dalam ruangan, panas, 

banyak peralatan dapur, 

bising. 

Panas, banyak peralatan dapur, 

bising. 

Tingkat 

Pendidikan  

Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK)  Jurusan 

Teknik Komputer dan 

Jaringan. 

Sekolah Menengah Atas 

(SMA). 

Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) jurusan tata boga. 

Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) jurusan tata boga. 

Pengalaman 

Kerja 

Tidak memiliki pengalaman 

kerja tetapi melaksanakan 

pelatihan selama 6 bulan. 

5 tahun. Minimal 1 tahun di bidang 

yang sama atau memiliki 

sertifikat memasak atau 

pernah mengikuti kursus 

memasak. 

Minimal 1 tahun di bidang 

yang sama atau memiliki 

sertifikat memasak atau pernah 

mengikuti kursus memasak. 

Keterampilan - Keterampilan menakar/ 

memperkirakan porsi 

makanan. 

- Keterampilan 

berkoordinasi tugas. 

- Keterampilan penggunaan 

peralatan kerja. 

- Keterampilan memasak 

berbagai jenis makanan. 

- Keterampilan menakar/ 

memperkirakan porsi 

makanan. 

- Keterampilan 

berkoordinasi tugas. 

- Keterampilan memasak 

berbagai jenis makanan. 

- Keterampilan menakar/ 

memperkirakan porsi 

makanan. 

- Keterampilan mengolah 

bumbu-bumbu masakan. 

- Keterampilan memasak 

berbagai jenis makanan. 

- Keterampilan menakar/ 

memperkirakan porsi 

makanan. 

- Keterampilan berkoordinasi 

tugas. 
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- Keterampilan mengolah 

bumbu-bumbu masakan. 

 

- Keterampilan 

penggunaan peralatan 

kerja. 

 

- Keterampilan penggunaan 

peralatan kerja. 

- Keterampilan mengolah 

bumbu-bumbu masakan 

Karakter Disiplin, kreatif, mau terus 

belajar. 

Cekatan, teliti, disiplin, 

jujur. 

Teliti, jujur, cekatan, disiplin, 

pendengar yang baik, kreatif. 

Teliti, jujur, cekatan, detail, 

disiplin, pendengar yang baik, 

kreatif. 

Tuntutan Mental Dapat bekerja secara cepat. Bersedia dikritik oleh 

konsumen atau manajer. 

- Dapat bekerja secara cepat. 

- Bersedia dikritik oleh 

konsumen atau manajer 

- Dapat bekerja secara cepat. 

- Bersedia dikritik oleh 

konsumen atau manajer 

Tuntutan Fisik Berdiri Berjalan dan berdiri Berjalan dan berdiri Berjalan dan berdiri 

Koordinasi Helper, Dishwasher. Helper, Dishwasher. Helper, Dishwasher. Helper, Dishwasher. 

Lama Kerja/hari 8 jam atau 16 jam/hari (jika 

lembur) 

8 jam atau 16 jam/hari 

(jika lembur) 

Waktu kerja dibagi menjadi 2 

shift : 

Shift 1 : 10.00 – 18.00 dan 

Shift 2 : 15.00 – 23.00 

Waktu kerja dibagi menjadi 2 

shift : 

Shift 1 : 10.00 – 18.00 dan 

Shift 2 : 15.00 – 23.00 

Pengetahuan - Pengetahuan mengenai 

bagaimana mengolah 

bahan-bahan pokok 

menjadi makanan. 

- Pengetahuan mengenai 

teknik penyajian makanan. 

- Pengetahuan mengenai 

harga bahan pokok 

makanan terkini. 

- Pengetahuan mengenai 

menu produk yang dijual. 

- Pengetahuan mengenai 

bagaimana mengolah 

bahan-bahan pokok 

menjadi makanan. 

- Pengetahuan mengenai 

harga bahan pokok 

makanan terkini. 

- Pengetahuan mengenai 

menu produk yang dijual. 

- Pengetahuan mengenai 

bagaimana mengolah bahan-

bahan pokok menjadi 

makanan. 

- Pengetahuan mengenai 

teknik penyajian makanan. 

- Pengetahuan mengenai 

menu produk yang dijual. 

- Pengetahuan mengenai 

berbagai macam resep 

masakan. 

- Pengetahuan mengenai 

bagaimana mengolah bahan-

bahan pokok menjadi 

makanan. 

- Pengetahuan mengenai teknik 

penyajian makanan. 

- Pengetahuan mengenai harga 

bahan pokok makanan 

terkini. 

- Pengetahuan mengenai menu 

produk yang dijual. 

- Pengetahuan mengenai 
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berbagai macam resep 

masakan. 

Sumber : Data Primer yang diolah (Bulan Maret, 2019). 
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Tabel 4.21 Persepsi Pemegang Jabatan dan Manajer Tentang Pekerjaan Helper 

Pertanyaan Helper 1 Helper 2 Manajer Kesimpulan 

Fungsi Menyediakan kebutuhan 

koki saat memasak dan 

mempersiapkan makanan 

yang akan disajikan. 

Membantu koki memasak Membantu koki dalam 

mengolah masakan. 

Membantu koki dalam 

mengolah masakan. 

Tugas  - Mempersiapkan 

makanan yang dipesan. 

- Membantu dan 

menyediakan 

kebutuhan koki 

memasak. 

- Membantu koki dalam 

mengolah masakan. 

- Menyiapkan bahan-

bahan untuk dimasak. 

- Membantu koki dalam 

mengolah masakan. 

- Menggarnish. 

- Platting. 

- Menyiapkan kebutuhan 

koki seperti menyiapkan 

piring, peralatan masak, 

dll. 

- Menggantikan tugas koki 

saat berhalangan masuk 

kerja.  

- Berkoordinasi dengan koki 

mengenai pembelian 

bahan baku yang habis. 

- Menyediakan kebutuhan 

koki saat memasak (bahan 

baku, peralatan masak, 

piring, dll). 

- Mempersiapkan makanan 

yang akan disajikan 

(menggarnish, platting). 

- Berkoordinasi dengan koki 

mengenai pembelian bahan 

baku yang habis. 

Tanggung Jawab Bertanggung jawab atas 

kebersihan dapur dan 

peralatan masak. 

Bertanggung jawab atas 

kebersihan dapur dan alat-

alat masak. 

Bertanggung jawab atas 

kebersihan dapur dan alat-

alat masak. 

Bertanggung jawab atas 

kebersihan dapur dan alat-alat 

masak. 

Wewenang Menggantikan koki jika 

berhalangan hadir. 

Menggantikan koki jika 

berhalangan hadir. 

Menggantikan koki jika 

berhalangan hadir. 

Menggantikan koki jika 

berhalangan hadir. 

Kondisi Kerja Kondisi tempat kerja 

bersih, akan tetapi 

kurang sirkulasi udara. 

Maka dari itu terasa 

panas di siang hari. 

Panas (dekat kompor). Panas, banyak peralatan 

dapur, bising. 

Kondisi tempat kerja bersih, 

panas, banyak peralatan 

dapur, bising. 

Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Atas 
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Kejuruan (SMK). 

Jurusan Teknik Otomotif 

Seped Motor. 

(SMA). (SMA) atau Sekolah 

Menengah Kejuruan 

(SMK). 

(SMA) atau Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK). 

Pengalaman Kerja Tidak memiliki 

pengalaman kerja tetapi 

melaksanakan pelatihan 

selama 3 bulan. 

Tidak memiliki 

pengalaman kerja tetapi 

melaksanakan pelatihan 

selama 3 bulan. 

Minimal 1 tahun di bidang 

yang sama. 

Minimal 1 tahun di bidang 

yang sama. 

Keterampilan - Keterampilan menakar/ 

memperkirakan porsi 

makanan. 

- Keterampilan 

berkoordinasi tugas. 

- Keterampilan 

penggunaan peralatan 

kerja. 

 

- Keterampilan menakar/ 

memperkirakan porsi 

makanan. 

- Keterampilan 

berkoordinasi tugas. 

- Keterampilan 

penggunaan peralatan 

kerja. 

 

- Keterampilan teknis 

memasak sesuai dengan 

prosedur yang benar. 

- Keterampilan penggunaan 

peralatan kerja. 

- Keterampilan 

berkoordinasi tugas. 

 

- Keterampilan teknis 

memasak sesuai dengan 

prosedur yang benar. 

- Keterampilan menakar/ 

memperkirakan porsi 

makanan. 

- Keterampilan berkoordinasi 

tugas. 

- Keterampilan penggunaan 

peralatan kerja. 

Karakter Cepat tanggap, jujur, 

disiplin, teliti. 

Cekatan, disiplin, mampu 

bekerja sama dengan baik. 

Cekatan, disiplin, pendengar 

yang baik, jujur, teliti, 

kreatif. 

Cekatan, disiplin, jujur, teliti, 

kreatif, pendengar yang baik. 

Tuntutan Mental Dapat bekerja secara 

cepat. 

Dapat bekerja secara 

cepat. 

- Dapat bekerja secara 

cepat. 

- Bersedia dikritik oleh 

konsumen/manajer. 

- Dapat bekerja secara cepat. 

- Bersedia dikritik oleh 

konsumen/manajer. 

Tuntutan Fisik Berdiri, waktu memasak 

berdiri dan menyajikan 

makanannya.  

Berjalan, disaat 

Berdiri, berjalan, 

mengangkat. 

Berdiri, berjalan, 

mengangkat. 

Berdiri, saat memasak dan 

menyajikan makanan. 

Berjalan, saat mengambil 

keperluan memasak. 
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mengambil keperluan 

koki memasak.  

Mengangkat, panci yang 

habis buat merebus 

preparean daging. 

Mengangkat, saat peralatan 

masak sudah selesai 

digunakan. 

Koordinasi Koki, Waiters. Koki, Waiters. Koki, Waiters. Koki, Waiters. 

Lama kerja/hari 8 jam atau 16 jam/hari 

(jika lembur) 

8 jam atau 16 jam/hari 

(jika lembur) 

Waktu kerja dibagi menjadi 

2 shift : 

Shift 1 : 10.00 – 18.00 dan 

Shift 2 : 15.00 – 23.00 

Waktu kerja dibagi menjadi 2 

shift : 

Shift 1 : 10.00 – 18.00 dan 

Shift 2 : 15.00 – 23.00 

Pengetahuan - Pengetahuan mengenai 

bagaimana mengolah 

bahan-bahan pokok 

menjadi makanan. 

- Pengetahuan mengenai 

teknik penyajian 

makanan. 

- Pengetahuan mengenai 

harga bahan pokok 

makanan terkini. 

- Pengetahuan mengenai 

menu produk yang 

dijual. 

- Pengetahuan mengenai 

berbagai macam resep 

masakan. 

- Pengetahuan mengenai 

bagaimana mengolah 

bahan-bahan pokok 

menjadi makanan. 

- Pengetahuan mengenai 

teknik penyajian 

makanan. 

- Pengetahuan mengenai 

harga bahan pokok 

makanan terkini. 

- Pengetahuan mengenai 

bagaimana mengolah 

bahan-bahan pokok 

menjadi makanan. 

- Pengetahuan mengenai 

teknik penyajian makanan. 

- Pengetahuan mengenai 

harga bahan pokok 

makanan terkini. 

- Pengetahuan mengenai 

menu produk yang dijual. 

- Pengetahuan mengenai 

berbagai macam resep 

masakan. 

- Pengetahuan mengenai 

bagaimana mengolah bahan-

bahan pokok menjadi 

makanan. 

- Pengetahuan mengenai 

teknik penyajian makanan. 

- Pengetahuan mengenai 

harga bahan pokok makanan 

terkini. 

- Pengetahuan mengenai 

menu produk yang dijual. 

- Pengetahuan mengenai 

berbagai macam resep 

masakan. 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 
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Tabel 4.22 Persepsi Pemegang Jabatan dan Manajer Tentang Pekerjaan Bartender 

Pertanyaan Bartender 1 Bartender 2 Manajer Kesimpulan 

Pekerjaan Memberikan pelayanan 

terbaik dalam kualitas 

minuman yang bisa membuat 

ketertarikan bagi pengunjung. 

Membuat minuman yang 

dipesan oleh konsumen. 

Membuat minuman yang 

dipesan oleh konsumen. 

Membuat minuman yang 

dipesan oleh konsumen. 

Tugas  - Membuat minuman. 

- Menyiapkan segala bahan 

yang dibutuhkan. 

- Membuat inovasi baru. 

- Menjaga kebersihan. 

- Memberikan pelayanan 

dengan baik. 

- Membuat minuman. 

- Menjaga kebersihan 

tempat membuat 

minuman. 

- Mengecek persediaan 

atau bahan-bahan 

minuman. 

- Menyiapkan keperluan yang 

dibutuhkan seperti bahan 

baku minuman, gelas, 

peralatan kerja, dll. 

- Membuat berbagai jenis 

minuman yang dipesan oleh 

konsumen. 

- Harus siap memenuhi 

keinginan atau request 

minuman dari konsumen. 

- Membeli kembali bahan-

bahan baku yang sudah 

habis.  

- Memastikan bahwa porsi 

minuman sesuai dengan 

standar porsi yang sudah 

ditentukan. 

- Menyiapkan keperluan yang 

dibutuhkan seperti bahan 

baku minuman, gelas, 

peralatan kerja, dll. 

- Membuat berbagai jenis 

minuman yang dipesan oleh 

konsumen. 

- Menjaga kebersihan area 

bar. 

- Harus siap memenuhi 

keinginan atau request 

minuman dari konsumen. 

- Mengecek persediaan bahan 

baku dan membeli bahan 

baku yang sudah habis.  

- Memastikan bahwa porsi 

minuman sesuai dengan 

standar porsi yang sudah 

ditentukan. 

Tanggung Jawab Bertanggung jawab 

menyajikan kualitas minuman 

- Bertanggung jawab atas 

kebersihan bar. 

Bertanggung jawab menjaga 

kualitas bahan baku dan 

- Bertanggung jawab menjaga 

kualitas bahan baku dan 
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yang terbaik. - Bertanggung jawab atas 

pengadaan bahan-bahan 

minuman. 

minuman yang dijual. minuman yang dijual. 

- Bertanggung jawab atas 

kebersihan bar. 

- Bertanggung jawab atas 

pengadaan bahan-bahan 

minuman. 

Wewenang Membuat standard recipe 

minuman. 

Membuat standard 

recipe minuman. 

Membuat standard recipe 

minuman. 

Membuat standard recipe 

minuman. 

Kondisi Kerja Berpendingin udara, bising. Nyaman, dingin, bising. Di dalam ruangan, dingin. Di dalam ruangan, nyaman, 

berpendingin udara, bising. 

Tingkat 

Pendidikan  

Sekolah Menengah Atas 

(SMA). 

Sekolah Menengah Atas 

(SMA). 

Sekolah Menengah Atas 

(SMA) atau Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK). 

Sekolah Menengah Atas 

(SMA) atau Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK). 

Pengalaman Kerja Memiliki pengalaman kerja 

yaitu sebagai waiters selama 

1 tahun dan melakukan 

pelatihan menjadi bartender 

selama 2 bulan. 

Memiliki pengalaman 

kerja tetapi tidak 

sebidang dengan 

pekerjaan yaitu menjadi 

SPG selama 1 tahun dan 

melakukan pelatihan 

menjadi bartender selama 

2 bulan. 

Minimal 1 tahun di bidang 

yang sama. 

 

Minimal 1 tahun di bidang 

yang sama. 

Keterampilan - Keterampilan membuat 

berbagai jenis resep 

minuman. 

- Keterampilan menakar/ 

memperkirakan porsi 

minuman. 

- Keterampilan berkoordinasi 

- Keterampilan membuat 

berbagai jenis resep 

minuman. 

- Keterampilan menakar/ 

memperkirakan porsi 

minuman. 

- Keterampilan 

- Keterampilan membuat 

berbagai jenis resep 

minuman. 

- Keterampilan menakar/ 

memperkirakan porsi 

minuman. 

- Keterampilan penggunaan 

- Keterampilan membuat 

berbagai jenis resep 

minuman. 

- Keterampilan menakar/ 

memperkirakan porsi 

minuman. 

- Keterampilan berkoordinasi 
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tugas. 

- Keterampilan penggunaan 

peralatan kerja. 

berkoordinasi tugas. 

- Keterampilan 

penggunaan peralatan 

kerja. 

peralatan kerja. tugas. 

- Keterampilan penggunaan 

peralatan kerja. 

Karakter Jujur, disiplin, cekatan mau 

menerima kritik dan saran, 

kreatif. 

Jujur, disiplin, cekatan. Disiplin, cekatan, teliti, 

pendengar yang baik, jujur, 

kreatif. 

Jujur, disiplin, cekatan, teliti, 

pendengar yang baik, kreatif. 

Tuntutan Mental - Dapat bekerja dengan cepat. 

- Bersedia dikritik oleh 

pelanggan/ manajer. 

Dapat bekerja secara 

cepat. 

Dapat bekerja secara cepat. - Dapat bekerja secara cepat. 

- Bersedia dikritik oleh 

pelanggan/ manajer. 

Tuntutan Fisik Berdiri, karena setiap 

pekerjaan yang dilakukan 

harus banyak gerak untuk 

mempersiapkan bahan sampai 

membuat. 

Berdiri, karena lebih 

leluasa. 

Berjalan, karena untuk 

mengambil bahan-bahan. 

Berdiri dan berjalan. 

 

Berdiri, karena setiap 

pekerjaan yang dilakukan 

harus banyak gerak untuk 

mempersiapkan bahan sampai 

membuat. 

Berjalan, untuk mengambil 

bahan-bahan minuman. 

Koordinasi Waiters, Dishwasher. Waiters. Waiters. Waiters, Dishwasher. 

Lama Kerja/hari 8 jam atau 16 jam/hari (jika 

lembur) 

8 jam atau 16 jam/hari 

(jika lembur) 

Waktu kerja dibagi menjadi 2 

shift : 

Shift 1 : 10.00 – 18.00 dan 

Shift 2 : 15.00 – 23.00 

Waktu kerja dibagi menjadi 2 

shift : 

Shift 1 : 10.00 – 18.00 dan 

Shift 2 : 15.00 – 23.00 

Pengetahuan - Pengetahuan mengenai 

bagaimana mengolah 

bahan-bahan pokok menjadi 

minuman. 

- Pengetahuan mengenai 

teknik penyajian minuman. 

- Pengetahuan mengenai 

bagaimana mengolah 

bahan-bahan pokok 

menjadi minuman. 

- Pengetahuan mengenai 

teknik penyajian 

- Pengetahuan mengenai 

bagaimana mengolah 

bahan-bahan pokok menjadi 

minuman. 

- Pengetahuan mengenai 

teknik penyajian minuman. 

- Pengetahuan mengenai 

bagaimana mengolah bahan-

bahan pokok menjadi 

minuman. 

- Pengetahuan mengenai 

teknik penyajian minuman. 
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- Pengetahuan mengenai 

harga bahan pokok 

minuman. 

- Pengetahuan mengenai 

menu produk yang dijual. 

- Pengetahuan mengenai 

berbagai macam resep 

minuman. 

minuman. 

- Pengetahuan mengenai 

harga bahan pokok 

minuman. 

- Pengetahuan mengenai 

menu produk yang 

dijual. 

- Pengetahuan mengenai 

berbagai macam resep 

minuman. 

- Pengetahuan mengenai 

harga bahan pokok 

minuman terkini. 

- Pengetahuan mengenai 

menu produk yang dijual. 

- Pengetahuan mengenai 

berbagai macam resep 

minuman. 

- Pengetahuan mengenai 

harga bahan pokok 

minuman terkini. 

- Pengetahuan mengenai 

menu produk yang dijual. 

- Pengetahuan mengenai 

berbagai macam resep 

minuman. 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 
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Tabel 4.23 Persepsi Pemegang Jabatan dan Manajer Tentang Pekerjaan Waiters 

Pertanyaan Waiters 1 Waiters 2 Waiters 3 Waiters 4 

Pekerjaan Melayani konsumen. Melayani konsumen. Melayani tamu. Melayani tamu. 

Tugas  - Menyapu. 

- Mengepel. 

- Mengelap meja dan kursi. 

- Memberikan pelayanan 

yang terbaik kepada 

konsumen. 

- Mempersilahkan tamu 

masuk 

- Mengorderi tamu  

- Melayani tamu  

- Mengantarkan pesanan ke 

tamu 

- Mengganti pesanan jika 

ada yang salah 

- Menjadi operator karaoke 

- Membersihkan meja tamu 

setelah selesai makan 

- Menghitung nota 

- Memindahkan catatan 

pesanan ke dalam nota. 

- Mengantarkan pesanan 

kepada kostumer. 

- Menjadi operator karaoke. 

- Menjadi kasir. 

- Mempersilahkan tamu 

masuk. 

- Melayani tamu dengan 

baik, sopan, cekatan. 

- Mencatat apa yang 

dipesan konsumen. 

- Mengantarkan makanan 

ke pelanggan. 

- Mengorder ke setiap 

pelanggan. 

 

Tanggung Jawab Bertanggung jawab atas 

kebersihan dan kerapian 

area kerja. 

Bertanggung jawab 

memberikan pelayanan yang 

memuaskan kepada 

konsumen. 

Bertanggung jawab menjaga 

uang pembayaran dari 

pelanggan. 

- Bertanggung jawab atas 

peralatan dan 

perlengkapan kerja. 

- Bertanggung jawab 

memberikan pelayanan 

yang memuaskan kepada 

konsumen. 

Wewenang Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. 

Kondisi Kerja Kondisi cafe yang 

berpendingin udara 

Kondisi pekerjaan dengan 

suhu yang sejuk dan 

ruangan yang selalu bersih. 

Kondisi pekerjaan yang 

berpendingin udara dan di 

dalam ruangan. 

Berpendingin udara. 
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Tingkat Pendidikan  Sekolah Menengah Atas 

(SMA). 

Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) Jurusan 

Teknik Audio Video. 

Sekolah Menengah Atas 

(SMA). 

Sekolah Menengah Atas 

(SMA). 

Pengalaman Kerja Tidak membutuhkan 

pengalaman kerja. 

Tidak membutuhkan 

pengalaman kerja. 

Tidak membutuhkan 

pengalaman kerja. 

Tidak membutuhkan 

pengalaman kerja. 

Keterampilan - Keterampilan 

berkoordinasi tugas. 

- Keterampilan penggunaan 

peralatan kerja. 

- Keterampilan 

berkomunikasi. 

- Keterampilan 

berkoordinasi tugas. 

- Keterampilan penggunaan 

peralatan kerja. 

- Keterampilan 

berkomunikasi. 

- Keterampilan 

berkoordinasi tugas. 

- Keterampilan penggunaan 

peralatan kerja. 

- Keterampilan 

berkomunikasi. 

- Keterampilan 

berkoordinasi tugas. 

- Keterampilan 

penggunaan peralatan 

kerja. 

- Keterampilan 

berkomunikasi. 

Karakter Jujur, ramah, cepat tanggap. Disiplin, cepat tanggap, 

ramah, sopan. 

Ramah, jujur, disiplin, 

sopan, cekatan. 

Cepat tanggap. 

Tuntutan Mental Dapat bekerja di bawah 

tekanan. 

- Dapat bekerja secara 

cepat. 

- Bersedia dikritik oleh 

konsumen. 

- Dapat bekerja dibawah 

tekanan. 

- Bersedia dikritik oleh 

konsumen. 

Dapat bekerja di bawah 

tekanan. 

Tuntutan Fisik Berjalan, karena seorang 

waiters mempunyai tugas 

untuk memberikan layanan 

kepada konsumen, serta 

menjadikan konsumen 

sebagai seorang raja. 

Dalam melakukan 

pekerjaan, tuntutan fisik 

kadang jalan dan terkadang 

duduk. 

Menjadi waiters itu 

pekerjaannya kadang 

berjalan melayani tamu 

kadang juga berdiri, tapi 

lebih sering berjalan. 

Berjalan, karena harus 

mengambil makanan dan 

mengantar ke tamu. 

Koordinasi Helper, Bartender. Helper, Bartender. Helper, Bartender. Helper, Bartender, 

Dishwasher. 

Lama Kerja/hari 8 jam atau 16 jam/hari (jika 

lembur) 

8 jam atau 16 jam/hari (jika 

lembur) 

8 jam atau 16 jam/hari (jika 

lembur) 

8 jam atau 16 jam/hari 

(jika lembur) 
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Pengetahuan - Pengetahuan mengenai 

teknik melayani 

konsumen. 

- Pengetahuan mengenai 

produk yang dijual. 

- Pengetahuan memahami 

gestur konsumen. 

- Pengetahuan mengenai 

teknik melayani 

konsumen. 

- Pengetahuan mengenai 

produk yang dijual. 

- Pengetahuan memahami 

gestur konsumen. 

- Pengetahuan mengenai 

teknik melayani konsumen. 

- Pengetahuan mengenai 

produk yang dijual. 

- Pengetahuan memahami 

gestur konsumen. 

- Pengetahuan mengenai 

teknik melayani 

konsumen. 

- Pengetahuan mengenai 

produk yang dijual. 

- Pengetahuan memahami 

gestur konsumen. 

 

Pertanyaan Waiters 5 Manajer Kesimpulan 

Pekerjaan Melayani tamu dengan baik. Melayani konsumen. Melayani konsumen.  

Tugas  - Mengenalkan menu. 

- Mengantar pesanan. 

- Menjaga kebersihan. 

- Melayani konsumen dengan 

baik, sopan dan santun, 

tidak boleh membuat 

konsumen kecewa. 

- Melakukan table set-up dan 

clear-up. 

- Menawarkan menu kepada 

konsumen dan memberikan 

informasi kepada konsumen 

mengenai menu yang 

ditawarkan. 

- Mengambil pesanan tamu dari 

bartender/helper untuk 

diberikan ke konsumen. 

- Menyajikan pesanan kepada 

konsumen. 

- Melayani konsumen yang 

membeli pakaian di butik. 

- Mengantar makanan kepada 

konsumen yang memesan 

secara delivery order. 

- Melayani proses transaksi 

- Memberi daftar menu dan mencatat apa 

yang akan dipesan oleh konsumen. 

- Mencatat daftar pesanan ke nota. 

- Memberikan daftar pesanan ke helper 

dan atau/ke bartender. 

- Mengantarkan menu pesanan ke 

konsumen. 

- Melakukan table set-up dan clear-up. 

- Melayani proses transaksi konsumen dan 

melakukan pembungkusan. 

- Mencarikan lagu bagi konsumen yang 

ingin melakukan karaoke. 

- Menyapu dan mengepel lantai pada saat 

pergantian shift. 

- Mengantar pesanan ke konsumen yang 

memesan melalui fasilitas delivery 

order. 
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konsumen dan melakukan 

pembungkusan. 

- Melakukan pencatatan atas 

semua transaksi pada hari itu. 

- Melakukan pencatatan atas semua 

transaksi pada hari itu. 

- Melayani konsumen yang membeli 

pakaian di butik. 

Tanggung Jawab Bertanggung jawab 

memberikan pelayanan yang 

memuaskan kepada 

konsumen. 

Bertanggung jawab memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada 

konsumen. 

- Bertanggung jawab memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada 

konsumen. 

- Bertanggung jawab atas kebersihan dan 

kerapian area kerja. 

- Bertanggung jawab atas peralatan dan 

perlengkapan kerja. 

- Bertanggung jawab atas uang transaksi 

dari pelanggan. 

Wewenang Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. 

Kondisi Kerja Di dalam ruangan dan bersih. Didalam ruangan ,berpendingin 

udara dan bising. 

Di dalam ruangan, bersih, berpendingin 

udara, bising. 

Tingkat Pendidikan  Sekolah Menengah Atas 

(SMA). 

SMA atau SMK. SMA atau SMK. 

Pengalaman Kerja Tidak membutuhkan 

pengalaman kerja. 

Minimal 1 tahun di bidang yang 

sama. 

Minimal 1 tahun di bidang yang sama. 

Keterampilan - Keterampilan berkoordinasi 

tugas. 

- Keterampilan penggunaan 

peralatan kerja. 

- Keterampilan 

berkomunikasi. 

- Keterampilan berkoordinasi 

tugas. 

- Keterampilan penggunaan 

peralatan kerja. 

- Keterampilan berkomunikasi. 

- Keterampilan berkoordinasi tugas. 

- Keterampilan penggunaan peralatan 

kerja. 

- Keterampilan berkomunikasi. 

Karakter Ramah, cekatan, teliti. Jujur, ramah, sopan, cepat 

tanggap, disipilin, cekatan, teliti. 

Jujur, ramah, sopan, cepat tanggap, 

disipilin, cekatan, teliti. 
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Tuntutan Mental - Dapat bekerja di bawah 

tekanan. 

- Dapat bekerja secara cepat. 

- Dapat bekerja di bawah 

tekanan. 

- Dapat bekerja secara cepat. 

- Dapat bekerja di bawah tekanan. 

- Dapat bekerja secara cepat. 

- Bersedia dikritik oleh konsumen/ 

pemilik. 

Tuntutan Fisik Berjalan, dikarenakan kita 

sebagai waiters harus 

melayani konsumen kita. 

Berdiri, berjalan, duduk. - Berjalan, karena seorang waiters harus 

berpindah-pindah tempat untuk 

mengkoordinasikan pekerjaannya 

dengan karyawan lain dan melayani 

konsumen yang datang. 

- Berdiri, dan duduk pada saat menghitung 

nota dan melakukan transaksi 

pembayaran. 

Koordinasi Helper, Bartender, Staf 

Administrasi. 

Helper, Bartender, Dishwasher. Helper, Bartender, Dishwasher. 

Lama Kerja/hari 8 jam atau 16 jam/hari (jika 

lembur) 

Waktu kerja dibagi menjadi 2 

shift : 

Shift 1 : 10.00 – 18.00 dan  

Shift 2 : 15.00 – 23.00 

Waktu kerja dibagi menjadi 2 shift : 

Shift 1 : 10.00 – 18.00 dan  

Shift 2 : 15.00 – 23.00 

Pengetahuan - Pengetahuan mengenai 

teknik melayani konsumen. 

- Pengetahuan mengenai 

produk yang dijual. 

- Pengetahuan memahami 

gestur konsumen. 

- Pengetahuan mengenai teknik 

melayani konsumen. 

- Pengetahuan mengenai produk 

yang dijual. 

- Pengetahuan memahami gestur 

konsumen. 

- Pengetahuan mengenai teknik melayani 

konsumen. 

- Pengetahuan mengenai produk yang 

dijual. 

- Pengetahuan memahami gestur 

konsumen. 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 
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Tabel 4.24 Persepsi Pemegang Jabatan dan Manajer Tentang Pekerjaan Dishwasher 

Pertanyaan Dishwasher Manajer Kesimpulan 

Pekerjaan Cuci piring Mencuci piring. Mencuci piring. 

Tugas  - Cuci kamar mandi. 

- Menyapu. 

- Mencuci piring, gelas, dll. 

- Menyapu. 

- Mengepel 

- Mencuci perlengkapan makan 

yang digunakan konsumen. 

- Menyapu 

- Mengepel 

- Membersihkan kamar mandi 

Tanggung Jawab Bertanggung jawab menjaga 

kebersihan peralatan makan dan 

cafe. 

Bertanggung jawab atas 

kebersihan perlengkapan makan 

dan kebersihan cafe. 

Bertanggung jawab atas 

kebersihan perlengkapan makan 

dan kebersihan cafe. 

Wewenang Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. 

Kondisi Kerja Dingin. Di dalam ruangan dan dingin. Di dalam ruangan dan dingin. 

Tingkat Pendidikan  Tidak mensyaratakan pendidikan. Tidak mensyaratakan pendidikan. Tidak mensyaratakan pendidikan. 

Pengalaman Kerja Tidak membutuhkan pengalaman 

kerja. 

Tidak membutuhkan pengalaman 

kerja. 

Tidak membutuhkan pengalaman 

kerja. 

Keterampilan Keterampilan berkoordinasi tugas. Keterampilan berkoordinasi tugas. Keterampilan berkoordinasi tugas. 

Karakter Cekatan, berhati-hati, disiplin. Disiplin dan berhati-hati. Disiplin,cekatan dan berhati-hati. 

Tuntutan Mental Dapat bekerja dengan cepat. Dapat bekerja dengan cepat. Dapat bekerja dengan cepat. 

Tuntutan Fisik Berdiri. Berdiri. Berdiri. 

Koordinasi Waiters, Koki, Bartender. Waiters, Koki, Bartender. Waiters, Koki, Bartender. 

Lama Kerja/hari 8 jam/hari. Waktu kerja yaitu pada Shift 2 : 

15.00 – 23.00 

Waktu kerja yaitu pada Shift 2 : 

15.00 – 23.00 

Pengetahuan Tidak membutuhkan pengetahuan. Tidak membutuhkan pengetahuan. Tidak membutuhkan pengetahuan. 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 
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4.3.3.3 Mencocokan Deskripsi Pekerjaan dengan Spesifikasi Pekerjaan 

Langkah selanjutnya setelah mengetahui apa saja informasi 

pekerjaan yang ada di Cafe Coco De’Luna adalah mencocokan 

antara deskripsi pekerjaan dengan spesifikasi pekerjaan berdasarkan 

kesimpulan yang diambil dari persepsi karyawan dan manajer Cafe 

Coco De’Luna. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengetahui 

kira-kira apa saja spesifikasi pekerjaan (pengetahuan, keterampilan, 

karakter karyawan) yang harus dipenuhi atau dibutuhkan dalam 

setiap deskripsi pekerjaan. 

Berikut ini adalah hasil dari pencocokan deskripsi pekerjaan 

dengan spesifikasi pekerjaan di Cafe Coco De’Luna : 
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Tabel 4.25 Kecocokan Deskripsi Pekerjaan dan Spesifikasi Pekerjaan Manajer 

Manajer 

 Deskripsi Pekerjaan Membutuhkan Spesifikasi Pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUGAS 

Melakukan proses 

rekruitmen karyawan 

baru. 

1. Pengetahuan mengenai prosedur-prosedur dasar dalam 

merekrut karyawan. 

2. Pengetahuan mengenai informasi setiap jabatan. 

3. Pengambilan keputusan dengan tepat. 

4. Keselektifan dalam memilih karyawan yang kompeten. 

5. Kebijaksanaan dalam mengambil segala keputusan. 

1. Pengalaman minimal 1 

tahun di bidang yang sama. 

2. Selektif. 

3. Bijaksana. 

Memberi briefing 

kepada semua 

karyawan setiap hari 

sebelum memulai 

kerja. 

1. Pengetahuan mengenai bisnis kuliner. 

2. Pengetahuan mengenai SOP (Standard Operating 

Procedur) pada cafe. 

3. Kemampuan berkomunikasi yang baik dengan 

karyawan. 

4. Kemampuan mengarahkan / membimbing / mengatur 

karyawan dengan baik. 

5. Karakter berjiwa pemimpin dalam mengarahkan dan 

mengatur hal-hal yang ada di dalam cafe. 

6. Ketegasan dalam menyampaikan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan misi dan tujuan pada hari ini. 

1. Pengalaman minimal 1 

tahun di bidang yang sama. 

2. Keterampilan 

Berkomunikasi. 

3. Keterampilan Manajerial. 

4. Berjiwa pemimpin. 

5. Tegas. 

Mengawasi / 

memantau seluruh 

kegiatan operasional 

cafe setiap hari. 

1. Pengetahuan mengenai bisnis kuliner. 

2. Pengetahuan mengenai SOP (Standard Operating 

Procedur) pada cafe. 

3. Pengetahuan mengenai informasi setiap jabatan. 

4. Kemampuan berkomunikasi yang baik dengan 

karyawan. 

5. Karakter pendengar yang baik yaitu dalam 

1. Pendidikan S1 Teknik 

Pangan 

2. Pengalaman minimal 1 

tahun di bidang yang sama. 

3. Keterampilan 

Berkomunikasi. 

4. Pendengar yang baik. 
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mendengarkan saran dari karyawan atau dalam 

mendengarkan kesulitan yang dialami karyawan. 

6. Ketegasan dalam menegur karyawan jika kinerjanya 

kurang baik. 

5. Tegas. 

Memastikan seluruh 

karyawan bekerja 

sesuai dengan prosedur 

yang berlaku. 

1. Pengetahuan mengenai SOP (Standard Operating 

Procedur) pada cafe. 

2. Pengetahuan mengenai informasi setiap jabatan. 

3. Kemampuan berkomunikasi yang baik dengan 

karyawan. 

4. Ketegasan dalam menegur karyawan jika kinerjanya 

tidak sesuai dengan prosedur kerja. 

1. Pengalaman minimal 1 

tahun di bidang yang sama. 

2. Keterampilan 

Berkomunikasi. 

3. Tegas. 

Mengelola sosial 

media cafe sebagai 

bentuk pemasaran. 

1. Pengetahuan mengenai dasar-dasar pemasaran. 

2. Pengetahuan mengenai bagaimana cara mengelola 

media sosial yang menarik sebagai tempat untuk 

memasarkan cafe. 

3. Pengetahuan mengenai menu produk yang dijual. 

4. Keterampilan berkomunikasi yang baik dalam media 

sosial. 

5. Kekreatifan dalam menciptakan konten-konten yang 

menarik dalam media sosial terkait dengan cafe dan 

produk-produk yang dijual. 

6. Keramahan pada saat menjawab komentar dan 

pertanyaan pelanggan pada media sosial. 

1. Keterampilan 

Berkomunikasi. 

2. Kreatif. 

3. Ramah. 

Mengontrol peralatan 

kerja dan perlengkapan 

cafe seminggu sekali. 

1. Pengetahuan mengenai penggunaan peralatan kerja 

beserta dengan fungsinya. 

2. Ketegasan dalam menanyakan kepada karyawan apabila 

ada peralatan yang rusak atau perlengkapan makan yang 

tidak lengkap. 

1. Keterampilan Teknis. 

2. Tegas. 
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Membantu menangani 

keluhan dari 

konsumen. 

1. Pengetahuan mengenai teknik melayani konsumen. 

2. Pengetahuan memahami gestur konsumen. 

3. Kemampuan berkomunikasi dengan konsumen. 

4. Keramahan dalam menjawab segala keluhan dari 

konsumen. 

5. Cepat tanggap dalam menangani keluhan konsumen. 

1. Pengalaman minimal 1 

tahun di bidang yang sama. 

2. Keterampilan 

Berkomunikasi. 

3. Ramah. 

4. Cepat tanggap. 

Menerima telepon dari 

konsumen yang 

memesan melalui 

fasilitas delivery order. 

1. Pengetahuan mengenai menu produk yang dijual. 

2. Kemampuan berkomunikasi dengan konsumen. 

3. Kemampuan berkoordinasi tugas. 

4. Keramahan dalam merespon apa yang dibutuhkan 

konsumen. 

5. Cepat tanggap dalam memenuhi kebutuhan konsumen. 

1. Keterampilan 

Berkomunikasi. 

2. Keterampilan Manajerial. 

3. Ramah. 

4. Cepat tanggap. 

Mempersiapkan acara 

atau event spesial 

seperti ulang tahun, 

gathering, dll. 

1. Pengetahuan mengenai menu produk yang dijual. 

2. Pengetahuan mengenai bagaimana konsep cafe yang 

menarik untuk acara-acara spesial. 

3. Kemampuan berkoordinasi tugas. 

4. Cepat tanggap dalam memenuhi kebutuhan konsumen. 

1. Pengalaman minimal 1 

tahun di bidang yang sama. 

2. Keterampilan Manajerial. 

3. Keterampilan Konseptual. 

4. Cepat tanggap. 

 

TANGGUNG 

JAWAB 

Bertanggung jawab 

terhadap kelancaran 

operasional cafe di 

semua jabatan. 

1. Pengetahuan mengenai SOP (Standard Operating 

Procedur) pada cafe. 

2. Kemampuan berkoordinasi tugas di setiap jabatan. 

3. Kecermatan dalam menjaga dan merawat aset yang 

dimiliki pada cafe. 

1. Pendidikan S1 Teknik 

Pangan 

2. Pengalaman minimal 1 

tahun di bidang yang sama. 

3. Keterampilan Manajerial. 

4. Cermat. 

 

 

 

 

 

Melakukan evaluasi 

kinerja terhadap 

seluruh jabatan. 

1. Pengetahuan mengenai SOP (Standard Operating 

Procedur) pada cafe. 

2. Pengetahuan mengenai informasi setiap jabatan. 

3. Kemampuan berkomunikasi yang baik dengan 

karyawan. 

1. Pengalaman minimal 1 

tahun di bidang yang sama. 

2. Keterampilan 

Berkomunikasi. 

3. Tegas. 
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WEWENANG 
4. Ketegasan dalam menyampaikan segala kekurangan 

atau kesalahan yang dilakukan karyawan. 

5. Kesabaran dalam membantu menyelesaikan setiap 

konflik yang terjadi di cafe. 

4. Sabar. 

Melakukan proses 

PHK pada karyawan 

yang tidak memiliki 

kinerja yang baik. 

1. Pengetahuan mengenai prosedur-prosedur dasar dalam 

dekruitmen karyawan. 

2. Pengetahuan mengenai informasi setiap jabatan. 

3. Kemampuan berkomunikasi yang baik dengan 

karyawan. 

4. Ketegasan dalam menyampaikan proses PHK pada 

karyawan. 

5. Keberanian dalam mengambil segala keputusan. 

1. Pengalaman minimal 1 

tahun di bidang yang sama. 

2. Keterampilan 

Berkomunikasi. 

3. Tegas. 

4. Berani. 

 

 

TUNTUTAN 

MENTAL 

Dapat mengambil 

segala keputusan 

dengan tepat. 

Ketelitian dalam memilih berbagai macam alternatif 

keputusan. 

1. Pengalaman minimal 1 

tahun di bidang yang sama. 

2. Teliti 

Dapat menanggung 

segala risiko dari 

keputusan yang sudah 

diambil. 

Keberanian dalam menanggung segala risiko. 1. Pengalaman minimal 1 

tahun di bidang yang sama. 

2. Berani 

TUNTUTAN 

FISIK 
Duduk, berjalan. Tubuh yang sehat. Sehat jasmani. 

KONDISI 

KERJA 
Berada di dalam 

ruangan, berpendingin 

udara, bising. 

Mampu untuk tahan terhadap stres. Tahan terhadap stres. 

Sumber : Data Primer yang diolah (Bulan Maret, 2019). 
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Tabel 4.26 Kecocokan Deskripsi Pekerjaan dan Spesifikasi Pekerjaan Staf Administrasi 

Staf Administrasi 

 Deskripsi Pekerjaan Membutuhkan Spesifikasi Pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUGAS 

Membuat laporan 

pengeluaran setiap hari. 

1. Pengetahuan mengenai akuntansi sederhana. 

2. Kemampuan menggunakan aplikasi Microsoft 

Office. 

3. Kejujuran dalam mencatat setiap pengeluaran (tidak 

dimanipulasi). 

4. Ketelitian dalam menghitung dan mencatat uang 

yang dikeluarkan. 

5. Kecepatan dalam membuat laporan pengeluaran 

sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan. 

1. Pendidikan minimal SMA 

atau SMK jurusan 

Akuntansi. 

2. Keterampilan Teknis. 

3. Jujur 

4. Teliti 

5. Cekatan 

Membuat laporan 

pemasukan transaksi 

penjualan setiap hari. 

 

1. Pengetahuan mengenai akuntansi sederhana. 

2. Kemampuan menggunakan aplikasi Microsoft 

Office. 

3. Kejujuran dalam mencatat setiap pemasukan (tidak 

dimanipulasi). 

4. Ketelitian dalam menghitung dan mencatat uang 

yang masuk. 

5. Kecepatan dalam membuat laporan pemasukan 

sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan. 

1. Pendidikan minimal SMA 

atau SMK jurusan 

Akuntansi. 

2. Keterampilan Teknis. 

3. Jujur 

4. Teliti 

5. Cekatan 

Menyetorkan laporan 

pengeluaran dan 

pemasukan kepada 

manajer cafe setiap hari. 

Karakter pendengar yang baik dalam mendengarkan 

kritik dan saran dari manajer terkait laporan pemasukan 

dan pengeluaran yang dibuat. 

 

Pendengar yang baik 

Membuat jadwal shift 

karyawan dan mencatat 

1. Pengetahuan mengenai bagaimana menghitung 

tingkat kehadiran. 

1. Pendidikan minimal SMA 

atau SMK jurusan 
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tingkat kehadiran 

karyawan setiap hari. 

2. Ketelitian dalam membuat setiap jadwal supaya 

pembagiannya menjadi adil. 

3. Kecepatan dalam membuat jadwal sesuai dengan 

deadline yang sudah ditentukan. 

Akuntansi. 

2. Teliti 

3. Cekatan 

Mengelola gaji yang 

terdiri dari mencatat 

kasbon, mencatat lembur 

karyawan dan potongan 

gaji jika ada yang 

melakukan cuti panjang. 

1. Pengetahuan mengenai matematika sederhana. 

2. Kemampuan menggunakan aplikasi Microsoft 

Office. 

3. Ketelitian dalam mencatat setiap kasbon, lembur, 

dan potongan gaji. 

1. Pendidikan minimal SMA 

atau SMK jurusan 

Akuntansi. 

2. Keterampilan Teknis 

3. Cekatan 

Membayar pajak cafe. 1. Pengetahuan mengenai perpajakan yang sederhana. 

2. Kedisiplinan dalam membayar pajak secara tepat 

waktu. 

1. Pendidikan minimal SMA 

atau SMK jurusan 

Akuntansi. 

2. Disiplin. 

TANGGUNG 

JAWAB 
Bertanggung jawab 

terhadap transaksi keluar 

masuknya uang  (pajak, 

air, listirik, sampah, dll). 

1. Kemampuan berkoordinasi tugas dengan jabatan 

lain terkait dengan transaksi pemasukan dan 

pengeluaran uang. 

2. Kejujuran dalam mencatat setiap pemasukan dan 

pengeluaran (tidak dimanipulasi). 

3. Ketelitian dalam menghitung dan mencatat uang 

yang masuk dan keluar. 

1. Keterampilan Manajerial. 

2. Jujur. 

3. Teliti. 

WEWENANG Mengambil keputusan 

terkait dengan keuangan 

(uang yang dikeluarkan 

dan uang yang masuk). 

Ketelitian dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran 

cafe dan dalam menghitung uang yang masuk dan uang 

yang keluar. 

Teliti. 

TUNTUTAN 

MENTAL 
Mampu membuat laporan 

pemasukan dan 

pengeluaran sesuai 

1. Kecepatan dalam membuat laporan pemasukan dan 

pengeluaran sesuai dengan deadline yang sudah 

ditentukan. 

1. Cekatan. 

2. Tahan terhadap stres. 
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dengan deadline. 2. Mampu untuk tahan terhadap stres. 

TUNTUTAN 

FISIK 
Duduk. Tubuh yang sehat. Sehat jasmani. 

KONDISI 

KERJA 
Berada di dalam ruangan, 

berpendingin udara, 

bising. 

Mampu untuk tahan terhadap stres. Tahan terhadap stres. 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 
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Tabel 4.27 Kecocokan Deskripsi Pekerjaan dan Spesifikasi Pekerjaan Koki 

Koki 

 Deskripsi Pekerjaan Membutuhkan Spesifikasi Pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUGAS 

Menyiapkan bahan-

bahan makanan yang 

akan dimasak dan 

dijual untuk 

konsumen. 

1. Pengetahuan mengenai menu produk yang dijual. 

2. Pengetahuan mengenai resep-resep masakan. 

3. Kemampuan berkoordinasi tugas dengan helper dalam 

hal menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. 

4. Kemampuan berkomunikasi dengan jabatan lain yaitu 

dengan helper. 

5. Ketelitian dalam memilih bahan baku dan bumbu yang 

akan dimasak. 

6. Kecepatan dalam menyiapkan bahan baku yang akan 

dimasak. 

1. Pendidikan SMK jurusan 

Tata Boga. 

2. Pengalaman minimal 1 

tahun di bidang yang sama/ 

pernah mengikuti kursus 

memasak atau memiliki 

sertifikat memasak. 

3. Keterampilan Manajerial. 

4. Keterampilan 

Berkomunikasi. 

5. Teliti. 

6. Cekatan. 

Memasak makanan 

yang dipesan oleh 

konsumen. 

1. Pengetahuan mengenai menu produk yang dijual. 

2. Pengetahuan mengenai resep-resep masakan. 

3. Pengetahuan  mengenai bagaimana mengolah bahan-

bahan pokok menjadi makanan. 

4. Pengetahuan mengenai teknik penyajian makanan. 

5. Kemampuan mengolah bumbu-bumbu masakan dengan 

baik. 

6. Kemampuan memasak berbagai jenis resep masakan. 

7. Kemampuan dalam menggunakan peralatan memasak 

sesuai dengan fungsinya. 

8. Kemampuan dalam menakar/ memperkirakan porsi 

makanan. 

1. Pendidikan SMK jurusan 

Tata Boga. 

2. Pengalaman minimal 1 

tahun di bidang yang sama/ 

pernah mengikuti kursus 

memasak atau memiliki 

sertifikat memasak. 

3. Keterampilan Teknis. 

4. Teliti. 

5. Cekatan. 
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9. Ketelitian dalam memilah bumbu-bumbu masakan. 

10. Kecepatan dalam membuat pesanan konsumen (tidak 

menunda-nunda pekerjaan). 

Membersihkan dan 

menjaga kebersihan 

dapur setelah 

memasak. 

1. Kemampuan membersihkan dan menjaga kebersihan. 

2. Kemampuan berkoordinasi tugas dengan helper terkait 

dengan membersihkan dapur. 

3. Kemampuan berkomunikasi dengan jabatan lain yaitu 

helper. 

4. Kerapian dalam meletakan keperluan masak dan 

peralatan masak sesuai pada tempatnya 

5. Karakter cinta kebersihan dalam hal kebersihan dapur 

dan kebersihan peralatan masak. 

1. Keterampilan Teknis. 

2. Keterampilan Manajerial. 

3. Keterampilan 

Berkomunikasi. 

4. Rapi. 

5. Cinta kebersihan. 

Mengontrol 

persediaan bahan 

baku dan membeli 

bahan baku makanan 

yang habis. 

1. Pengetahuan mengenai harga bahan pokok makanan 

terkini. 

2. Kemampuan berkoordinasi tugas dengan helper terkait 

dengan pembelian bahan baku dan dengan staf 

administrasi terkait dengan uang untuk membeli bahan 

baku. 

3. Kemampuan berkomunikasi dengan jabatan lain yaitu 

dengan helper dan staf administrasi. 

4. Kejujuran dalam membeli bahan baku makanan (tidak 

memanipulasi harga atau nota) . 

1. Keterampilan Manajerial. 

2. Keterampilan 

Berkomunikasi. 

3. Jujur 

Memastikan 

persediaan bahan 

baku masih layak 

dimasak atau tidak. 

 

Ketelitian dalam memeriksa bahan baku yang akan dimasak. 

 

Teliti. 

Memastikan bahwa 1. Kemampuan dalam menakar atau memperkirakan porsi 1. Keterampilan Teknis. 
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porsi makanan sesuai 

dengan standar porsi 

yang sudah 

ditentutkan. 

makanan. 

2. Ketelitian dalam menggunakan jumlah bahan baku 

makanan harus sesuai dengan standar porsi yang sudah 

ditentukan. 

2. Teliti. 

 

 

 

 

Membuat menu-menu 

makanan yang lebih 

variatif. 

1. Pengetahuan mengenai berbagai macam resep-resep 

masakan. 

2. Pengetahuan mengenai bagaimana mengolah bahan-

bahan pokok menjadi makanan. 

3. Kemampuan mengolah bumbu-bumbu masakan dengan 

baik. 

4. Kemampuan memasak berbagai jenis resep masakan. 

5. Kemampuan dalam menggunakan peralatan memasak 

sesuai dengan fungsinya. 

6. Kekreatifan dalam menciptakan varian menu makanan 

yang baru. 

1. Pendidikan SMK jurusan 

Tata Boga. 

2. Pengalaman minimal 1 

tahun di bidang yang sama/ 

pernah mengikuti kursus 

memasak atau memiliki 

sertifikat memasak. 

3. Keterampilan Teknis. 

4. Keterampilan Konseptual. 

5. Kreatif 

 

 

 

 

 

TANGGUNG 

JAWAB 

Bertanggung jawab 

menjaga kualitas 

bahan baku dan 

makanan yang dijual. 

Ketelitian dalam memeriksa bahan baku yang akan dijual 

apakah masih layak atau tidak dan dalam membuat setiap 

makanan yang dipesan supaya rasnya pas. 

 

Teliti. 

Bertanggung jawab 

terhadap kelancaran 

operasional bagian 

dapur. 

1. Kemampuan berkoordinasi tugas dengan helper. 

2. Karakter berjiwa pemimpin, dalam mengarahkan atau 

mengatur helper terkait dengan pekerjaan yang harus 

dilakukan. 

3. Kedisiplinan, yaitu datang bekerja tepat waktu. 

1. Pengalaman minimal 1 

tahun di bidang yang sama/ 

pernah mengikuti kursus 

memasak atau memiliki 

sertifikat memasak. 

2. Keterampilan Manajerial. 

3. Berjiwa pemimpin. 

4. Disiplin. 

Bertanggung jawab Cepat tanggap, apabila diketahui bahan baku hampir habis Cepat tanggap. 
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atas pengadaan 

bahan-bahan 

makanan. 

atau sudah tidak layak maka harus segera membeli kembali. 

 

 

 

 

 

WEWENANG 

Membuat standard 

recipe. 

1. Pengetahuan mengenai bahan-bahan baku yang akan 

digunakan. 

2. Pengetahuan mengenai teknik penyajian makanan. 

3. Kemampuan dalam menakar/ memperkirakan porsi 

makanan yang dibutuhkan. 

4. Kemampuan mengolah bumbu-bumbu masakan dengan 

baik. 

5. Kemampuan dalam menggunakan peralatan kerja sesuai 

dengan fungsinya. 

6. Ketelitian atau detail dalam menentukan setiap bahan, 

bumbu, menakar dan mengolah. 

1. Pendidikan SMK jurusan 

Tata Boga. 

2. Pengalaman minimal 1 

tahun di bidang yang sama 

atau pernah mengikuti 

kursus memasak atau 

memiliki sertifikat 

memasak. 

3. Keterampilan Teknis. 

4. Teliti. 

TUNTUTAN 

MENTAL 
Dapat bekerja secara 

cepat 

1. Kecepatan dalam membuat pesanan konsumen (tidak 

menunda-nunda pekerjaan). 

2. Mampu untuk tahan terhadap stres. 

1. Cekatan. 

2. Tahan terhadap stres. 

Bersedia dikritik oleh 

konsumen 

Mampu untuk tahan terhadap stres. Tahan terhadap stres. 

TUNTUTAN 

FISIK 
Berdiri dan berjalan. Tubuh yang sehat dan stamina yang kuat. Sehat jasmani dan memiliki 

stamina yang kuat 

KONDISI 

KERJA 
Di dalam ruangan, 

panas, banyak 

peralatan dapur, 

bising. 

Mampu untuk tahan terhadap stres. Tahan terhadap stres. 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 
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Tabel 4.28 Kecocokan Deskripsi Pekerjaan dan Spesifikasi Pekerjaan Helper 

Helper 

 Deskripsi Pekerjaan Membutuhkan Spesifikasi Pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUGAS 

Menyediakan 

kebutuhan koki saat 

memasak (bahan 

baku, peralatan 

masak, piring, dll). 

 

1. Pengetahuan mengenai menu produk yang dijual. 

2. Pengetahuan mengenai resep-resep masakan. 

3. Kemampuan berkoordinasi tugas dengan koki dalam 

hal menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. 

4. Kemampuan berkomunikasi dengan jabatan lain yaitu 

dengan koki. 

5. Ketelitian dalam memilih bahan baku dan bumbu yang 

akan dimasak. 

6. Kecepatan dalam menyiapkan bahan baku yang akan 

dimasak. 

1. Pengalaman minimal 1 

tahun di bidang yang sama. 

2. Keterampilan Manajerial. 

3. Keterampilan 

Berkomunikasi. 

4. Teliti. 

5. Cekatan. 

Mempersiapkan 

makanan yang akan 

disajikan 

(menggarnish, 

platting). 

1. Pengetahuan mengenai teknik penyajian makanan. 

2. Kemampuan mengolah bahan-bahan makanan untuk 

menjadi hiasan. 

3. Ketelitian dalam memilah bahan-bahan apa saja yang 

bisa digunakan untuk hiasan. 

4. Kedetailan dalam menghias  bagian-bagian kecil. 

5. Kecepatan dalam melakukan garnish dan platting 

(tidak menunda-nunda pekerjaan). 

1. Pengalaman minimal 1 

tahun di bidang yang sama. 

2. Keterampilan Teknis. 

3. Detail. 

4. Cekatan. 

Membeli bahan baku 

makanan yang habis. 

1. Pengetahuan mengenai harga bahan pokok makanan 

terkini. 

2. Kemampuan berkoordinasi tugas dengan koki terkait 

dengan pembelian bahan baku dan dengan staf 

administrasi terkait dengan uang untuk membeli bahan 

baku. 

1. Keterampilan Manajerial. 

2. Keterampilan 

Berkomunikasi. 

3. Jujur. 
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3. Kemampuan berkomunikasi dengan jabatan lain yaitu 

dengan koki dan staf administrasi. 

4. Kejujuran dalam membeli bahan baku makanan (tidak 

memanipulasi harga atau nota) . 

Membantu koki dalam 

membuat inovasi 

makanan. 

1. Pengetahuan mengenai berbagai macam resep-resep 

masakan. 

2. Pengetahuan mengenai bagaimana mengolah bahan-

bahan pokok menjadi makanan. 

3. Kemampuan mengolah bumbu-bumbu masakan 

dengan baik. 

4. Kemampuan memasak berbagai jenis resep masakan. 

5. Kemampuan dalam menggunakan peralatan memasak 

sesuai dengan fungsinya. 

6. Kekreatifan dalam menciptakan varian menu makanan 

yang baru. 

1. Pengalaman minimal 1 

tahun di bidang yang sama. 

2. Keterampilan Teknis. 

3. Keterampilan Konseptual. 

4. Kreatif. 

TANGGUNG 

JAWAB 
Bertanggung jawab 

atas kebersihan dapur 

dan alat-alat masak. 

1. Kemampuan membersihkan dan menjaga kebersihan. 

2. Karakter cinta kebersihan dalam membersihkan 

peralatan sebersih mungkin dan selalu menjaga 

kebersihan dapur. 

3. Kerapian dalam menata pealatan masak sesuai pada 

tempatnya. 

1. Keterampilan Teknis. 

2. Cinta kebersihan. 

3. Rapi. 

WEWENANG Menggantikan koki 

jika berhalangan 

hadir. 

1. Pengetahuan mengenai menu produk yang dijual. 

2. Pengetahuan mengenai resep-resep masakan. 

3. Pengetahuan  mengenai bagaimana mengolah bahan-

bahan pokok menjadi makanan. 

4. Pengetahuan mengenai teknik penyajian makanan. 

5. Kemampuan mengolah bumbu-bumbu masakan 

dengan baik. 

1. Pengalaman minimal 1 

tahun di bidang yang sama. 

2. Keterampilan Teknis. 

3. Teliti. 

4. Cekatan. 
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6. Kemampuan memasak berbagai jenis resep masakan. 

7. Kemampuan dalam menggunakan peralatan memasak 

sesuai dengan fungsinya. 

8. Kemampuan dalam menakar/ memperkirakan porsi 

makanan. 

9. Ketelitian dalam memilah bumbu-bumbu masakan. 

10. Kecepatan dalam membuat pesanan konsumen (tidak 

menunda-nunda pekerjaan). 

 

TUNTUTAN 

MENTAL 

Dapat bekerja secara 

cepat 

1. Kecepatan dalam membuat pesanan konsumen (tidak 

menunda-nunda pekerjaan). 

2. Mampu untuk tahan terhadap stres. 

1. Cekatan. 

2. Tahan terhadap stres. 

Bersedia dikritik oleh 

konsumen 

Mampu untuk tahan terhadap stres. Tahan terhadap stres. 

TUNTUTAN 

FISIK 
Berdiri, berjalan dan 

mengangkat. 

Tubuh yang sehat dan stamina yang kuat. Sehat jasmani dan memiliki 

stamina yang kuat 

KONDISI 

KERJA 
Di dalam ruangan, 

panas, banyak 

peralatan dapur, 

bising. 

Mampu untuk tahan terhadap stres. Tahan terhadap stres. 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 
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Tabel 4.29 Kecocokan Deskripsi Pekerjaan dan Spesifikasi Pekerjaan Bartender 

Bartender 

 Deskripsi 

Pekerjaan 

Membutuhkan Spesifikasi Pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUGAS 

Menyiapkan 

keperluan yang 

dibutuhkan seperti 

bahan baku 

minuman, gelas, 

peralatan kerja, dll. 

1. Pengetahuan mengenai menu produk yang dijual. 

2. Pengetahuan mengenai resep-resep minuman. 

3. Ketelitian dalam memilih bahan baku minuman yang 

akan dibuat. 

4. Kecepatan dalam menyiapkan bahan baku minuman 

yang akan dibuat. 

1. Pengalaman minimal 1 

tahun dibidang yang sama. 

2. Teliti. 

3. Cekatan 

Membuat berbagai 

jenis minuman yang 

dipesan oleh 

konsumen. 

1. Pengetahuan mengenai menu produk yang dijual. 

2. Pengetahuan mengenai resep-resep minuman. 

3. Pengetahuan  mengenai bagaimana mengolah bahan-

bahan pokok menjadi minuman. 

4. Pengetahuan mengenai teknik penyajian minuman. 

5. Kemampuan membuat berbagai jenis resep minuman. 

6. Kemampuan dalam menggunakan peralatan kerja sesuai 

dengan fungsinya. 

7. Kemampuan dalam menakar/ memperkirakan porsi 

minuman. 

8. Ketelitian dalam membuat setiap minuman yang 

dipesan supaya rasanya pas dan sesuai dengan standar 

resep. 

9. Kecepatan dalam membuat pesanan konsumen (tidak 

menunda-nunda pekerjaan). 

1. Pengalaman minimal 1 

tahun dibidang yang sama. 

2. Keterampilan Teknis. 

3. Teliti. 

4. Cekatan 

Menjaga kebersihan 

area bar dan 

peralatan kerja. 

1. Kemampuan menjaga kebersihan. 

2. Kerapian dalam meletakan keperluan masak dan 

peralatan masak sesuai pada tempatnya 

1. Keterampilan Teknis. 

2. Rapi. 

3. Cinta kebersihan. 



85 

 

Program Studi Manajemen FEB Unika Soegijapranata 

 

3. Karakter cinta kebersihan dalam hal kebersihan area bar 

dan kebersihan peralatan kerja. 

Mengontrol 

persediaan bahan 

baku dan membeli 

bahan baku 

minuman yang 

habis. 

1. Pengetahuan mengenai harga bahan pokok minuman 

terkini. 

2. Kemampuan berkoordinasi tugas dengan staf 

administrasi terkait dengan uang untuk membeli bahan 

baku. 

3. Kemampuan berkomunikasi dengan jabatan lain yaitu 

dengan staf administrasi. 

4. Kejujuran dalam membeli bahan baku minuman (tidak 

memanipulasi harga atau nota) . 

1. Keterampilan Manajerial. 

2. Keterampilan 

Berkomunikasi. 

3. Jujur 

Memastikan 

persediaan bahan 

baku minuman 

masih dilayak 

digunakan atau 

tidak. 

Ketelitian dalam memeriksa bahan baku yang akan 

dimasak. 

Teliti. 

Memastikan bahwa 

porsi minuman 

sesuai dengan 

standar porsi yang 

sudah ditentukan. 

1. Kemampuan dalam menakar atau memperkirakan porsi 

makanan. 

2. Ketelitian dalam menggunakan bahan baku minuman 

harus sesuai dengan standar porsi yang sudah 

ditentukan. 

1. Pengalaman minimal 1 

tahun dibidang yang sama. 

2. Keterampilan Teknis. 

3. Teliti. 

 

 

 

 

Membuat menu-

menu minuman yang 

lebih variatif. 

1. Pengetahuan mengenai berbagai macam resep-resep 

masakan. 

2. Pengetahuan mengenai bagaimana mengolah bahan-

bahan pokok menjadi makanan. 

3. Kemampuan mengolah bumbu-bumbu minuman dengan 

baik. 

1. Pengalaman minimal 1 

tahun dibidang yang sama. 

2. Keterampilan Teknis. 

3. Keterampilan Konseptual. 

4. Kreatif 



86 

 

Program Studi Manajemen FEB Unika Soegijapranata 

 

4. Kemampuan membuat berbagai jenis resep minuman. 

5. Kemampuan dalam menggunakan peralatan kerja sesuai 

dengan fungsinya. 

6. Kekreatifan dalam menciptakan varian menu minuman 

yang baru. 

TANGGUNG 

JAWAB 
Bertanggung jawab 

menjaga kualitas 

bahan baku dan 

minuman yang 

dijual. 

Ketelitian dalam memeriksa bahan baku yang akan dijual 

apakah masih layak atau tidak dan teliti dalam membuat 

setiap minuman yang dipesan supaya rasanya pas. 

 

Teliti. 

Bertanggung jawab 

atas kebersihan bar. 

1. Kemampuan membersihkan dan menjaga kebersihan. 

2. Kerapian dalam meletakan keperluan minuman dan 

peralatan kerja sesuai pada tempatnya 

3. Karakter cinta kebersihan dalam hal kebersihan area 

bar dan kebersihan peralatan kerja. 

1. Keterampillan Teknis. 

2. Rapi. 

3. Cinta kebersihan. 

Bertanggung jawab 

atas pengadaan 

bahan-bahan 

minuman. 

Cepat tanggap, apabila diketahui bahan baku hampir habis 

atau sudah tidak layak maka harus segera membeli 

kembali. 

Cepat tanggap. 

WEWENANG Membuat standard 

recipe minuman. 

1. Pengetahuan mengenai bahan-bahan baku yang akan 

digunakan. 

2. Pengetahuan mengenai teknik penyajian minuman. 

3. Kemampuan dalam menakar/ memperkirakan porsi 

minuman yang dibutuhkan. 

4. Kemampuan mengolah bumbu-bumbu minuman dengan 

baik. 

5. Kemampuan dalam menggunakan peralatan kerja sesuai 

dengan fungsinya. 

1. Pengalaman minimal 1 

tahun di bidang yang sama. 

2. Keterampilan Teknis. 

3. Rapi. 

4. Teliti. 
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6. Ketelitian atau detail dalam menentukan setiap bahan, 

bumbu, menakar dan mengolah. 

 

TUNTUTAN 

MENTAL 

Dapat bekerja secara 

cepat 

1. Kecepatan dalam membuat pesanan konsumen (tidak 

menunda-nunda pekerjaan). 

2. Mampu untuk tahan terhadap stres. 

1. Cekatan. 

2. Tahan terhadap stres. 

Bersedia dikritik 

oleh konsumen 

Mampu untuk tahan terhadap stres. Tahan terhadap stres. 

TUNTUTAN 

FISIK 
Berdiri dan berjalan. Tubuh yang sehat dan stamina yang kuat. Sehat jasmani dan memiliki 

stamina yang kuat. 

KONDISI 

KERJA 
Di dalam ruangan 

yang nyaman, 

berpendingin udara 

dan bising 

Mampu untuk tahan terhadap stres. Tahan terhadap stres. 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 
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Tabel 4.30 Kecocokan Deskripsi Pekerjaan dan Spesifikasi Pekerjaan Waiters 

Waiters 

 Deskripsi Pekerjaan Membutuhkan Spesifikasi Pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUGAS 

Memberi daftar menu 

dan mencatat apa 

yang akan dipesan 

oleh konsumen. 

1. Pengetahuan mengenai teknik melayani konsumen. 

2. Pengetahuan mengenai menu produk yang dijual. 

3. Pengetahuan memahami gestur konsumen. 

4. Kemampuan berkomunikasi dengan konsumen. 

5. Keramahan dalam menawarkan menu kepada konsumen 

dan menjawab apa saja yang konsumen tanyakan. 

6. Kesopanan dalam menjaga perilaku di depan konsumen 

7. Kecepatan dalam melayani konsumen. 

8. Karakter pendengar yang baik dalam mendengarkan apa 

saja yang dipesan konsumen supaya tidak salah mencatat 

dan mendengarkan apa saja yang konsumen tanyakan. 

9. Cepat tanggap dalam menyadari apa saja yang konsumen 

butuhkan. 

1. Keterampilan 

Berkomunikasi. 

2. Ramah. 

3. Sopan. 

4. Pendengar yang baik. 

5. Cepat tanggap. 

Mencatat daftar 

pesanan ke nota. 

Ketelitian dalam mencatat apa saja yang dipesan konsumen 

ke nota supaya tidak terlewat atau kelebihan. 

Teliti 

Mengantarkan menu 

pesanan ke 

konsumen. 

1. Pengetahuan mengenai teknik melayani konsumen. 

2. Kemampuan berkomunikasi  dengan konsumen. 

3. Kemampuan penggunaan peralatan kerja. 

4. Keramahan dalam memberikan menu yang dipesan 

kepada konsumen. 

5. Kesopanan dalam menjaga perilaku di depan konsumen. 

6. Kehati-hatian dalam membawa pesanan dan dalam 

menyajikan makanan di depan konsumen. 

1. Keterampilan 

Berkomunikasi. 

2. Keterampilan Teknis. 

3. Sopan. 

4. Berhati-hati. 

Melakukan table set- 1. Kemampuan menata dan membersihkan meja. 1. Keterampilan Teknis. 
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up dan clear-up. 2. Kerapian dalam menata meja, kursi dan perlengkapan 

makan yang ada di atas meja. 

3. Karakter cinta kebersihan, membersihkan meja dan kursi 

sebersih mungkin. 

4. Kecepatan dalam membersihkan meja dan kursi supaya 

dapat segera digunakan kembali oleh konsumen. 

2. Rapi. 

3. Cinta kebersihan. 

4. Cekatan. 

Melayani proses 

transaksi konsumen 

dan melakukan 

pembungkusan. 

1. Pengetahuan mengenai matematika sederhana. 

2. Pengetahuan mengenai teknik melayani konsumen. 

3. Kemampuan berkomunikasi dengan konsumen. 

4. Ketelitian dalam menghitung jumlah transaksi dari setiap 

konsumen. 

5. Kecepatan dalam melayani konsumen. 

1. Pendidikan minimal Sekolah 

Menengah Atas (SMA) atau 

Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK). 

2. Keterampilan 

Berkomunikasi. 

3. Teliti. 

4. Cekatan. 

Mencarikan lagu bagi 

konsumen yang ingin 

melakukan karaoke. 

1. Kemampuan penggunaan peralatan kerja. 

2. Kecepatan dalam mencarikan lagu yang diinginkan oleh 

konsumen. 

3. Keramahan dalam merespon apa yang diinginkan oleh 

konsumen. 

1. Keterampilan Teknis. 

2. Cekatan. 

3. Ramah. 

 

 

 

 

Menyapu dan 

mengepel lantai pada 

saat pergantian shift. 

1. Kemampuan menyapu dan mengepel. 

2. Karakter cinta kebersihan yaitu membersihkan sebersih 

mungkin. 

3. Kedisiplinan yaitu datang bekerja tepat waktu. 

4. Kecepatan yaitu cepat dalam membersihkan lantai 

supaya pekerjaan lain juga dapat segera teratasi. 

1. Keterampilan Teknis 

2. Cinta kebersihan. 

3. Disiplin. 

4. Cekatan. 

Mengantar pesanan ke 

konsumen yang 

memesan melalui 

1. Kemampuan menggunakan alat transportasi (motor). 

2. Kesopanan dalam memberikan produk kepada 

konsumen. 

1. Keterampilan Teknis. 

2. Sopan. 

3. Berhati-hati. 
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fasilitas delivery 

order. 

3. Kehati-hatian dalam membawa pesanan yang dipesan 

konsumen supaya tampilannya tetap bagus atau tidak 

berantakan. 

Melakukan 

perhitungan atas 

semua transaksi 

penjualan setiap hari. 

1. Pengetahuan mengenai matematika sederhana. 

2. Kemampuan berkoordinasi tugas dengan staf 

administrasi terkait dengan hasil transaksi dari 

konsumen. 

3. Ketelitian dalam menghitung nota dan mengumpulkan 

nota 

1. Pendidikan minimal Sekolah 

Menengah Atas (SMA) atau 

Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK). 

2. Keterampilan Manajerial. 

3. Teliti. 

Melayani konsumen 

yang membeli 

pakaian di butik. 

1. Pengetahuan mengenai produk pakaian yang dijual. 

2. Pengetahuan mengenai teknik melayani konsumen. 

3. Keramahan dalam memberikan informasi terkait produk. 

4. Kesopanan dalam menjaga perilaku di depan konsumen. 

5. Cepat tanggap dalam menyadari apa yang konsumen 

butuhkan. 

1. Ramah. 

2. Sopan. 

3. Cepat tanggap. 

 

 

 

 

 

 

TANGGUNG 

JAWAB 

Bertanggung jawab 

memberikan 

pelayanan yang 

terbaik kepada 

konsumen. 

1. Pengetahuan mengenai teknik melayani konsumen. 

2. Pengetahuan memahami gestur konsumen. 

3. Kemampuan berkomunikasi. 

4. Kemampuan berkoordinasi tugas. 

5. Kemampuan penggunaan peralatan kerja. 

6. Keramahan dalam bertutur kata dengan konsumen. 

7. Kesopanan dalam bertindak di depan konsumen. 

8. Cepat tanggap dalam menyadari atau memahami apa 

yang dibutuhkan konsumen. 

9. Kecepatan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. 

1. Keterampilan 

berkomunikasi. 

2. Keterampilan Manajerial. 

3. Keterampilan Teknis. 

4. Ramah. 

5. Sopan. 

6. Cepat tanggap. 

7. Cekatan. 

Bertanggung jawab 

atas kebersihan dan 

kerapian area kerja. 

1. Kemampuan menjaga kebersihan. 

2. Kerapian dalam menata meja, kursi dan perlengkapan 

makan. 

1. Keterampilan Teknis. 

2. Rapi. 

3. Cinta kebersihan. 
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3. Karakter cinta kebersihan dalam hal kebersihan lantai 

utama cafe dan kebersihan meja dan kursi. 

Bertanggung jawab 

atas peralatan dan 

perlengkapan kerja. 

1. Kemampuan menggunakan peralatan kerja. 

2. Kehati-hatian dalam menggunakan peralatan kerja 

terutama peralatan karaoke sesuai dengan prosedur. 

3. Ketelitian dalam menghitung jumlah perlengkapan yang 

keluar dan yang masuk. 

1. Keterampilan Teknis. 

2. Berhati-hati. 

3. Teliti. 

Bertanggung jawab 

atas uang transaksi 

dari pelanggan. 

Kehati-hatian dalam menjaga uang hasil transaksi dari 

konsumen. 

Berhati-hati. 

WEWENANG - -  

 

 

TUNTUTAN 

MENTAL 

Dapat bekerja di 

bawah tekanan. 

1. Kehati-hatian dalam menjaga uang hasil transaksi 

penjualan. 

2. Mampu untuk tahan terhadap stres. 

1. Berhati-hati. 

2. Tahan terhadap stres. 

Dapat bekerja secara 

cepat 

1. Kecepatan dalam melayani konsumen (tidak menunda-

nunda pekerjaan). 

2. Mampu untuk tahan terhadap stres. 

1. Cekatan. 

2. Tahan terhadap stres. 

Bersedia dikritik oleh 

konsumen. 

Mampu untuk tahan terhadap stres. Tahan terhadap stres. 

TUNTUTAN 

FISIK 
Berjalan dan berdiri. Tubuh yang sehat dan stamina yang kuat. Sehat jasmani dan memiliki 

stamina yang kuat. 

KONDISI 

KERJA 
Di dalam ruangan 

yang bersih, 

berpendingin udara 

dan bising. 

Mampu untuk tahan terhadap stres. Tahan terhadap stres. 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 
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                                            Tabel 4.31 Kecocokan Deskripsi Pekerjaan dan Spesifikasi Pekerjaan Dishwasher 

Dishwasher 

 Deskripsi Pekerjaan Membutuhkan Spesifikasi Pekerjaan 

 

 

 

TUGAS 

Mencuci 

perlengkapan makan 

yang digunakan 

konsumen. 

1. Kemampuan dalam mencuci perlengkapan makan 

dengan bersih. 

2. Cinta kebersihan dalam mencuci perlengkapan makan 

sebersih mungkin. 

3. Kecepatan dalam mencuci perlengkapan makan supaya 

perlengkapan makan dapat segera digunakan kembali. 

4. Kehati-hatian dalam mencuci barang pecah belah. 

1. Keterampilan Teknis. 

2. Cekatan. 

3. Berhati-hati. 

Menyapu lantai 1. Kemampuan dalam menyapu lantai dengan bersih. 

2. Cinta kebersihan dalam menyapu harus sebersih 

mungkin. 

3. Kecepatan dalam menyapu lantai supaya pekerjaan lain 

juga dapat segera teratasi. 

1. Keterampilan Teknis. 

2. Cinta kebersihan. 

3. Cekatan. 

 

Mengepel lantai 1. Kemampuan dalam mengepel lantai dengan bersih. 

2. Cinta kebersihan dalam mengepel harus sebersih 

mungkin. 

3. Kecepatan dalam mengepel lantai supaya pekerjaan lain 

juga dapat segera teratasi. 

1. Keterampilan Teknis. 

2. Cinta kebersihan. 

3. Cekatan. 

Membersihkan kamar 

mandi 

1. Kemampuan dalam membersihkan kamar mandi 

dengan bersih. 

2. Cinta kebersihan dalam membersihkan harus sebersih 

mungkin. 

3. Kecepatan dalam membersihkan supaya pekerjaan lain 

juga dapat segera teratasi. 

1. Keterampilan teknis. 

2. Cinta kebersihan. 

3. Cekatan. 

 Bertanggung jawab 1. Cinta kebersihan dalam  membersihkan perlengkapan 1. Cinta kebersihan. 
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TANGGUNG 

JAWAB 
atas kebersihan 

perlengkapan makan 

dan kebersihan cafe. 

sebersih mungkin dan selalu menjaga kebersihan cafe. 

2. Kerapian dalam menata perlengkapan makan sesuai 

pada tempatnya. 

3. Kedisiplinan yaitu datang bekerja tepat waktu. 

2. Rapi. 

3. Disiplin 

WEWENANG - -  

TUNTUTAN 

MENTAL 
Dapat bekerja secara 

cepat 

1. Kecepatan dalam mencuci perlengkapan makan dan 

peralatan masak (tidak menunda-nunda pekerjaan). 

2. Mampu untuk tahan terhadap stres. 

4. Cekatan 

1. Tahan terhadap stres. 

 

TUNTUTAN 

FISIK 
Berdiri. Tubuh yang sehat dan stamina yang kuat. Sehat jasmani dan memiliki 

stamina yang kuat. 

KONDISI 

KERJA 
Bekerja di dalam 

ruangan, dingin dan 

bising. 

Mampu untuk tahan terhadap stres. Tahan terhadap stres. 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 
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4.3.4 Usulan Deskripsi Pekerjaan dan Spesifikasi Pekerjaan 

Berdasarkan langkah-langkah yang sudah dilakukan sebelumnya 

yaitu melakukan metode wawancara, kuesioner dan mencocokan 

deksripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, berikut ini merupakan 

hasil atau usulan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan bagi 

semua jabatan yang ada di Cafe Coco De’Luna : 

Deskripsi Pekerjaan Manajer 

Unit = Cafe Coco De’Luna 

Disusun = 31 Maret 2019 

Nama 

Jabatan 

= Manajer 

Fungsi = Pemegang kekuasaan tertinggi dan pengambilan keputusan dari 

seluruh kegiatan yang ada dalam cafe. 

Tugas = 1. Melakukan proses rekruitmen karyawan baru. 

2. Memberi briefing kepada semua karyawan setiap hari 

sebelum memulai kerja. 

3. Mengawasi / memantau seluruh kegiatan operasional cafe 

setiap hari. 

4. Memastikan seluruh karyawan bekerja sesuai dengan 

prosedur. 

5. Mengelola sosial media cafe sebagai bentuk pemasaran. 

6. Mengontrol peralatan kerja dan perlengkapan cafe 

seminggu sekali. 

7. Membantu menangani keluhan dari konsumen. 

8. Menerima telepon dari konsumen yang memesan melalui 

fasilitas delivery order. 

9. Mempersiapkan acara atau event spesial seperti ulang tahun, 

gathering, dll. 

Tanggung 

Jawab 

= Bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional cafe di 

semua jabatan. 

Wewenang = 1. Melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh jabatan. 

2. Melakukan proses PHK pada karyawan yang tidak memiliki 

kinerja yang baik. 

Koordinasi 

dengan 

Jabatan Lain 

= Berkoordinasi dengan semua jabatan yang ada terkait tugas-

tugas apa saja yang harus dikerjakan oleh karyawan setiap 

harinya. 

Tuntutan 

Mental dan 

Fisik 

= 1. Dapat mengambil segala keputusan dengan tepat. 

2. Dapat menanggung segala risiko dari keputusan yang sudah   

diambil. 

Kondisi 

Kerja 

= Berada di dalam ruangan, berpendingin udara, bising. 

 

Sumber : Data Primer yang diolah (Bulan Maret, 2019). 
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Spesifikasi Pekerjaan Manajer 

Unit = Cafe Coco De’Luna 

Disusun = 31 Maret 2019 

Nama Jabatan = Manajer 

Tingkat 

Pendidikan 

= S1 jurusan Teknik Pangan. 

Pengalaman 

Kerja 

= Minimal 1 tahun dibidang yang sama. 

Keterampilan = 1. Terampil dalam mengatur dan mengkoordinasikan jabatan 

yang ada di bawahnya supaya tujuan jabatan dapat 

tercapai. 

2. Terampil dalam mengambil keputusan jangka panjang 

demi keberhasilan cafe. 

3. Terampil dalam berkomunikasi dengan karyawan dan  

konsumen. 

Pengetahuan = 1. Memiliki pengetahuan yang luas mengenai bisnis kuliner. 

2. Mengetahui mengenai prosedur-prosedur dasar dalam 

merekrut dan memecat karyawan. 

3. Mengetahui mengenai informasi setiap jabatan. 

4. Mengetahui mengenai SOP (Standard Operating 

Procedur) pada cafe. 

5. Mengetahui mengenai dasar-dasar pemasaran. 

6. Mengetahui mengenai bagaimana cara mengelola media 

sosial yang baik sebagai tempat untuk memasarkan cafe. 

7. Mengetahui mengenai menu produk yang dijual. 

8. Mengetahui mengenai penggunaan peralatan kerja beserta 

dengan fungsinya. 

9. Mengetahui mengenai teknik melayani konsumen. 

10. Memahami mengenai gestur konsumen. 

11. Mengetahui mengenai konsep cafe yang menarik untuk 

acara-acara spesial. 

Syarat Fisik = Sehat jasmani dan rohani, berpenampilan rapi dan menarik. 

Karakter = - Sabar. 

- Berani mengambil keputusan. 

- Tegas. 

- Bijaksana. 

- Ramah. 

- Berjiwa pemimpin. 

- Kreatif. 

- Selektif. 

- Pendengar yang baik. 

- Cepat tanggap. 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 
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Deskripsi Pekerjaan Staf Administrasi 

Unit = Cafe Coco De’Luna 

Disusun = 31 Maret 2019 

Nama 

Jabatan 

= Staf Administrasi 

Fungsi = Menghitung pengeluaran dan pemasukan cafe. 

Tugas = 1. Membuat laporan pengeluaran setiap hari. 

2. Membuat laporan pemasukan transaksi penjualan setiap 

hari. 

3. Menyetorkan laporan pengeluaran dan pemasukan kepada 

manajer cafe setiap hari. 

4. Membuat jadwal shift karyawan dan mencatat tingkat 

kehadiran karyawan setiap hari. 

5. Mengelola gaji yang terdiri dari mencatat kasbon, mencatat 

lembur karyawan dan potongan gaji jika ada yang 

melakukan cuti panjang. 

6. Membayar pajak cafe. 

Tanggung 

Jawab 

= Bertanggung jawab terhadap transaksi keluar masuknya uang  

(pajak, air, listirik, sampah, dll). 

Wewenang = Mengambil keputusan terkait dengan keuangan (uang yang 

dikeluarkan dan uang yang masuk). 

Koordinasi 

dengan 

Jabatan Lain 

= Berkoordinasi dengan semua jabatan yang ada, yaitu:  

- Koki, terkait pada saat koki meminta uang untuk membeli 

bahan-bahan makanan dan penerimaan bukti atau nota 

belanja. 

- Helper, terkait pada saat helper meminta uang untuk membeli 

bahan-bahan makanan dan penerimaan bukti atau nota 

belanja. 

- Bartender, terkait pada saat bartender meminta uang untuk 

membeli bahan-bahan minuman dan penerimaan bukti atau 

nota belanja. 

- Waiters, terkait pada saat perhitungan hasil transaksi 

penjualan. 

Tuntutan 

Mental dan 

Fisik 

= Mampu membuat laporan pemasukan dan pengeluaran sesuai 

dengan deadline. 

Kondisi 

Kerja 

= - Berada di dalam ruangan, berpendingin udara, bising. 

- Waktu kerja dibagi menjadi 2 shift : 

Shift 1 : 10.00 – 18.00 atau  

Shift 2 : 15.00 – 23.00 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 

 

 

 



97 

 

Program Studi Manajemen FEB Unika Soegijapranata 

 

Spesifikasi Pekerjaan Staf Administrasi 

Unit = Cafe Coco De’Luna 

Disusun = 31 Maret 2019 

Nama Jabatan = Staf Administrasi 

Tingkat 

Pendidikan 

= Minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) Akuntansi. 

Pengalaman 

Kerja 

= Minimal 1 tahun dibidang yang sama. 

Keterampilan = 1. Terampil dalam berhitung. 

2. Terampil dalam menggunakan aplikasi Microsoft Office. 

Pengetahuan = 1. Mampu memahami mengenai akuntansi sederhana. 

2. Mampu memahami mengenai matematika sederhana. 

3. Mampu memahami mengenai perpajakan yang sederhana. 

4. Menguasai mengenai bagaimana menghitung tingkat 

kehadiran. 

Syarat Fisik = Sehat jasmani dan rohani, berpenampilan rapi dan bersih. 

Karakter = - Jujur. 

- Displin. 

- Teliti. 

- Cekatan. 

- Pendengar yang baik. 

- Tahan terhadap stres. 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 

 

Deskripsi Pekerjaan Koki 

Unit = Cafe Coco De’Luna 

Disusun = 31 Maret 2019 

Nama 

Jabatan 

= Koki 

Fungsi = Memasak makanan yang dipesan oleh konsumen. 

Tugas = 1. Menyiapkan bahan-bahan makanan yang akan dimasak dan 

dijual untuk konsumen. 

2. Memasak makanan yang dipesan oleh konsumen. 

3. Membersihkan dan menjaga kebersihan dapur setelah 

memasak. 

4. Mengontrol persediaan bahan baku dan membeli bahan 

baku makanan yang habis. 

5. Memastikan persediaan bahan baku masih layak dimasak 

atau tidak. 

6. Memastikan bahwa porsi makanan sesuai dengan standar 

porsi yang sudah ditentukan. 

7. Membuat menu-menu makanan yang lebih variatif. 

Tanggung 

Jawab 

= 1. Bertanggung jawab menjaga kualitas bahan baku dan 

makanan yang dijual. 

2. Bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional bagian 
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dapur. 

3. Bertanggung jawab atas pengadaan bahan-bahan makanan. 

Wewenang = Membuat standard recipe makanan. 

Koordinasi 

dengan 

Jabatan Lain 

= Berkoordinasi dengan = 

- Helper, terkait pada saat membutuhkan bahan-bahan yang 

akan di masak, dan menyiapkan peralatan masak. 

- Dishwasher, terkait pada saat membutuhkan peralatan masak 

dan perlengkapan makan yang bersih. 

Tuntutan 

Mental dan 

Fisik 

= 1. Mengangkat peralatan-peralatan kerja. 

2. Dapat bekerja secara cepat, ketika ada pesanan yang masuk 

maka harus segera dikerjakan. 

3. Bersedia dikritik oleh konsumen, ketika ada makanan yang 

rasanya kurang pas maka koki harus bersedia menerima 

kritik dan saran untuk perbaikan. 

Kondisi 

Kerja 

= - Di dalam ruangan, panas, banyak peralatan dapur, bising. 

- Waktu kerja dibagi menjadi 2 shift : 

Shift 1 : 10.00 – 18.00 

Shift 2 : 15.00 – 23.00 

Sumber : Data Primer yang diolah (Bulan Maret, 2019). 

Spesifikasi Pekerjaan Koki  

Unit = Cafe Coco De’Luna 

Disusun = 31 Maret 2019 

Nama Jabatan = Koki 

Tingkat 

Pendidikan 

= Minimal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan Tata 

Boga. 

Pengalaman 

Kerja 

= Minimal 1 tahun bekerja dibidang yang sama atau pernah 

mengikuti kursus memasak atau memiliki sertifikat memasak. 

Keterampilan = 1. Terampil memasak berbagai jenis resep masakan. 

2. Terampil dalam menggunakan peralatan memasak sesuai 

dengan fungsinya. 

3. Terampil dalam menakar/ memperkirakan porsi makanan. 

4. Terampil dalam mengolah bumbu-bumbu masakan. 

5. Terampil dalam berkoordinasi tugas. 

6. Terampil dalam berkomunikasi dengan jabatan lain. 

Pengetahuan = 1. Mengetahui  mengenai bagaimana mengolah bahan-bahan 

pokok menjadi makanan. 

2. Mengetahui mengenai teknik penyajian makanan. 

3. Mengetahui mengenai harga bahan pokok makanan 

terkini. 

4. Mengetahui mengenai berbagai macam resep-resep 

masakan. 

5. Mengetahui mengenai menu produk yang dijual. 

Syarat Fisik = Sehat jasmani dan rohani dan memiliki stamina yang kuat. 

Karakter = - Teliti. 

- Jujur. 

- Disiplin. 
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- Cekatan. 

- Kreatif. 

- Rapi. 

- Cinta kebersihan. 

- Berjiwa pemimpin. 

- Cepat tanggap. 

- Tahan terhadap stres. 

Sumber : Data Primer yang diolah (Bulan Maret, 2019) 

 

Deskripsi Pekerjaan Helper 

Unit = Cafe Coco De’Luna 

Disusun = 31 Maret 2019 

Nama 

Jabatan 

= Helper 

Fungsi = Membantu koki mengolah masakan yang dipesan oleh 

konsumen. 

Tugas = 1. Menyediakan kebutuhan koki saat memasak (bahan baku, 

peralatan masak, piring, dll). 

2. Mempersiapkan makanan yang akan disajikan 

(menggarnish, platting). 

3. Membeli bahan baku makanan yang habis. 

4. Membantu koki dalam membuat inovasi makanan. 

Tanggung 

Jawab 

= Bertanggung jawab atas kebersihan dapur dan alat-alat masak. 

Wewenang = Menggantikan koki jika berhalangan hadir. 

Koordinasi 

dengan 

Jabatan Lain 

= Berkoordinasi dengan =  

- Koki, yaitu pada saat koki memasak, helper harus sudah 

menyiapkan bahan-bahan yang akan dimasak oleh koki.   

- Waiters, yaitu menerima pesanan yang dipesan oleh 

konsumen dan pada saat makanan yang dipesan sudah siap 

untuk diantarkan ke konsumen. 

- Staf administrasi, yaitu pada saat menerima uang untuk 

membeli bahan-bahan makanan dan memberi bukti atau nota 

belanja. 

Tuntutan 

Mental dan 

Fisik 

= 1. Mengangkat peralatan-peralatan kerja. 

2. Dapat bekerja secara cepat, ketika ada pesanan yang masuk 

maka harus segera dikerjakan atau tidak boleh ditunda-

tunda. 

3. Bersedia dikritik oleh konsumen, ketika penampilan 

makanan yang disuguhkan penampilannya kurang menarik 

maka helper harus bersedia menerima kritik dan saran untuk 

perbaikan. 

Kondisi 

Kerja 

= - Di dalam ruangan, panas, banyak peralatan dapur, bising. 

- Waktu kerja dibagi menjadi 2 shift : 

Shift 1 : 10.00 – 18.00 
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Shift 2 : 15.00 – 23.00 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 

 

Spesifikasi Pekerjaan Helper 

Unit = Cafe Coco De’Luna 

Disusun = 31 Maret 2019 

Nama Jabatan = Helper 

Tingkat 

Pendidikan 

= Minimal Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK). 

Pengalaman 

Kerja 

= Minimal 1 tahun bekerja dibidang yang sama. 

Keterampilan = 1. Terampil memasak sesuai dengan prosedur yang benar. 

2. Terampil dalam menggunakan peralatan memasak sesuai 

dengan fungsinya. 

3. Terampil dalam mengolah bahan-bahan makanan menjadi 

hiasan.. 

4. Terampil dalam menakar/ memperkirakan porsi makanan. 

5. Terampil dalam berkoordinasi tugas. 

6. Terampil berkomunikasi dengan jabatan lain. 

7. Terampil dalam mengolah bumbu-bumbu masakan. 

Pengetahuan = 1. Mengetahui  mengenai bagaimana mengolah bahan-bahan 

pokok menjadi makanan. 

2. Mengetahui mengenai teknik penyajian makanan. 

3. Mengetahui mengenai harga bahan pokok makanan 

terkini. 

4. Mengetahui mengenai berbagai macam resep-resep 

masakan. 

5. Mengetahui mengenai menu produk yang dijual. 

Syarat Fisik = Sehat jasmani dan rohani dan memiliki stamina yang kuat. 

Karakter = - Jujur. 

- Disiplin. 

- Teliti. 

- Cekatan. 

- Detail. 

- Kreatif. 

- Rapi. 

- Cinta kebersihan. 

- Tahan terhadap stres. 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 
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Deskripsi Pekerjaan Bartender 

Unit = Cafe Coco De’Luna 

Disusun = 31 Maret 2019 

Nama 

Jabatan 

= Bartender 

Fungsi = Membuat minuman yang dipesan oleh konsumen. 

Tugas = 1. Menyiapkan keperluan yang dibutuhkan seperti bahan baku 

minuman, gelas, peralatan kerja, dll. 

2. Membuat berbagai jenis minuman yang dipesan oleh 

konsumen. 

3. Menjaga kebersihan area bar dan peralatan kerja. 

4. Mengontrol persediaan bahan baku dan membeli bahan 

baku minuman yang habis. 

5. Memastikan persediaan bahan baku minuman masih dilayak 

digunakan atau tidak. 

6. Memastikan bahwa porsi minuman sesuai dengan standar 

porsi yang sudah ditentukan. 

7. Membuat menu-menu minuman yang lebih variatif. 

Tanggung 

Jawab 

= 1. Bertanggung jawab menjaga kualitas bahan baku dan 

minuman yang dijual. 

2. Bertanggung jawab atas kebersihan bar. 

3. Bertanggung jawab atas pengadaan bahan-bahan minuman. 

Wewenang = Membuat standard recipe minuman. 

Koordinasi 

dengan 

Jabatan Lain 

= Berkoordinasi dengan = 

- Waiters, yaitu pada saat menerima pesanan dan memberikan 

pesanan untuk diberikan kepada konsumen. 

- Dishwasher, yaitu pada saat bartender membutuhkan 

perlengkapan dan peralatan pembuat minuman yang bersih. 

- Staf Administrasi, yaitu pada saat menerima uang untuk 

membeli bahan-bahan minuman dan memberi bukti atau nota 

belanja. 

Tuntutan 

Mental dan 

Fisik 

= 1. Mengangkat peralatan-peralatan kerja. 

2. Dapat bekerja secara cepat, ketika ada pesanan yang masuk 

maka  harus segera dikerjakan atau tidak boleh ditunda-

tunda. 

3. Bersedia dikritik oleh konsumen, ketika ada minuman yang 

rasanya kurang pas maka koki harus bersedia menerima 

kritik dan saran untuk perbaikan. 

Kondisi 

Kerja 

= - Di dalam ruangan yang nyaman, berpendingin udara dan 

bising 

- Waktu kerja dibagi menjadi 2 shift : 

Shift 1 : 10.00 – 18.00 

Shift 2 : 15.00 – 23.00 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 

 



102 

 

Program Studi Manajemen FEB Unika Soegijapranata 

 

Spesifikasi Pekerjaan Bartender  

Unit = Cafe Coco De’Luna 

Disusun = 31 Maret 2019 

Nama Jabatan = Bartender 

Tingkat 

Pendidikan 

= Minimal Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK). 

Pengalaman 

Kerja 

= Minimal 1 tahun dibidang yang sama. 

Keterampilan = 1. Terampil membuat berbagai jenis resep minuman. 

2. Terampil dalam menggunakan peralatan kerja sesuai 

dengan fungsinya. 

3. Terampil dalam menakar/ memperkirakan porsi minuman. 

4. Terampil dalam berkoordinasi tugas. 

5. Terampil berkomunikasi dengan jabatan lain. 

6. Terampil dalam mengolah bumbu-bumbu minuman 

dengan baik. 

Pengetahuan = 1. Mengetahui mengenai bagaimana mengolah bahan-bahan 

pokok menjadi minuman. 

2. Mengetahui mengenai teknik penyajian minuman. 

3. Mengetahui mengenai harga bahan pokok minuman 

terkini. 

4. Mengetahui mengenai berbagai macam resep-resep 

minuman. 

5. Mengetahui mengenai menu produk yang dijual. 

Syarat Fisik = Sehat jasmani dan memiliki stamina yang kuat. 

Karakter = - Jujur. 

- Disiplin. 

- Cekatan. 

- Teliti. 

- Rapi. 

- Cinta kebersihan. 

- Kreatif. 

- Cepat tanggap. 

- Tahan terhadap stres. 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 

 

Deskripsi Pekerjaan Waiters 

Unit = Cafe Coco De’Luna 

Disusun = 31 Maret 2019 

Nama 

Jabatan 

= Waiters 

Fungsi = Melayani konsumen yang berkunjung di Cafe Coco De’Luna. 

Tugas = 1. Memberi daftar menu dan mencatat apa yang akan dipesan 

oleh konsumen. 

2. Mencatat daftar pesanan ke nota. 
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3. Mengantarkan menu pesanan ke konsumen. 

4. Melakukan table set-up dan clear-up. 

5. Melayani proses transaksi konsumen dan melakukan 

pembungkusan. 

6. Mencarikan lagu bagi konsumen yang ingin melakukan 

karaoke. 

7. Menyapu dan mengepel lantai pada saat pergantian shift. 

8. Mengantar pesanan ke konsumen yang memesan melalui 

fasilitas delivery order. 

9. Melakukan perhitungan atas semua transaksi penjualan 

setiap hari. 

10. Melayani konsumen yang membeli pakaian di butik. 

Tanggung 

Jawab 

= 1. Bertanggung jawab memberikan pelayanan yang terbaik 

kepada konsumen. 

2. Bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian area kerja. 

3. Bertanggung jawab atas peralatan dan perlengkapan kerja. 

4. Bertanggung jawab atas uang transaksi dari pelanggan. 

Wewenang = Tidak ada. 

Koordinasi 

dengan 

Jabatan Lain 

= Berkoordinasi dengan : 

- Helper, pada saat memberikan daftar makanan yang dipesan 

oleh konsumen dan mengambil  makanan yang sudah siap 

disajikan. 

- Bartender, pada saat memberikan daftar minuman yang 

dipesan oleh konsumen dan mengambil  minuman yang 

sudah siap disajikan. 

- Dishwasher, pada saat memberikan perlengkapan makan 

yang sudah digunakan oleh konsumen. 

Tuntutan 

Mental dan 

Fisik 

= 1. Mengangkat peralatan-peralatan kerja. 

2. Dapat bekerja di bawah tekanan, mampu menyimpan uang 

hasil transaksi penjualan dengan baik. 

3. Dapat bekerja secara cepat, ketika ada konsumen yang 

datang harus segera dilayani. 

4. Bersedia dikritik oleh konsumen, yaitu pada saat konsumen 

tidak puas dengan pelayanan yang diberikan. 

Kondisi 

Kerja 

= - Di dalam ruangan yang bersih, berpendingin udara dan 

bising. 

- Waktu kerja dibagi menjadi 2 shift : 

Shift 1 : 10.00 – 18.00 

Shift 2 : 15.00 – 23.00 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 

 

Spesifikasi Pekerjaan Waiters  

Unit = Cafe Coco De’Luna 

Disusun = 31 Maret 2019 

Nama Jabatan = Waiters 
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Tingkat 

Pendidikan 

= Minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK). 

Pengalaman 

Kerja 

= Minimal 1 tahun di bidang yang sama. 

Keterampilan = 1. Terampil dalam penggunaan peralatan kerja (peralatan 

untuk karaoke)  sesuai dengan fungsinya. 

2. Terampil dalam berkomunikasi dengan konsumen. 

3. Terampil dalam berkoordinasi tugas. 

Pengetahuan = 1. Memahami mengenai teknik melayani konsumen. 

2. Memahami mengenai produk-produk yang dijual di cafe. 

3. Mampu memahami gestur konsumen. 

4. Memahami mengenai matematika sederhana. 

Syarat Fisik = Sehat jasmani dan rohani, berpenampilan rapi, bersih dan 

menarik. 

Karakter = - Ramah.  

- Sopan. 

- Cepat tanggap.  

- Disipilin. 

- Cekatan. 

- Teliti. 

- Pendengar yang baik. 

- Berhati-hati. 

- Rapi. 

- Cinta kebersihan. 

- Tahan terhadap stres. 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 

 

Deskripsi Pekerjaan Diswasher 

Unit = Cafe Coco De’Luna 

Disusun = 31 Maret 2019 

Nama 

Jabatan 

= Dishwasher 

Fungsi = Mencuci piring. 

Tugas = 1. Mencuci perlengkapan makan yang digunakan konsumen. 

2. Menyapu lantai. 

3. Mengepel lantai. 

4. Membersihkan kamar mandi. 

Tanggung 

Jawab 

= Bertanggung jawab atas kebersihan perlengkapan makan dan 

kebersihan cafe. 

Wewenang = Tidak ada. 

Koordinasi 

dengan 

Jabatan Lain 

= Berkoordinasi dengan :  

- Waiters, pada saat perlengkapan makan sudah selesai 

digunakan oleh konsumen maka segera diberikan ke pada 

dishwasher untuk dicuci. 

- Helper, saat terdapat peralatan masak yang ingin dicuci. 
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- Bartender, saat terdapat peralatan pembuat minuman yang 

ingin dicuci. 

Tuntutan 

Mental dan 

Fisik 

= 1. Mengangkat perlengkapan makan dan peralatan masak. 

2. Dapat bekerja secara cepat yaitu pada saat kondisi cafe 

rama lalu  perlengkapan makan sudah habis maka harus 

segera dicuci bersih 

Kondisi 

Kerja 

= - Bekerja di dalam ruangan, dingin dan bising. 

- Waktu kerja dimulai pukul 15.00 – 23.00 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 

 

Spesifikasi Pekerjaan Dishwasher  

Unit = Cafe Coco De’Luna 

Disusun = 31 Maret 2019 

Nama Jabatan = Dishwasher 

Tingkat 

Pendidikan 

= Minimal Sekolah Dasar (SD). 

Pengalaman 

Kerja 

= Tidak membutuhkan pengalaman kerja. 

Keterampilan = 1. Terampil dalam menggunakan peralatan kerja. 

2. Terampil dalam berkoordinasi tugas. 

Pengetahuan = Tidak membutuhkan pengetahuan. 

Syarat Fisik = Sehat jasmani dan rohani, dan memiliki stamina yang kuat. 

Karakter = - Disiplin. 

- Cekatan. 

- Berhati-hati. 

- Cinta kebersihan. 

- Rapi. 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 
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4.3.5 Usulan Bobot Tertimbang 

 

 Berikut ini merupakan usulan bobot tertimbang dari setiap sub 

faktor. Bobot tertimbang didapat dari mengalikan eigen vector faktor 

dengan eigen vector sub faktor.  

 

Tabel 4.32 Usulan Bobot Tertimbang 

Faktor Bobot Sub Faktor Bobot Bobot 

Tertimbang 

 

Pengetahuan 

 

0,18 

Pendidikan 0,17 0,030 

Pengalaman 0,83 0,149 

 

 

 

Keterampilan 

 

 

 

0,70 

Keterampilan 

Teknis 
0,44 

 

0,308 

Keterampilan 

Berkomunikasi 
0,34 

 

0,238 

Keterampilan 

Manajerial 
0,14 

 

0,098 

Keterampilan 

Konseptual 
0,08 

 

0,056 

 

Tuntutan Kerja 

 

0,11 

Tuntutan Fisik 0,83 0,091 

Tuntutan Mental 0,17 0,018 

Sumber : Data Primer yang Diolah (Bulan Maret, 2019). 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot tertinggi yaitu pada 

faktor keterampilan 0,70 dan sub faktor Keterampilan Teknis yaitu 

sebesar 0,308. Dalam penggunaan selanjutnya dengan mengetahui 

bobot tertimbang yang sudah dihitung maka dalam melakukan seleksi, 

aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu aspek Keterampilan  daripada 

aspek Pengetahuan dan Tuntutan Kerja. Selain dapat digunakan sebagai 

seleksi, usulan bobot tertimbang juga dapat digunakan untuk 
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menentukan bobot pelatihan, bobot kompensasi dan bobot penilaian 

kinerja. 

 

4.3.6 Usulan Level Setiap Sub Faktor 

 

Level adalah proses untuk menentukan tingkatan dari setiap sub 

faktor yang tujuannya untuk mempermudah ketika harus melakukan 

penilaian. Ketika bobot tertimbang sudah diketahui maka langkah 

selanjutnya mengalikan bobot tertimbang dengan skor atau derajat yang 

ada pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 4.33 Usulan Level Setiap Sub Faktor 

Faktor Sub Faktor Level Skor 

 

 

 

 

 

 

Pengetahuan 

 

Pendidikan 

SMP 1 

SMA 2 

S1 3 

 

 

 

 

Pengalaman 

Tidak dibutuhkan pengalaman 

kerja. 

1 

Dibutuhkan pengalaman kerja, 

tetapi pekerjaan tidak sejenis. 

2 

Dibutuhkan pengalaman kerja, 

di bidang yang sejenis kurang 

dari 3 tahun. 

3 

Dibutuhkan pengalaman kerja, 

di bidang yang sejenis lebih 

dari 3 tahun. 

4 

 

 

 

 

 

Keterampilan 

Teknis 

Pekerjaan tidak memerlukan 

keterampilan teknis. 

1 

Pekerjaan memerlukan 

keterampilan teknis. 

2 
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Keterampilan 

 

Keterampilan 

Berkomunikasi 

Pekerjaan tidak memerlukan 

keterampilan berkomunikasi. 

1 

Pekerjaan memerlukan 

keterampilan berkomunikasi. 

2 

 

Keterampilan 

Manajerial 

Pekerjaan tidak memerlukan 

keterampilan manajerial. 

1 

 Pekerjaan memerlukan 

keterampilan manajerial. 

2 

 

Keterampilan 

Konseptual 

Pekerjaan tidak memerlukan 

keterampilan konseptual. 

1 

Pekerjaan memerlukan 

keterampilan konseptual. 

2 

 

 

 

Kondisi Kerja 

 

Kondisi Kerja 

Fisik 

Pekerjaan tidak membutuhkan 

kondisi fisik. 

1 

Pekerjaan membutuhkan 

kondisi fisik. 

2 

 

Kondisi Kerja 

Non Fisik 

Pekerjaan tidak membutuhkan 

kondisi non fisik. 

1 

Pekerjaan membutuhkan 

kondisi non fisik. 

2 

Sumber : Data Primer yang diolah (Bulan Maret, 2019) 
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4.3.7 Usulan Struktur Organisasi 

Berikut ini merupakan usulan struktur organisasi bagi Cafe Coco 

De’Luna, struktur organisasi tersebut mengalami perubahan  dengan 

struktur sebelumnya (Gambar 4.1). Usulan struktur organisasi di bawah 

ini dibuat berdasarkan informasi pekerjaan yang sudah diketahui pada 

hasil kuesioner deskripsi pekerjaan terutama berkaitan dengan 

hubungan atau koordinasi kerja dimana posisi helper berada di bawah 

koki. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Usulan Struktur Organisasi 
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