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PEDOMAN WAWANCARA PRA SURVEI MENGENAI DESKRIPSI 

PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI PEKERJAAN PADA CAFE COCO 

DE’LUNA 

 

Nama Lengkap  : 

Jabatan  : 

Tanggal Wawancara : 

 

 

1. Berapa jumlah karyawan yang ada di Cafe Coco De’Luna dan apa saja 

jabatannya? 

2. Apa persyaratan untuk menjadi karyawan di Cafe Coco De’Luna? 

3. Apakah sudah ada deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan yang jelas 

dalam bentuk tertulis? 

4. Berdasarkan status cerita pada WhatsApp, Anda mengatakan bahwa ada 

masalah pada karyawan di Cafe Coco De’Luna, apa konflik sebenarnya yang 

terjadi? 

5. Ada berapa banyak karyawan yang keluar dari Cafe Coco De’Luna selama 

setahun? Alasannya apa? 
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HASIL WAWANCARA PRA SURVEI MENGENAI DESKRIPSI 

PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI PEKERJAAN PADA CAFE COCO 

DE’LUNA 

 

Nama Lengkap  : Henny Pattinama 

Jabatan  : Manajer 

Tanggal Wawancara : 27 Oktober 2018 

 

1. Jumlah karyawan yang ada di Cafe Coco De’Luna ada 13 karyawan. Chef  3 

orang, Helper 3 orang, Waiters 4 orang, OB 1 orang, Bartender 2 orang dan 

salah satu bartender merangkap menjadi administrasi. 

Satu hari dibagi menjadi 2 shift, shift siang-sore (pukul 10.00-18.00) dan 

sore-malam (15.00-23.00). Shift siang-sore diisi oleh 1 chef, 1 helper, 1 

bartender, 2 atau 3 waiters, begitu pula dengan shift sore-malam.  

2. Dalam penerimaan Chef  yang dilihat pertama itu keterampilannya, minimal 

lulusannya SMK jurusan tata boga dan harus mempunyai pengalaman kerja. 

Dalam penerimaan Helper yang memilih adalah chef, karena nantinya mereka 

berdua akan saling bekerja sama jadi harus ada kecocokan dan nantinya yang 

melatih juga chefnya langsung. Dalam penerimaan Waiters tidak perlu 

memiliki keterampilan, yang dilihat yaitu penampilannya dan tidak ada 

minimal lulusan yang terutama umurnya harus 17 tahun ke atas. Waiters 

harus punya penampilan yang menarik karena mereka akan bertemu dengan 

pelanggan secara langsung. Dalam penerimaan Bartender dan OB juga tidak 

perlu memiliki keterampilan dan tidak ada minimal lulusan.  

Sebenarnya apa yang saya lakukan ini salah, karena tidak baik merekrut 

karyawan tanpa adanya kriteria tertentu. Tapi karena saya berpikir bahwa di 

Purwodadi itu orang-orangnya belum maju seperti orang yang ada di 

Semarang, maka saya menetapkan persyaratan pada karyawan saya seperti 

itu. 
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3. Tidak ada deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan secara tertulis, 

deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan disampaikan secara lisan ketika 

karyawan melamar pekerjaan di Cafe Coco De’Luna, dan setiap harinya 

karyawan dibriefing mengenai tugas-tugasnya pada hari itu. Sehingga saya 

merasa dengan cara itu sudah cukup untuk karyawan mengetahui tugas-

tugasnya, dan saya juga berpikir ketika karyawan sudah diterima dan sudah 

diberi tanggung jawab maka harus dilaksanakan dengan baik. 

4. Terdapat beberapa konflik yang terjadi, konflik yang pertama adalah 

karyawan sering bermain hp pada saat bekerja; ketika tidak ada pekerjaan 

yang dilakukan, mereka malah santai-santai tidak mencoba untuk belajar 

mengerjakan tugas yang lain; apabila ada pesanan terkadang tidak bisa gerak 

cepat; masih sering saya ingatkan tentang apa pekerjaan yang harus 

dilakukan; saya berharap mereka itu tidak perlu diperintah atau diingatkan 

lagi namun saya merasa mereka kurang peka dengan pekerjaannya. 

5. Setiap tahun hanya ada 1 sampai 2 kali karyawan yang keluar. Alasannya 

yaitu karyawan menikah, karyawan ingin melanjutkan sekolahnya. Lalu 

sempat pernah mengeluarkan karyawan, karena berpacaran dengan sesama 

karyawan Coco De’Luna sehingga membuat suasana kerja menjadi tidak 

kondusif dan kinerja karyawan menjadi tidak produktif. 
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LAMPIRAN 2 

WAWANCARA VISI, 

MISI DAN STRUKTUR 

ORGANISASI 
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PEDOMAN WAWANCARA MENGENAI VISI DAN MISI DAN 

STRUKTUR ORGANISASI UNTUK CAFE COCO DE’LUNA 

 

Nama Lengkap  : 

Jabatan  : 

Tanggal Wawancara : 

 

 

1. Apakah Cafe Coco De’Luna memiliki visi dan misi? Jika ya, apa saja visi dan 

misi Cafe Coco De’Luna? 

2. Jika belum memiliki visi dan misi, kira-kira apa visi atau cita-cita Cafe Coco 

De’Luna? 

3. Apa saja misi yang akan dilakukan oleh Cafe Coco De’Luna untuk menggapai 

visi yang diinginkan? 

4. Apakah sudah ada struktur organisasi secara tertulis di Cafe Coco De’Luna? 

Lalu bagaimana susunan struktur organisasi yang ada di Cafe Coco De’Luna? 

5. Kepada siapa karyawan memberikan pertanggung jawaban mereka? 

6. Siapa yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan? 
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HASIL WAWANCARA MENGENAI VISI DAN MISI DAN STRUKTUR 

ORGANISASI UNTUK CAFE COCO DE’LUNA 

 

Nama Lengkap  : Henny Pattinama 

Jabatan  : Manajer 

Tanggal Wawancara : 16 Februari 2019   

 

1. Cafe Coco De’Luna tidak memiliki visi misi. 

2. Cita-cita kedepannya yaitu cafe Coco De’Luna selalu ramai pengunjung, 

banyak pengunjung yang datang setiap harinya baik dari remaja sampai orang 

tua. Karena sekarang ini di Purwodadi sudah banyak cafe-cafe yang 

bermunculan maka dari itu cita-cita dan harapan untuk Cafe Coco De’Luna 

adalah selalu digemari atau disukai oleh semua kalangan dari yang muda 

sampai yang tua. 

3. Yang pertama pasti memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen, 

pelayanan terbaik itu dalam arti bisa dalam bentuk kecepatan karyawan dalam 

melayani lalu bentuk kepedulian kepada konsumen, yang mana intinya itu bisa 

memberikan kepuasan kepada konsumen saat berkunjung ke cafe.  

Misi yang kedua yaitu menyajikan makanan dan minuman yang terbaik, 

terbaik itu dari segi rasa dari produk yang disajikan harus enak dan berbeda 

dengan cafe-cafe yang lain.  

Misi yang terakhir yaitu harus dapat berinovasi baik dari segi produk dan 

pelayanan, terutama melakukan inovasi yang intens pada produk supaya 
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konsumen tidak bosan dengan menu yang itu-itu saja dan tidak beralih ke cafe 

lain. 

4. Sudah ada struktur organisasi namun tidak tertulis dan hanya saya saja yang tau 

dan tidak pernah saya sampaikan langsung pada karyawan terkait struktur 

organisasi. Untuk susunan struktur organisasi yang ada di Cafe Coco De’Luna 

yaitu terdiri dari 6 jabatan yaitu Staf Administrasi, Koki, Helper, Bartender, 

Waiters dan Dishwasher yang mana 6 jabatan tersebut disusun setara antara 1 

jabatan dengan jabatan yang lain. 

5. Karena disusun secara setara, maka semua jabatan bertanggung jawab langsung 

kepada saya selaku pemilik dan juga pengelola Cafe Coco De’Luna. 

6. Sama dengan jawaban sebelumnya, yang berhak untuk mengambil keputusan 

adalah saya selaku pemilik dan juga pengelola Cafe Coco De’Luna. 

 

 

 

 

Purwodadi, 16 Februari 2019 

  

(Henny Pattinama) 
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LAMPIRAN 3 

PEMBOBOTAN 

DENGAN AHP 
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KUESIONER PEMBOBOTAN FAKTOR DAN SUB FAKTOR DENGAN 

ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) 

 

Kepentingan Faktor dan Sub Faktor pada semua jabatan 

Dalam menepatkan karyawan untuk bekerja di Cafe Coco De’Luna Purwodadi, 

seberapa pentingkah : 

No Kriteria A 
Skala   Skala 

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

1. Pengetahuan                                   Keterampilan 

2. 
Pengetahuan  

                 

Tuntutan 

Kerja 

3. 
Keterampilan 

                 

Tuntutan 

Kerja 

 

Dalam hal Pengetahuan, seberapa pentingkah : 

No Kriteria A 
Skala   Skala 

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

1. Pendidikan                                   Pengalaman 

 

Dalam hal Keterampilan, seberapa pentingkah : 

No Kriteria A 
Skala   Skala 

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

1. 
Keterampilan 

Teknis                                   

Keterampilan 

Berkomunikasi 

2. 
Keterampilan 

Teknis  

                 

Keterampilan 

Manajerial 

3. 
Keterampilan 

Teknis 

                 

Keterampilan 

Konseptual 

4. 
Keterampilan 

Berkomunikasi 

                 

Keterampilan 

Manajerial 

5.  
Keterampilan 

Berkomunikasi 

                 

Keterampilan 

Konseptual 

6. 
Keterampilan 

Manajerial 

                 

Keterampilan 

Konseptual 
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Dalam hal Tuntutan Kerja, seberapa pentingkah : 

No Kriteria A 
Skala   Skala 

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

1. 
Tuntutan 

Fisik                                   

Tuntutan 

Non Fisik 
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HASIL KUESIONER PEMBOBOTAN FAKTOR DAN SUB FAKTOR 

DENGAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) 

 

Kepentingan Faktor dan Sub Faktor pada semua jabatan 

Dalam menepatkan karyawan untuk bekerja di Cafe Coco De’Luna Purwodadi, 

seberapa pentingkah : 

No Kriteria A 
Skala   Skala 

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

1. Pengetahuan                          √         Keterampilan 

2. 
Pengetahuan  

       

√ 

         

Tuntutan 

Kerja 

3. 
Keterampilan 

    

√ 

            

Tuntutan 

Kerja 

 

Alasan : 

1. Keterampilan lebih penting daripada pengetahuan karena cafe itu 

pekerjaannya lebih kepada praktek maka karyawan harus memiliki 

keterampilan, karena percuma jika karyawan memiliki pengetahuan yang 

tinggi tetapi tidak bisa memraktekan pada pekerjaannya. 

2. Pengetahuan hampir sedikit lebih penting daripada tuntutan kerja karena 

jika karyawan tidak memiliki pengetahuan maka karyawan tidak bisa 

melakukan pekerjaannya, pengetahuan itu sebagai dasar dalam melakukan 

sesuatu. 

3. Keterampilan lebih penting daripada tuntutan kerja karena sama dengan 

penjelasan nomor 1, untuk karyawan bisa memasak, melayani konsumen 

dan lain-lain, karyawan harus memiliki keterampilan untuk melakukan 

pekerjaannya. 

 

Dalam hal Pengetahuan, seberapa pentingkah : 

No Kriteria A 
Skala   Skala 

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

1. Pendidikan                          √         Pengalaman 
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Alasan : 

1. Pengalaman lebih penting daripada pendidikan karena ketika karyawan 

sudah memiliki pengalaman maka kinerjanya sudah pasti bagus 

dibandingakan dengan karyawan yang belum memiliki pengalaman sama 

sekali. 

 

Dalam hal Keterampilan, seberapa pentingkah : 

No Kriteria A 
Skala   Skala 

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

1. 
Keterampilan 

Teknis                  √                 

Keterampilan 

Berkomunikasi 

2. 
Keterampilan 

Teknis  

    

√ 

            

Keterampilan 

Manajerial 

3. 
Keterampilan 

Teknis 

    

√ 

            

Keterampilan 

Konseptual 

4. 
Keterampilan 

Berkomunikasi 

      

√ 

          

Keterampilan 

Manajerial 

5.  
Keterampilan 

Berkomunikasi 

      

√ 

          

Keterampilan 

Konseptual 

6. 
Keterampilan 

Manajerial 

      

√ 

          

Keterampilan 

Konseptual 
 

Alasan : 

1. Keterampilan teknis sama pentingnya dengan keterampilan berkomunikasi 

karena keduanya saling berhubungan. Ketika karyawan melakukan 

pekerjaannya, karyawan pasti akan berkomunikasi dengan karyawan lain 

pada saat berkoordinasi tugas. Maka keterampilan berkomunikasi juga 

sama pentingnya dengan keterampilan teknis. 

2. Keterampilan teknis lebih penting daripada keterampilan manajerial karena 

karyawan akan lebih sering bekerja menggunakan peralatan-peralatan kerja yang 

maka hal tersebut dibutuhkan keterampilan teknis untuk membantu karyawan 

dalam menyelesaikan pekerjannya. 

3. Keterampilan teknis lebih penting daripada keterampilan konseptual sama halnya 

dengan penjelasan sebelumnya (nomor 2). 

4. Keterampilan berkomunikasi sedikit lebih penting daripada keterampilan 

manajerial karena karyawan diperlukan kemampuan untuk berkomunikasi yang 
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tidak hanya ditujukkan kepada konsumen saja tetapi juga kepada sesama 

karyawan untuk berkoordinasi tugas. 

5. Keterampilan berkomunikasi sedikit lebih penting daripada keterampilan 

konseptual sama halnya dengan penjelasan sebelumnya (nomor 4). 

6. Keterampilan manajerial sedikit lebih penting daripada keterampilan konseptual 

karena karyawan harus memiliki motivasi dalam bekerja supaya tujuan-tujuan 

yang diinginkan itu dapat tercapai. 

 

Dalam hal Tuntutan Kerja, seberapa pentingkah : 

No Kriteria A 
Skala   Skala 

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

1. 
Tuntutan 

Fisik          √                         

Tuntutan 

Non Fisik 

 

Alasan :  

1. Tuntutan fisik lebih penting daripada tuntutan non fisik karena pekerjaan 

yang dilakukan karyawan yang ada di cafe lebih sering menggunakan 

kekuatan atau tenaganya karena sekali lagi cafe itu kerjanya berbeda 

dengan kantoran yang harus menguras pikiran, tetapi tetap ada tuntutan 

non fisik di setiap pekerjaan hanya saja lebih sering menggunakan fisik 

untuk melakukan tugas-tugas yang ada. 
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LAMPIRAN 4 

DESKRIPSI 

PEKERJAAN DAN 

SPESIFIKASI 

PEKERJAAN 
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KUESIONER DESKRIPSI PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI 

PEKERJAAN PADA CAFE COCO DE’LUNA 

 

Nama lengkap   : 

Usia dan lama menjabat : 

Jabatan   :  

 

1. Deskripsi singkat mengenai fungsi dari pekerjaan Anda. 

 

 

 

 

2. Apa saja tugas dari pekerjaan yang Anda lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

 

 

 

 

3. Apa saja tanggung jawab yang Anda lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

 

 

 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini ? 
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5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ? 

Misalnya seperti kondisi cafe berpendingin udara; panas atau dingin; 

ekstrem luar ruang atau dalam ruang; basah; bising; dll. 

 

 

6. Silahkan pilih pendidikan yang terkait dengan pekerjaan Anda. (jawaban 

dilingkari) 

a. Tidak mensyaratkan pendidikan. 

b. Sekolah Menengah Atas (SMA). 

c. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Jurusan.......................................... 

d. Strata 1 (S1). 

7. Apakah diperlukan pengalaman kerja untuk melakukan pekerjaan Anda? 

(lingkari jawaban) 

a. Tidak membutuhkan pengalaman kerja. 

b. Memiliki pengalaman kerja tetapi tidak sebidang dengan pekerjaan. 

Berapa lama? Dan dibidang apa?  

c. Memiliki pengalaman kerja yang sebidang dengan pekerjaan. Berapa 

lama? 

8. Apakah dibutuhkan keterampilan-keterampilan khusus yang harus dimiliki 

di jabatan anda ? (lingkari jawaban, boleh lebih dari 1). 
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a. Keterampilan teknis sebutkan............................... 

b. Keterampilan berkoordinasi tugas. 

c. Keterampilan berkomunikasi. 

d. Keterampilan konseptual (keterampilan yang terkait dengan inovasi) 

sebutkan.................... 

e. Dan lain-lain, sebutkan .......................................................... 

 

9. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda ? 

 

 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? 

 YA TIDAK  

Jika ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang Anda lakukan pada 

jabatan Anda : 

 

 

11. Apakah pekerjaan Anda melibatkan tuntutan fisik? Seperti duduk, berjalan, 

berdiri, mengangkat, dan lain-lain? Deskripsikan secara singkat. 

 

12. Apakah jabatan Anda memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan pekerjaan ini ? 

 YA TIDAK  

Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana yang dijadikan koordinasi ? 
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13. Berapa lama Anda bekerja dalam satu hari? 

14. Apakah dibutuhkan pengetahuan khusus yang harus dimiliki di jabatan anda 

? (lingkari jawaban, boleh lebih dari 1).  

a. Pengetahuan mengenai bagaimana mengolah bahan-bahan pokok 

menjadi makanan/minuman. 

b. Pengetahuan mengenai teknik penyajian makanan/minuman. 

c. Pengetahuan mengenai harga bahan pokok makanan/minuman terkini. 

d. Pengetahuan mengenai teknik melayani konsumen. 

e. Pengetahuan memahami gestur konsumen. 

f.   Dan lain-lain, sebutkan ...................................... 
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HASIL KUESIONER DESKRIPSI PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI 

PEKERJAAN PADA CAFE COCO DE’LUNA 

 

Nama lengkap   : Henny Pattinama 

Usia dan lama menjabat : 45 tahun, 5 tahun 

Jabatan   : Manajer 

 

1. Deskripsi singkat mengenai fungsi dari pekerjaan Anda. 

Jawaban : Sebagai pengambil keputusan dari seluruh kegiatan yang ada di 

cafe.  

2. Apa saja tugas dari pekerjaan yang Anda lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

Jawaban : 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 

3. Apa saja tanggung jawab yang Anda lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

Jawaban : Bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional cafe. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan anda? 

Jawaban : Melakukan evaluasi kinerja, menegur karyawan, memecat 

karyawan. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ?  
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Jawaban : Di dalam ruangan dan berpendingin udara. 

6. Pendidikan apa yang terkait dengan pekerjaan Anda? 

Jawaban : Sekolah Menengah Atas (SMA). 

7. Apakah diperlukan pengalaman kerja untuk melakukan pekerjaan Anda?  

Jawaban : Memiliki pengalaman kerja tetapi tidak sebidang dengan 

pekerjaan yaitu karyawan swasta selama 5 tahun. 

8. Apakah dibutuhkan keterampilan-keterampilan khusus yang harus dimiliki di 

jabatan anda ?  

Jawaban : Keterampilan berkoordinasi tugas, keterampilan mengambil 

keputusan, keterampilan berkomunikasi. 

9. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda ? 

Jawaban : Berjiwa pemimpin, tegas, bijaksana. 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? 

Jawaban : Dapat mengambil segala keputusan dengan tepat, dapat 

menanggung segala risiko. 

11. Apakah pekerjaan Anda melibatkan tuntutan fisik?  

Jawaban : Duduk, berjalan. 

12. Apakah jabatan Anda memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan pekerjaan ini ? 

 Jawaban : Ya, dengan semua jabatan. 

13. Berapa lama Anda bekerja dalam satu hari? 

Jawaban : Fleksibel. 

14. Apakah dibutuhkan pengetahuan khusus yg harus dimiliki dijabatan anda? 
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Jawaban : Pengetahuan mengenai bisnis kuliner, pengetahuan mengenai 

prosedur operasional cafe. 
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HASIL KUESIONER DESKRIPSI PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI 

PEKERJAAN PADA CAFE COCO DE’LUNA 

 

Nama lengkap   : Devi Andarista 

Usia dan lama menjabat : 20 tahun, 19 bulan 

Jabatan   : Staf Administrasi 

 

1. Deskripsi singkat mengenai fungsi dari pekerjaan Anda. 

Jawaban : Menghitung pengeluaran dan pemasukan cafe. 

2. Apa saja tugas dari pekerjaan yang Anda lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

Jawaban : Mengelola gaji karyawan, mencatat kasbon dan potongan gaji jika 

ada yang melakukan cuti, membayar pajak cafe, membuat jadwal shift 

karyawan. 

3. Apa saja tanggung jawab yang Anda lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

Jawaban : Bertanggung jawab menyelesaikan semua pembayaran. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan yang anda  jabat saat 

ini? 

Jawaban : Mengambil keputusan terkait dengan keuangan di cafe. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ?  

Jawaban : Berpendingin udara, bising. 

6. Pendidikan yang terkait dengan pekerjaan Anda. 

Jawaban : SMA yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaan (jurusan IPA). 

7. Apakah diperlukan pengalaman kerja untuk melakukan pekerjaan Anda?  
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Jawaban : Memiliki pengalaman kerja tetapi tidak sebidang yaitu sebagai 

waiters selama 1 tahun. 

8. Apakah dibutuhkan keterampilan khusus yg harus dimiliki dijabatan anda ?  

Jawaban : Keterampilan berkoordinasi tugas. 

9. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda ? 

Jawaban : Jujur, teliti, cekatan, disiplin. 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? 

Jawaban : Perlu yaitu dapat bekerja sesuai deadline. 

11. Apakah pekerjaan Anda melibatkan tuntutan fisik? 

Jawaban : Duduk, karena pekerjaan seperti mencatat lebih nyaman jika 

dilakukan dengan duduk. 

12. Apakah jabatan Anda memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan pekerjaan ini ? 

 Jawaban : Ya, dengan dishwasher, waiters, bartender, helper, koki, manajer. 

13. Berapa lama Anda bekerja dalam satu hari? 

Jawaban : 8 jam/hari. 

14. Apakah dibutuhkan pengetahuan khusus yg harus dimiliki dijabatan anda? 

Jawaban : Pengetahuan mengenai akuntansi sederhana, pengetahuan 

mengenai perpajakan sederhana. 
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HASIL KUESIONER DESKRIPSI PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI 

PEKERJAAN PADA CAFE COCO DE’LUNA 

 

Nama lengkap   : Sinung Iqwan N 

Usia dan lama menjabat : 18 tahun, 24 bulan 

Jabatan   : Koki 

 

1. Deskripsi singkat mengenai fungsi dari pekerjaan Anda. 

Jawaban : Prepare dan masak. 

2. Apa saja tugas dari pekerjaan yang Anda lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

Jawaban : menyiapkan makanan yang akan dijual untuk pelanggan, 

memasak semaksimal mungkin untuk memuaskan pelanggan saat menikmati 

makanan yang kita sajikan, menjaga kebersihan pada lingkungan kerja, 

mengontrol stok makanan yang dijual, memastikan stok masih layak dijual 

atau tidak. 

3. Apa saja tanggung jawab yang Anda lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

Jawaban : Bertanggung jawab atas pengadaan bahan-bahan makanan. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan anda 

Jawaban : Membuat standar recipe makanan. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ?  

Jawaban : Panas 

6. Pendidikan yang terkait dengan pekerjaan Anda. 

Jawaban : SMK yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaan (jurusan teknik 

komputer dan jaringan). 
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7. Apakah diperlukan pengalaman kerja untuk melakukan pekerjaan Anda?  

Jawaban : Tidak memiliki pengalaman kerja tetapi melaksanakan pelatihan 

selama 6 bulan. 

8. Apakah dibutuhkan keterampilan-keterampilan khusus yang harus dimiliki di 

jabatan anda ?  

Jawaban : Keterampilan dalam menakar/memperkirakan porsi makanan, 

keterampilan berkoordinasi tugas, keterampilan penggunaan peralatan kerja, 

keterampilan mengolah bumbu-bumbu masakan. 

9. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda ? 

Jawaban : Disiplin, kreatif, mau terus belajar. 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? 

Jawaban : Dapat bekerja secara cepat. 

11. Apakah pekerjaan Anda melibatkan tuntutan fisik?  

Jawaban : Berdiri. 

12. Apakah jabatan Anda memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan pekerjaan ini ? 

 Jawaban : Ya, dengan helper dan dishwaher. 

13. Berapa lama Anda bekerja dalam satu hari? 

Jawaban : 8 jam/hari atau jika lembur 16 jam/hari. 

14. Apakah dibutuhkan pengetahuan khusus yg harus dimiliki dijabatan anda? 
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Jawaban : Pengetahuan mengenai bagaimana mengolah bahan-bahan pokok 

menjadi makanan, pengetahauan mengenai teknik penyajian makanan, 

pengetahuan mengenai harga bahan pokok makanan terkini. 
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HASIL KUESIONER DESKRIPSI PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI 

PEKERJAAN PADA CAFE COCO DE’LUNA 

 

Nama lengkap   : Retno Witanti 

Usia dan lama menjabat : 38 tahun, 18 bulan 

Jabatan   : Koki 

 

1. Deskripsi singkat mengenai fungsi dari pekerjaan Anda. 

Jawaban : Memasak dan prepare. 

2. Apa saja tugas dari pekerjaan yang Anda lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

Jawaban : Memasak, menjaga kebersihan dapur, membuat inovasi baru, 

Membeli kembali bahan baku makanan. 

3. Apa saja tanggung jawab yang Anda lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

Jawaban : Bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional bagian dapur, 

bertanggung jawab menjaga kualitas bahan baku dan makanan yang dijual. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan anda 

Jawaban : Membuat standar recipe. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ?  

Jawaban : Panas 

6. Pendidikan yang terkait dengan pekerjaan Anda. 

Jawaban : SMA yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaan. 

7. Apakah diperlukan pengalaman kerja untuk melakukan pekerjaan Anda?  

Jawaban : Memiliki pengalaman kerja yang sebidang dengan pekerjaan 

selama 5 tahun. 
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8. Apakah dibutuhkan keterampilan-keterampilan khusus yang harus dimiliki di 

jabatan anda ?  

Jawaban : Keterampilan memasak berbagai jenis makanan, keterampilan  

menakar/memperkirakan porsi makanan, keterampilan berkoordinasi tugas, 

keterampilan penggunaan peralatan kerja. 

9. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda ? 

Jawaban : Cekatan, teliti, disiplin, jujur. 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? 

Jawaban : Bersedia dikritik oleh konsumen atau manajer. 

11. Apakah pekerjaan Anda melibatkan tuntutan fisik?  

Jawaban : Berjalan dan berdiri. 

12. Apakah jabatan Anda memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan pekerjaan ini ? 

 Jawaban : Ya, dengan helper dan dishwaher. 

13. Berapa lama Anda bekerja dalam satu hari? 

Jawaban : 8 jam/hari atau jika lembur 16 jam/hari. 

14. Apakah dibutuhkan pengetahuan khusus yg harus dimiliki dijabatan anda? 

Jawaban : Pengetahuan mengenai bagaimana mengolah bahan-bahan pokok 

menjadi makanan, pengethauan mengenai teknik penyajian makanan,  
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pengetahuan mengenai harga bahan pokok makanan terkini, pengetahuan 

mengenai menu produk yang dijual. 
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HASIL KUESIONER DESKRIPSI PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI 

PEKERJAAN PADA CAFE COCO DE’LUNA 

 

Nama lengkap   : Rio Setiyawan 

Usia dan lama menjabat : 21 tahun, 27 bulan 

Jabatan   : Helper 

 

1. Deskripsi singkat mengenai fungsi dari pekerjaan Anda. 

Jawaban : Menyediakan kebutuhan koki saat memasak dan mempersiapkan 

makanan yang akan disajikan. 

2. Apa saja tugas dari pekerjaan yang Anda lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

Jawaban : Mempersiapkan makanan yang dipesan, membantu dan 

menyediakan kebutuhan koki memasak, membantu koki dalam mengolah 

masakan. 

3. Apa saja tanggung jawab yang Anda lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

Jawaban : Bertanggung jawab menjaga kebersihan dapur dan peralatan 

masak. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan anda 

Jawaban : Menggantikan koki jika berhalangan hadir. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ?  

Jawaban : Kondisi tempat kerja bersih, akan tetapi kurang sirkulasi udara. 

Maka dari itu terasa panas di siang hari. 

6. Pendidikan yang terkait dengan pekerjaan Anda. 
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Jawaban : SMK yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaan (Jurusan teknik 

otomotif sepeda motor). 

7. Apakah diperlukan pengalaman kerja untuk melakukan pekerjaan Anda?  

Jawaban : Tidak memiliki pengalaman kerja tetapi melaksanakan pelatihan 

selama 3 bulan. 

8. Apakah dibutuhkan keterampilan-keterampilan khusus yang harus dimiliki di 

jabatan anda ?  

Jawaban : Keterampilan menakar/memperkirakan porsi makanan, 

keterampilan berkoordinasi tugas, keterampilan penggunaan peralatan kerja. 

9. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda ? 

Jawaban : Cepat tanggap, jujur, disiplin, teliti. 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? 

Jawaban : Dapat bekerja secara cepat. 

11. Apakah pekerjaan Anda melibatkan tuntutan fisik?  

Jawaban : Berdiri, waktu memasak berdiri dan menyajikan makanannya. 

Berjalan, disaat mengambil keperluan koki memasak. Mengangkat, panci 

yang habis buat merebus preparean daging. 

12. Apakah jabatan Anda memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan pekerjaan ini ? 

 Jawaban : Ya, dengan koki dan waiters. 

13. Berapa lama Anda bekerja dalam satu hari? 

Jawaban : 8 jam/hari atau jika lembur 16 jam/hari. 

14. Apakah dibutuhkan pengetahuan khusus yg harus dimiliki dijabatan anda? 
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Jawaban : Pengetahuan mengenai bagaimana mengolah bahan-bahan pokok 

menjadi makanan, pengethauan mengenai teknik penyajian makanan, 

pengetahuan mengenai harga bahan pokok makanan terkini, pengetahuan 

mengenai menu produk yang dijual. 
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HASIL KUESIONER DESKRIPSI PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI 

PEKERJAAN PADA CAFE COCO DE’LUNA 

 

Nama lengkap   : Ilham Saputra 

Usia dan lama menjabat : 20 tahun, 20 bulan 

Jabatan   : Helper 

 

1. Deskripsi singkat mengenai fungsi dari pekerjaan Anda. 

Jawaban : Membantu koki memasak. 

2. Apa saja tugas dari pekerjaan yang Anda lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

Jawaban : Menyiapkan bahan-bahan untuk dimasak, membantu koki dalam 

mengolah masakan, platting, garnish. 

3. Apa saja tanggung jawab yang Anda lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

Jawaban : Bertanggung jawab atas kebersihan dapur dan alat-alat masak. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan anda 

Jawaban : Menggantikan koki jika berhalangan hadir. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ?  

Jawaban : Panas karena dekat kompor. 

6. Pendidikan yang terkait dengan pekerjaan Anda. 

Jawaban : SMA yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaan. 

7. Apakah diperlukan pengalaman kerja untuk melakukan pekerjaan Anda?  

Jawaban : Tidak memiliki pengalaman kerja tetapi melaksanakan pelatihan 

selama 3 bulan. 
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8. Apakah dibutuhkan keterampilan-keterampilan khusus yang harus dimiliki di 

jabatan anda ?  

Jawaban : Keterampilan menakar/memperkirakan porsi makanan, 

keterampilan berkoordinasi tugas, keterampilan penggunaan peralatan kerja. 

9. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda ? 

Jawaban : Cekatan, disiplin, mampu bekerjasama dengan baik. 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? 

Jawaban : Dapat bekerja secara cepat. 

11. Apakah pekerjaan Anda melibatkan tuntutan fisik?  

Jawaban : Berdiri, berjalan, mengangkat. 

12. Apakah jabatan Anda memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan pekerjaan ini ? 

 Jawaban : Ya, dengan koki dan waiters. 

13. Berapa lama Anda bekerja dalam satu hari? 

Jawaban : 8 jam/hari atau jika lembur 16 jam/hari. 

14. Apakah dibutuhkan pengetahuan khusus yg harus dimiliki dijabatan anda? 

Jawaban : Pengetahuan mengenai bagaimana mengolah bahan-bahan pokok 

menjadi makanan, pengethauan mengenai teknik penyajian makanan, 

pengetahuan mengenai harga bahan pokok makanan terkini. 
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HASIL KUESIONER DESKRIPSI PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI 

PEKERJAAN PADA CAFE COCO DE’LUNA 

 

Nama lengkap   : Devi Andarista 

Usia dan lama menjabat : 20 tahun, 31 bulan 

Jabatan   : Bartender 

 

1. Deskripsi singkat mengenai fungsi dari pekerjaan Anda. 

Jawaban : Memberikan pelayanan terbaik dalam kualitas minuman yang bisa 

membuat ketertarikan bagi pengunjung. 

2. Apa saja tugas dari pekerjaan yang Anda lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

Jawaban : Membuat minuman, menyiapkan segalah bahan yang dibutuhkan, 

membuat inovasi menu baru, menjaga kebersihan, memberikan pelayanan 

dengan baik. 

3. Apa saja tanggung jawab yang Anda lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

Jawaban : Bertanggung jawab menyajikan kualitas minuman yang terbaik. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan anda 

Jawaban : Membuat standar recipe minuman. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ?  

Jawaban : Berpendingin udara, bising. 

6. Pendidikan yang terkait dengan pekerjaan Anda. 

Jawaban : SMA yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaan. 

7. Apakah diperlukan pengalaman kerja untuk melakukan pekerjaan Anda?  
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Jawaban : Memiliki pengalaman kerja yaitu sebagai waiters selama 1 tahun 

dan melakukan pelatihan menjadi bartender selama 2 bulan. 

8. Apakah dibutuhkan keterampilan-keterampilan khusus yang harus dimiliki di 

jabatan anda ?  

Jawaban : Keterampilan teknis yaitu membuat berbagai jenis resep 

minuman, keterampilan menakar/memperkirakan porsi minuman, 

keterampilan berkoordinasi tugas, keterampilan penggunaan peralatan kerja. 

9. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda ? 

Jawaban : Jujur, disiplin, cekatan, mau menerima kritik dan saran, kreatif. 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? 

Jawaban : Dapat bekerja dengan cepat, bersedia dikritik dari pelanggan atau 

manajer. 

11. Apakah pekerjaan Anda melibatkan tuntutan fisik?  

Jawaban : Berdiri, karena setiap pekerjaan yang dilakukan harus banyak 

gerak untuk mempersiapkan bahan sampai membuat. 

12. Apakah jabatan Anda memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan pekerjaan ini ? 

 Jawaban : Ya, dengan waiters dan dishwasher. 

13. Berapa lama Anda bekerja dalam satu hari? 

Jawaban : 8 jam/hari atau jika lembur 16 jam/hari. 

14. Apakah dibutuhkan pengetahuan khusus yg harus dimiliki dijabatan anda? 

Jawaban : Pengetahuan mengenai bagaimana mengolah bahan-bahan pokok 

menjadi minuman, pengetahuan mengenai teknik penyajian minuman, 
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pengetahuan mengenai harga bahan pokok minuman terkini, pengetahuan 

mengenai menu produk yang dijual. 
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HASIL KUESIONER DESKRIPSI PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI 

PEKERJAAN PADA CAFE COCO DE’LUNA 

 

Nama lengkap   : Maya 

Usia dan lama menjabat : 19 tahun, 25 bulan  

Jabatan   : Bartender 

 

1. Deskripsi singkat mengenai fungsi dari pekerjaan Anda. 

Jawaban : Membuat minuman yang dipesan oleh konsumen. 

2. Apa saja tugas dari pekerjaan yang Anda lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

Jawaban : Membuat minuman, menjaga kebersihan tempat membuat 

minuman, mengecek persediaan atau bahan-bahan minuman. 

3. Apa saja tanggung jawab yang Anda lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

Jawaban : Bertanggung jawab atas kebersihan bar, bertanggung jawab atas 

pengadaan bahan-bahan minuman. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan anda 

Jawaban : Membuat standar recipe minuman. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ?  

Jawaban : Nyaman, dingin, bising. 

6. Pendidikan yang terkait dengan pekerjaan Anda. 

Jawaban : SMA yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaan. 

7. Apakah diperlukan pengalaman kerja untuk melakukan pekerjaan Anda?  
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Jawaban : Memiliki pengalaman kerja tetapi tidak sesuai bidang dengan 

pekerjaan yaitu menjadi SPG selama 1 tahun dan melakukan pelatihan 

menjadi bartender selama 2 bulan. 

8. Apakah dibutuhkan keterampilan-keterampilan khusus yang harus dimiliki di 

jabatan anda ?  

Jawaban : Keterampilan  teknis yaitu membuat berbagai jenis resep 

minuman, keterampilan menakar/memperkirakan porsi minuman, 

keterampilan berkoordinasi tugas, keterampilan penggunaan peralatan kerja. 

9. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda ? 

Jawaban : Jujur, disiplin, cekatan. 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? 

Jawaban : Dapat bekerja secara cepat. 

11. Apakah pekerjaan Anda melibatkan tuntutan fisik?  

Jawaban : Berdiri, karena lebih leluasa. Berjalan, untuk mengambil bahan-

bahan. 

12. Apakah jabatan Anda memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan pekerjaan ini ? 

 Jawaban : Ya, dengan waiters. 

13. Berapa lama Anda bekerja dalam satu hari? 

Jawaban : 8 jam/hari atau jika lembur 16 jam/hari. 

14. Apakah dibutuhkan pengetahuan khusus yg harus dimiliki dijabatan anda? 

Jawaban : Pengetahuan mengenai bagaimana mengolah bahan-bahan pokok 

menjadi minuman, pengetahuan mengenai teknik penyajian minuman, 
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pengetahuan mengenai harga bahan pokok minuman terkini, pengetahuan 

mengenai menu produk yang dijual. 
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HASIL KUESIONER DESKRIPSI PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI 

PEKERJAAN PADA CAFE COCO DE’LUNA 

 

Nama lengkap   : Nurul Komariah 

Usia dan lama menjabat : 18 tahun, 9 bulan 

Jabatan   : Waiters 

 

1. Deskripsi singkat mengenai fungsi dari pekerjaan Anda. 

Jawaban : Melayani konsumen. 

2. Apa saja tugas dari pekerjaan yang Anda lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

Jawaban : Menyapu, mengepel, mengelap meja dan kursi, memberikan 

pelayanan terbaik kepada konsumen. 

3. Apa saja tanggung jawab yang Anda lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

Jawaban : Bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian area kerja. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan anda? 

Jawaban : Tidak ada. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ?  

Jawaban : Kondisi cafe yang berpendingin udara. 

6. Pendidikan yang terkait dengan pekerjaan Anda. 

Jawaban : SMA yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaan. 

7. Apakah diperlukan pengalaman kerja untuk melakukan pekerjaan Anda?  

Jawaban : Tidak membutuhkan pengalaman kerja. 

8. Apakah dibutuhkan keterampilan-keterampilan khusus yang harus dimiliki di 

jabatan anda ?  
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Jawaban : Keterampilan berkoordinasi tugas, keterampilan penggunaan 

peralatan kerja, keterampilan berkomunikasi. 

9. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda ? 

Jawaban : Jujur, ramah, cepat tanggap. 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? 

Jawaban : Dapat bekerja di bawah tekanan. 

11. Apakah pekerjaan Anda melibatkan tuntutan fisik?  

Jawaban : Berjalan, karena seorang waiters mempunyai tugas untuk 

memberikan layanan kepada konsumen, serta menjadikan konsumen sebagai 

raja. 

12. Apakah jabatan Anda memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan pekerjaan ini ? 

 Jawaban : Ya, dengan helper dan bartender. 

13. Berapa lama Anda bekerja dalam satu hari? 

Jawaban : 8 jam/hari atau jika lembur 16 jam/hari. 

14. Apakah dibutuhkan pengetahuan khusus yg harus dimiliki dijabatan anda? 

Jawaban : Pengetahuan mengenai teknik melayani konsumen, pengetahuan 

mengenai menu produk yang dijual, pengetahuan memahami gestur 

konsumen. 
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HASIL KUESIONER DESKRIPSI PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI 

PEKERJAAN PADA CAFE COCO DE’LUNA 

 

Nama lengkap   : Erik Wahyu Widodo 

Usia dan lama menjabat : 20 tahun, 4 bulan. 

Jabatan   : Waiters 

 

1. Deskripsi singkat mengenai fungsi dari pekerjaan Anda. 

Jawaban : Melayani tamu. 

2. Apa saja tugas dari pekerjaan yang Anda lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

Jawaban : 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.  

3. Apa saja tanggung jawab yang Anda lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

Jawaban : Bertanggung jawab memberikan pelayanan yang memuaskan 

kepada konsumen. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan anda? 

Jawaban : Tidak ada. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ?  

Jawaban : Kondisi pekerjaan dengan suhu yang sejuk dan ruangan yang 

selalu bersih. 

6. Pendidikan yang terkait dengan pekerjaan Anda. 
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Jawaban : SMK yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaan (Jurusan teknik 

audio video). 

7. Apakah diperlukan pengalaman kerja untuk melakukan pekerjaan Anda?  

Jawaban : Tidak membutuhkan pengalaman kerja. 

8. Apakah dibutuhkan keterampilan-keterampilan khusus yang harus dimiliki di 

jabatan anda ?  

Jawaban : Keterampilan berkoordinasi tugas, keterampilan penggunaan 

peralatan kerja, keterampilan berkomunikasi. 

9. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda ? 

Jawaban : Disiplin, cepat tanggap, ramah, sopan. 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? 

Jawaban : Dapat bekerja secara cepat, bersedia dikritik oleh konsumen. 

11. Apakah pekerjaan Anda melibatkan tuntutan fisik?  

Jawaban : Dalam melakukan pekerjaan, tuntutan fisik kadang jalan dan 

terkadang duduk. 

12. Apakah jabatan Anda memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan pekerjaan ini ? 

 Jawaban : Ya, dengan helper dan bartender. 

13. Berapa lama Anda bekerja dalam satu hari? 

Jawaban : 8 jam/hari atau jika lembur 16 jam/hari. 

14. Apakah dibutuhkan pengetahuan khusus yg harus dimiliki dijabatan anda? 
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Jawaban : Pengetahuan mengenai teknik melayani konsumen, pengetahuan 

mengenai menu produk yang dijual, pengetahuan memahami gestur 

konsumen. 

Purwodadi, 5 April 2019 
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HASIL KUESIONER DESKRIPSI PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI 

PEKERJAAN PADA CAFE COCO DE’LUNA 

 

Nama lengkap   : Miratul Mujamalah 

Usia dan lama menjabat : 18 tahun, 4 bulan 

Jabatan   : Waiters 

 

1. Deskripsi singkat mengenai fungsi dari pekerjaan Anda. 

Jawaban : Melayani tamu. 

2. Apa saja tugas dari pekerjaan yang Anda lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

Jawaban : Mengantarkan pesanan kepada costumer, menjadi operator 

karaoke, menjadi kasir, mempersilahkan tamu masuk, melayani tamu dengan 

baik, sopan, cekatan. 

3. Apa saja tanggung jawab yang Anda lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

Jawaban : Bertanggung jawab menjaga uang pembayaran dari pelanggan. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan anda? 

Jawaban : Tidak ada. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ?  

Jawaban : Kondisi pekerjaan saya berpendingin udara di dalam ruangan. 

6. Pendidikan yang terkait dengan pekerjaan Anda. 

Jawaban : SMA yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaan. 

7. Apakah diperlukan pengalaman kerja untuk melakukan pekerjaan Anda?  

Jawaban : Tidak membutuhkan pengalaman kerja. 
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8. Apakah dibutuhkan keterampilan-keterampilan khusus yang harus dimiliki di 

jabatan anda ?  

Jawaban : Keterampilan berkoordinasi tugas, keterampilan dalam 

menggunakan peralatan kerja, keterampilan berkomunikasi. 

9. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda ? 

Jawaban : Ramah, jujur, disiplin, sopan, cekatan. 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? 

Jawaban : Dapat bekerja dibawah tekanan,bersedia dikritik oleh konsumen. 

11. Apakah pekerjaan Anda melibatkan tuntutan fisik?  

Jawaban : Menjadi waiters itu pekerjaannya kadang berjalan melayani tamu 

kadang juga berdiri, tapi lebih sering berjalan. 

12. Apakah jabatan Anda memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan pekerjaan ini ? 

 Jawaban : Ya, dengan helper dan bartender. 

13. Berapa lama Anda bekerja dalam satu hari? 

Jawaban : 8 jam/hari atau jika lembur 16 jam/hari. 

14. Apakah dibutuhkan pengetahuan khusus yg harus dimiliki dijabatan anda? 

Jawaban : Pengetahuan mengenai teknik melayani konsumen, pengetahuan 

mengenai menu produk yang dijual, pengetahuan memahami gestur 

konsumen. 
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HASIL KUESIONER DESKRIPSI PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI 

PEKERJAAN PADA CAFE COCO DE’LUNA 

 

Nama lengkap   : Eko Wahyu Hadi 

Usia dan lama menjabat : 18 tahun, 5 bulan 

Jabatan   : Waiters 

 

1. Deskripsi singkat mengenai fungsi dari pekerjaan Anda. 

Jawaban : Melayani tamu atau pengujung. 

2. Apa saja tugas dari pekerjaan yang Anda lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

Jawaban : Mencatat apa yang dipesan konsumen, mengantarkan makanan ke 

pelanggan, mengorder ke setiap pelanggan. 

3. Apa saja tanggung jawab yang Anda lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

Jawaban : Bertanggung jawab atas peralatan dan perlengkapan kerja, 

bertanggung jawab memberikan pelayanan yang memuaskan kepada 

konsumen. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan anda? 

Jawaban : Tidak ada. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ?  

Jawaban : Berpendingin udara. 

6. Pendidikan yang terkait dengan pekerjaan Anda. 

Jawaban : SMA yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaan. 

7. Apakah diperlukan pengalaman kerja untuk melakukan pekerjaan Anda?  

Jawaban : Tidak membutuhkan pengalaman kerja. 
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8. Apakah dibutuhkan keterampilan-keterampilan khusus yang harus dimiliki di 

jabatan anda ?  

Jawaban : Keterampilan berkoordinasi tugas, keterampilan penggunaan 

peralatan kerja, keterampilan berkomunikasi. 

9. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda ? 

Jawaban : Cepat tanggap. 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? 

Jawaban : Dapat bekerja di bawah tekanan. 

11. Apakah pekerjaan Anda melibatkan tuntutan fisik?  

Jawaban : Berjalan, karena harus mengambil makanan dan mengantar ke 

tamu. 

12. Apakah jabatan Anda memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan pekerjaan ini ? 

 Jawaban : Ya, dengan helper, bartender, dishwaher. 

13. Berapa lama Anda bekerja dalam satu hari? 

Jawaban : 8 jam/hari atau jika lembur 16 jam/hari. 

14. Apakah dibutuhkan pengetahuan khusus yg harus dimiliki dijabatan anda? 

Jawaban : Pengetahuan mengenai teknik melayani konsumen, pengetahuan 

mengenai menu produk yang dijual, pengetahuan memahami gestur 

konsumen. 
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HASIL KUESIONER DESKRIPSI PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI 

PEKERJAAN PADA CAFE COCO DE’LUNA 

 

Nama lengkap   : Alfi Sahrim 

Usia dan lama menjabat : 20 tahun, 7 bulan 

Jabatan   : Waiters 

 

1. Deskripsi singkat mengenai fungsi dari pekerjaan Anda. 

Jawaban : Melayani tamu dengan baik. 

2. Apa saja tugas dari pekerjaan yang Anda lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

Jawaban : Mengenalkan menu, mengantar pesanan, menjaga kebersihan, 

melayani kostumer dengan baik dan sopan santun, tidak boleh membuat 

konsumen kecewa. 

3. Apa saja tanggung jawab yang Anda lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

Jawaban : Bertanggung jawab memberikan pelayanan yang memuaskan 

kepada konsumen. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan anda? 

Jawaban : Tidak ada. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ?  

Jawaban : Di dalam ruangan dan bersih. 

6. Pendidikan yang terkait dengan pekerjaan Anda. 

Jawaban : SMA yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaan. 

7. Apakah diperlukan pengalaman kerja untuk melakukan pekerjaan Anda?  

Jawaban : Tidak membutuhkan pengalaman kerja. 
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8. Apakah dibutuhkan keterampilan-keterampilan khusus yang harus dimiliki di 

jabatan anda ?  

Jawaban : Keterampilan berkoordinasi tugas, keterampilan penggunaan 

peralatan kerja, keterampilan berkomunikasi. 

9. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda ? 

Jawaban : Ramah, cekatan, teliti. 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? 

Jawaban : Dapat bekerja di bawah tekanan, dapat bekerja secara cepat. 

11. Apakah pekerjaan Anda melibatkan tuntutan fisik?  

Jawaban : Berjalan, dikarenakan kita sebagai waiters harus melayani 

konsumen kita. 

12. Apakah jabatan Anda memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan pekerjaan ini ? 

 Jawaban : Ya, dengan helper, bartender, staf administrasi. 

13. Berapa lama Anda bekerja dalam satu hari? 

Jawaban : 8 jam/hari atau jika lembur 16 jam/hari. 

14. Apakah dibutuhkan pengetahuan khusus yg harus dimiliki dijabatan anda? 

Jawaban : Pengetahuan mengenai teknik melayani konsumen, pengetahuan 

mengenai menu produk yang dijual, pengetahuan memahami gestur 

konsumen. 
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HASIL KUESIONER DESKRIPSI PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI 

PEKERJAAN PADA CAFE COCO DE’LUNA 

 

Nama lengkap   : Susi Wardani 

Usia dan lama menjabat : 37 tahun, 1 bulan 

Jabatan   : Dishwasher 

 

1. Deskripsi singkat mengenai fungsi dari pekerjaan Anda. 

Jawaban : Cuci piring 

2. Apa saja tugas dari pekerjaan yang Anda lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

Jawaban : Cuci kamar mandi, menyapu. 

3. Apa saja tanggung jawab yang Anda lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

Jawaban : Bertanggung jawab menjaga kebersihan peralatan makan dan 

cafe. 

4. Wewenang apa saja  yang anda miliki dalam jabatan anda? 

Jawaban : Tidak ada. 

5. Bagaimana kondisi kerja yang ada dalam jabatan yang anda jabat ?  

Jawaban : Dingin. 

6. Pendidikan yang terkait dengan pekerjaan Anda. 

Jawaban : Tidak mensyaratkan pendidikan. 

7. Apakah diperlukan pengalaman kerja untuk melakukan pekerjaan Anda?  

Jawaban : Tidak membutuhkan pengalaman kerja. 

8. Apakah dibutuhkan keterampilan-keterampilan khusus yang harus dimiliki di 

jabatan anda ?  
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Jawaban : Keterampilan berkoordinasi tugas. 

9. Karakter seperti apa yang harus dimiliki di jabatan anda ? 

Jawaban : Cekatan, berhati-hati, disiplin. 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Anda ? 

Jawaban : Dapat bekerja secara cepat. 

11. Apakah pekerjaan Anda melibatkan tuntutan fisik?  

Jawaban : Berdiri. 

12. Apakah jabatan Anda memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain 

dalam melakukan pekerjaan ini ? 

 Jawaban : Ya, dengan waiters, koki, dan bartender. 

13. Berapa lama Anda bekerja dalam satu hari? 

Jawaban : 8 jam/hari atau jika lembur 16 jam/hari. 

14. Apakah dibutuhkan pengetahuan khusus yg harus dimiliki dijabatan anda? 

Jawaban : Tidak membutuhkan pengetahuan 

 

 

Purwodadi, 5 April 2019 

 

        (Susi Wardani) 

 



ddd 

 

Program Studi Manajemen FEB Unika Soegijapranata 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 5 

DESKRIPSI 

PEKERJAAN DAN 

SPESIFIKASI 

PEKERJAAN 

MENURUT PERSEPSI 

MANAJER  
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KUESIONER DESKRIPSI PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI 

PEKERJAAN PADA CAFE COCO DE’LUNA MENURUT PERSEPSI 

MANAJER 

 

Jabatan  :  

 

1. Deskripsi singkat mengenai fungsi dari pekerjaan (Staf administrasi, Koki, 

Helper, Bartender, Waiters, Dishwasher). 

 

 

 

2. Apa saja tugas dari pekerjaan yang (Staf administrasi, Koki, Helper, 

Bartender, Waiters, Dishwasher)lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

 

 

 

 

3. Apa saja tanggung jawab yang (Staf administrasi, Koki, Helper, Bartender, 

Waiters, Dishwasher)lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

 

 

 

4. Wewenang apa saja  yang (Staf administrasi, Koki, Helper, Bartender, 

Waiters, Dishwasher) miliki ? 
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5. Bagaimana kondisi kerja (Staf administrasi, Koki, Helper, Bartender, 

Waiters, Dishwasher) ? Misalnya seperti kondisi cafe berpendingin udara; 

panas atau dingin; ekstrem luar ruang atau dalam ruang; basah; bising; dll. 

 

 

6. Pendidikan apa yang seharusnya terkait dengan jabatan (Staf administrasi, 

Koki, Helper, Bartender, Waiters, Dishwasher) ? 

 

7. Berapa lama pengalaman kerja yang harus dimiliki jabatan (Staf 

administrasi, Koki, Helper, Bartender, Waiters, Dishwasher)? 

 

8. Apakah dibutuhkan keterampilan-keterampilan khusus yang harus dimiliki 

oleh  (Staf administrasi, Koki, Helper, Bartender, Waiters, Dishwasher) ? 

(lingkari jawaban, boleh lebih dari 1). 

a. Keterampilan teknis sebutkan............................... 

b. Keterampilan berkoordinasi tugas. 

c. Keterampilan berkomunikasi. 

d. Keterampilan konseptual (keterampilan yang terkait dengan inovasi) 

sebutkan.................... 
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e. Dan lain-lain, sebutkan .......................................................... 

 

9. Karakter seperti apa yang harus dimiliki oleh (Staf administrasi, Koki, 

Helper, Bartender, Waiters, Dishwasher)? 

 

 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan (Staf 

administrasi, Koki, Helper, Bartender, Waiters, Dishwasher)? 

 YA TIDAK  

Jika ya, tuliskan tuntutan mental seperti apa yang (Staf administrasi, Koki, 

Helper, Bartender, Waiters, Dishwasher) lakukan ? 

 

 

11. Apakah pekerjaan (Staf administrasi, Koki, Helper, Bartender, Waiters, 

Dishwasher)melibatkan tuntutan fisik? Seperti duduk, berjalan, berdiri, 

mengangkat, dan lain-lain? Deskripsikan secara singkat. 

 

 

12. Apakah jabatan (Staf administrasi, Koki, Helper, Bartender, Waiters, 

Dishwasher) memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain ? 

 YA TIDAK  

Jika ya, tuliskan jabatan pada bagian mana yang dijadikan koordinasi ? 
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13. Berapa lama (Staf administrasi, Koki, Helper, Bartender, Waiters, 

Dishwasher) bekerja dalam satu hari? 

 

14. Apakah dibutuhkan pengetahuan khusus yang harus dimiliki di jabatan (Staf 

administrasi, Koki, Helper, Bartender, Waiters, Dishwasher) ? (lingkari 

jawaban, boleh lebih dari 1).  

a. Pengetahuan mengenai bagaimana mengolah bahan-bahan pokok 

menjadi makanan/minuman. 

b. Pengetahuan mengenai teknik penyajian makanan/minuman. 

c. Pengetahuan mengenai harga bahan pokok makanan/minuman terkini. 

d. Pengetahuan mengenai teknik melayani konsumen. 

e. Pengetahuan memahami gestur konsumen. 

f.    Dan lain-lain, sebutkan .................................... 
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HASIL KUESIONER DESKRIPSI PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI 

PEKERJAAN PADA CAFE COCO DE’LUNA MENURUT PERSEPSI 

MANAJER CAFE COCO DE’LUNA 

 

Jabatan  : Staf Administrasi 

1. Deskripsi singkat mengenai fungsi dari pekerjaan Staf Administrasi. 

Jawaban : Menghitung pengeluaran dan pemasukan cafe. 

2. Apa saja tugas dari pekerjaan yang Staf Administrasi lakukan di Cafe Coco 

De’Luna? 

Jawaban : Mencatat kasbon dan lembur karyawan, mengurus absen 

karyawan, membuat jadwal pergantian shift karyawan, membuat laporan 

belanja keperluan Cafe, menyetorkan laporan transaksi  penjualan kepada 

manajer. 

3. Apa saja tanggung jawab yang Staf Administrasi lakukan di Cafe Coco 

De’Luna? 

Jawaban : Bertanggung jawab terhadap transaksi keluar masuknya uang  

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

4. Wewenang apa saja  yang Staf Administrasi miliki? 

Jawaban : Mengambil keputusan terkait dengan keuangan (uang yang 

dikeluarkan dan uang yang masuk). 

5. Bagaimana kondisi kerja Staf Administrasi?  

Jawaban : Di dalam ruangan, berpendingin udara. 

6. Pendidikan apa yang seharusnya terkait dengan jabatan Staf Administrasi? 
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Jawaban : Minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) Akuntansi. 

7. Berapa lama pengalaman kerja yang harus dimiliki jabatan Staf 

Administrasi?  

Jawaban : Minimal 1 tahun di bidang yang sama. 

8. Apa saja keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh Staf Administrasi?  

Jawaban : Keterampilan berkoordinasi tugas, keterampilan menggunakan 

Microsoft Office. 

9. Karakter seperti apa yang harus dimiliki oleh Staf Administrasi? 

Jawaban : Jujur, displin, teliti. 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Staf 

Administrasi? 

Jawaban : Dapat bekerja sesuai dengan deadline. 

11. Apakah pekerjaan Staf Administrasi melibatkan tuntutan fisik?  

Jawaban : Duduk. 

12. Apakah jabatan Staf Administrasi memerlukan suatu koordinasi dengan 

jabatan lain? 

Jawaban : Ya, dengan semua jabatan. 

13. Berapa lama Staf Administrasi bekerja dalam satu hari? 

Jawaban : Waktu kerja dibagi menjadi 2 shift, Shift 1 : 10.00 – 18.00 atau 

Shift 2 : 15.00 – 23.00 

14. Apa saja pengetahuan khusus yg harus dimiliki oleh Staf Administrasi? 
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Jawaban : Pengetahuan mengenai akuntansi sederhana, pengetahauan 

mengenai perpajakan yang sederhana. 
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HASIL KUESIONER DESKRIPSI PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI 

PEKERJAAN PADA CAFE COCO DE’LUNA MENURUT PERSEPSI 

MANAJER CAFE COCO DE’LUNA 

 

Jabatan  : Koki 

1. Deskripsi singkat mengenai fungsi dari pekerjaan Koki. 

Jawaban : Memasak makanan yang dipesan konsumen. 

2. Apa saja tugas dari pekerjaan yang Koki lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

Jawaban : Membuat menu-menu baru yang lebih variatif, memastikan 

bahwa porsi makanan sama dengan standar porsi yang sudah ditentukan,  

3. Apa saja tanggung jawab yang Koki lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

Jawaban : Bertanggung jawab menjaga kualitas bahan baku dan makanan 

yang dijual. 

4. Wewenang apa saja  yang Koki miliki? 

Jawaban : Membuat standar recipe makanan. 

5. Bagaimana kondisi kerja Koki ?  

Jawaban : Panas, banyak peralatan dapur, bising. 

6. Pendidikan apa yang seharusnya terkait dengan jabatan Koki? 

Jawaban : SMK jurusan tata boga. 

7. Berapa lama pengalaman kerja yang harus dimiliki jabatan Koki?  

Jawaban : Minimal 1 tahun di bidang yang sama atau memiliki sertifikat 

memasak atau pernah mengikuti kursus memasak. 

8. Apa saja keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh Koki ?  
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Jawaban : Keterampilan memasak berbagai jenis makanan, keterampilan  

menakar/memperkirakan porsi makanan, keterampilan mengolah bumbu-

bumbu masakan. 

9. Karakter seperti apa yang harus dimiliki oleh Koki ? 

Jawaban : Teliti, jujur, cekatan, disiplin, pendengar yang baik, kreatif. 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Koki ? 

Jawaban : Dapat bekerja secara cepat, bersedia dikritik oleh konsumen atau 

manajer. 

11. Apakah pekerjaan Koki melibatkan tuntutan fisik?  

Jawaban : Berjalan dan berdiri. 

12. Apakah jabatan Koki memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain? 

Jawaban : Ya, dengan helper dan dishwaher. 

13. Berapa lama Koki bekerja dalam satu hari? 

Jawaban : Waktu kerja dibagi menjadi 2 shift, Shift 1 : 10.00 – 18.00 dan 

Shift 2 : 15.00 – 23.00 

14. Apa saja pengetahuan khusus yg harus dimiliki oleh Koki? 

- Jawaban : Pengetahuan mengenai bagaimana mengolah bahan-bahan 

pokok menjadi makanan, pengetahauan mengenai teknik penyajian 

makanan, pengetahuan mengenai menu produk yang dijual. 
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HASIL KUESIONER DESKRIPSI PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI 

PEKERJAAN PADA CAFE COCO DE’LUNA MENURUT PERSEPSI 

MANAJER CAFE COCO DE’LUNA 

 

Jabatan  : Helper 

1. Deskripsi singkat mengenai fungsi dari pekerjaan Helper. 

Jawaban : Membantu koki dalam mengolah masakan. 

2. Apa saja tugas dari pekerjaan yang Helper lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

Jawaban : 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. 

3. Apa saja tanggung jawab yang Helper lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

Jawaban : Bertanggung jawab atas kebersihan dapur dan alat-alat masak. 

4. Wewenang apa saja  yang Helper miliki? 

Jawaban : Menggantikan koki jika berhalangan hadir. 

5. Bagaimana kondisi kerja Helper ?  

Jawaban : Panas, banyak peralatan dapur, bising. 

6. Pendidikan apa yang seharusnya terkait dengan jabatan Helper? 

Jawaban : Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK). 

7. Berapa lama pengalaman kerja yang harus dimiliki jabatan Helper?  

Jawaban : Minimal 1 tahun di bidang yang sama. 
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8. Apa saja keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh Helper ?  

Jawaban : Keterampilan memasak, keterampilan  penggunaan peralatan 

kerja, keterampilan berkoordinasi tugas. 

9. Karakter seperti apa yang harus dimiliki oleh Helper ? 

Jawaban : Cekatan, disiplin, pendengar yang baik, jujur, teliti, kreatif. 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Helper ? 

Jawaban : Dapat bekerja secara cepat, bersedia dikritik oleh konsumen atau 

manajer. 

11. Apakah pekerjaan Helper melibatkan tuntutan fisik?  

Jawaban : Berdiri, berjalan, mengangkat. 

12. Apakah jabatan Helper memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain? 

Jawaban : Ya, dengan koki dan waiters. 

13. Berapa lama Helper bekerja dalam satu hari? 

Jawaban : Waktu kerja dibagi menjadi 2 shift, Shift 1 : 10.00 – 18.00 dan 

Shift 2 : 15.00 – 23.00 

14. Apa saja pengetahuan khusus yg harus dimiliki oleh Helper? 

Jawaban : Pengetahuan mengenai bagaimana mengolah bahan-bahan 

pokok menjadi makanan, pengetahuan mengenai harga bahan pokok 

makanan terkini, pengetahuan mengenai teknik penyajian makanan, 

pengetahuan mengenai menu produk yang dijual. 
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HASIL KUESIONER DESKRIPSI PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI 

PEKERJAAN PADA CAFE COCO DE’LUNA MENURUT PERSEPSI 

MANAJER CAFE COCO DE’LUNA 

 

Jabatan  : Bartender 

1. Deskripsi singkat mengenai fungsi dari pekerjaan Bartender. 

Jawaban : Membuat minuman yang dipesan oleh konsumen. 

2. Apa saja tugas dari pekerjaan yang Bartender lakukan di Cafe Coco 

De’Luna? 

Jawaban : 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. 

3. Apa saja tanggung jawab yang Bartender lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

Jawaban : Bertanggung jawab menjaga kualitas bahan baku dan minuman 

yang dijual. 

4. Wewenang apa saja  yang Bartender miliki? 

Jawaban : Membuat standard recipe minuman. 

5. Bagaimana kondisi kerja Bartender ?  

Jawaban : Di dalam ruangan, dingin. 

6. Pendidikan apa yang seharusnya terkait dengan jabatan Bartender? 



qqq 

 

Program Studi Manajemen FEB Unika Soegijapranata 

 

Jawaban : Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK). 

7. Berapa lama pengalaman kerja yang harus dimiliki jabatan  Bartender?  

Jawaban : Minimal 1 tahun di bidang yang sama. 

8. Apa saja keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh Bartender ?  

Jawaban : Keterampilan membuat berbagai jenis resep minuman, 

keterampilan menakar/ memperkirakan porsi minuman, keterampilan  

penggunaan peralatan kerja. 

9. Karakter seperti apa yang harus dimiliki oleh Bartender ? 

Jawaban : Disiplin, cekatan, teliti, pendengar yang baik, jujur, kreatif. 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Bartender ? 

Jawaban : Dapat bekerja secara cepat. 

11. Apakah pekerjaan Bartender melibatkan tuntutan fisik?  

Jawaban : Berdiri dan berjalan. 

12. Apakah jabatan Bartender memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan 

lain? 

Jawaban : Ya, dengan waiters. 

13. Berapa lama Bartender bekerja dalam satu hari? 

Jawaban : Waktu kerja dibagi menjadi 2 shift, Shift 1 : 10.00 – 18.00 dan 

Shift 2 : 15.00 – 23.00 

14. Apa saja pengetahuan khusus yg harus dimiliki oleh Bartender? 

Jawaban : Pengetahuan mengenai bagaimana mengolah bahan-bahan 

pokok menjadi minuman, pengetahuan mengenai teknik penyajian 
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minuman, pengetahuan mengenai harga bahan pokok minuman terkini, 

pengetahuan mengenai menu produk yang dijual. 
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HASIL KUESIONER DESKRIPSI PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI 

PEKERJAAN PADA CAFE COCO DE’LUNA MENURUT PERSEPSI 

MANAJER CAFE COCO DE’LUNA 

 

Jabatan  : Waiters 

1. Deskripsi singkat mengenai fungsi dari pekerjaan Waiters. 

Jawaban : Melayani konsumen. 

2. Apa saja tugas dari pekerjaan yang Waiters lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

Jawaban : 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 

konsumen dan melakukan pembungkusan, melakukan pencatatan atas 

semua transaksi pada hari itu. 

3. Apa saja tanggung jawab yang Waiters lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

Jawaban : Bertanggung jawab memberikan pelayanan yang terbaik kepada 

konsumen. 

4. Wewenang apa saja  yang Waiters miliki? 

Jawaban : Tidak ada. 

5. Bagaimana kondisi kerja Waiters ?  

Jawaban : Didalam ruangan dan berpendingin udara. 
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6. Pendidikan apa yang seharusnya terkait dengan jabatan Waiters? 

Jawaban : Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK). 

7. Berapa lama pengalaman kerja yang harus dimiliki jabatan Waiters?  

Jawaban : Minimal 1 tahun di bidang yang sama. 

8. Apa saja keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh Waiters ?  

Jawaban : Keterampilan berkoordinasi tugas, keterampilan penggunaan 

peralatan kerja, keterampilan berkomunikasi. 

9. Karakter seperti apa yang harus dimiliki oleh Waiters ? 

Jawaban : Jujur, ramah, sopan, cepat tanggap, disipilin, cekatan, teliti. 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Waiters ? 

Jawaban : Dapat bekerja di bawah tekanan, dapat bekerja secara cepat. 

11. Apakah pekerjaan Waiters melibatkan tuntutan fisik?  

Jawaban : Berdiri, berjalan, duduk. 

12. Apakah jabatan Waiters memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan lain? 

Jawaban : Ya, dengan helper bartender, dishwasher. 

13. Berapa lama Waiters bekerja dalam satu hari? 

Jawaban : Waktu kerja dibagi menjadi 2 shift, Shift 1 : 10.00 – 18.00 dan 

Shift 2 : 15.00 – 23.00 

14. Apa saja pengetahuan khusus yg harus dimiliki oleh Waiters? 
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Jawaban : Pengetahuan mengenai teknik melayani konsumen, pengetahuan 

mengenai produk yang dijual, pengetahuan memahami gestur konsumen. 
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HASIL KUESIONER DESKRIPSI PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI 

PEKERJAAN PADA CAFE COCO DE’LUNA MENURUT PERSEPSI 

MANAJER CAFE COCO DE’LUNA 

 

Jabatan  : Dishwasher 

1. Deskripsi singkat mengenai fungsi dari pekerjaan Dishwasher. 

Jawaban : Mencuci piring. 

2. Apa saja tugas dari pekerjaan yang Dishwasher lakukan di Cafe Coco 

De’Luna? 

Jawaban : Mencuci piring, gelas, dll, menyapu dan mengepel. 

3. Apa saja tanggung jawab yang Dishwasher lakukan di Cafe Coco De’Luna? 

Jawaban : Bertanggung jawab atas kebersihan perlengkapan makan dan 

kebersihan cafe. 

4. Wewenang apa saja  yang Dishwasher miliki? 

Jawaban : Tidak ada. 

5. Bagaimana kondisi kerja Dishwasher ?  

Jawaban : Didalam ruangan dan dingin. 

6. Pendidikan apa yang seharusnya terkait dengan jabatan Dishwasher? 

Jawaban : Tidak mensyaratkan pendidikan. 

7. Berapa lama pengalaman kerja yang harus dimiliki jabatan Dishwasher?  

Jawaban : Tidak membutuhkan pengalaman kerja. 

8. Apa saja keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh Dishwasher ?  

Jawaban : Keterampilan berkoordinasi tugas. 
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9. Karakter seperti apa yang harus dimiliki oleh Dishwasher ? 

Jawaban : Disiplin dan berhati-hati.. 

10. Apakah diperlukan tuntutan mental dalam melakukan jabatan Dishwasher ? 

Jawaban : Dapat bekerja dengan cepat. 

11. Apakah pekerjaan Dishwasher melibatkan tuntutan fisik?  

Jawaban : Berdiri. 

12. Apakah jabatan Dishwasher memerlukan suatu koordinasi dengan jabatan 

lain? 

Jawaban : Ya, dengan Waiters, Koki, Bartender. 

13. Berapa lama Dishwasher bekerja dalam satu hari? 

Jawaban : Waktu kerja yaitu pada Shift 2 : 15.00 – 23.00 

14. Apa saja pengetahuan khusus yg harus dimiliki oleh Dishwasher? 

Jawaban : Tidak membutuhkan pengetahuan khusus. 
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LAMPIRAN 6 

PENJELASAN 

SPESIFIKASI 

PEKERJAAN 
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a. Manajer 

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, yaitu dalam membantu menyelesaikan setiap 

konflik yang tejadi di cafe dengan kepala dingin 

- Berani dalam mengambil keputusan dan berani dalam 

menanggung segala risikonya. 

- Tegas dalam menyampaikan segala sesuatu kepada 

karyawan mengenai misi dan tujuan yang harus karyawan 

lakukan; dalam menegur atau mengingatkan karyawan 

pada saat kinerja karyawan kurang baik atau tidak sesuai 

dengan SOP. 

- Bijaksana dalam mengambil segala keputusan. 

- Ramah, yaitu pada saat merespon apa saja yang konsumen 

tanyakan dan butuhkan; dalam merespon segala keluhan 
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dari konsumen. 

- Berjiwa pemimpin, yaitu dalam mengarahkan dan 

mengatur hal-hal yang ada di dalam cafe. 

- Kreatif, yaitu dalam menciptakan konten-konten yang 

menarik dalam media sosial terkait produk-produk yang 

dijual di cafe; dalam memikirkan inovasi seperti konsep 

cafe atau acara-acara yang menarik supaya lebih banyak 

konsumen yang datang ke cafe. 

- Selektif, yaitu dalam memilih karyawan yang kompeten. 

- Pendengar yang baik, mendengarkan saran dari karyawan 

atau dalam mendengarkan kesulitan yang dialami 

karyawan. 

- Cepat tanggap, yaitu dalam memahami keluhan dari 

konsumen. 

 

b. Staf Administrasi 

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, yaitu dalam hal mencatat pengeluaran dan pemasukan 

(tidak dimanipulasi). 

- Displin, yaitu datang bekerja tepat waktu; dalam membayar 

pajak tepat waktu. 

- Teliti, yaitu pada saat mengatur pemasukan dan 

pengeluaran; menghitung pengeluaran dan pemasukan 

uang; membuat jadwal karyawan supaya pembagiannya adil 

dan rata; dalam mencatat setiap kasbon, lembur karyawan 

dan potongan gaji. 

- Cekatan, yaitu dalam membuat laporan pemasukan dan 

pengeluaran harus sesuai dengan deadline yang sudah 

ditentukan. 



aaaa 

 

Program Studi Manajemen FEB Unika Soegijapranata 

 

- Pendengar yang baik,yaitu dalam mendengarkan kritik dan 

saran dari manajer terkait laporan pemasukan dan 

pengeluaran yang dibuat. 

- Tahan terhadap stres, yaitu dalam mengerjakan setiap 

pekerjaan yang ada. 

 

c. Koki 

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, yaitu dalam memilih bahan baku dan bumbu yang 

akan dimasak; membuat setiap makanan yang dipesan 

supaya rasanya pas dan sesuai dengan standar resep; dalam 

memeriksa bahan baku yang akan dimasak apakah masih 

layak dijual atau tidak; dalam menggunakan jumlah bahan 

baku harus sesuai dengan standar porsi yang sudah 

ditentukan. 

- Jujur, yaitu dalam membeli bahan baku makanan (tidak 

memanipulasi harga atau nota). 

- Disiplin, yaitu datang bekerja tepat waktu. 

- Cekatan, yaitu dalam menyiapkan bahan baku yang akan 

dimasak; ketika mendapatkan pesanan langsung segera 

dibuat (tidak menunda-nunda pekerjaan). 
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- Kreatif, mampu menciptakan varian menu makanan yang 

baru. 

- Rapi, yaitu dalam hal peletakan keperluan memasak dan 

peralatan memasak sesuai pada tempatnya. 

- Cinta kebersihan, yaitu dalam hal kebersihan dapur dan 

kebersihan peralatan masak. 

- Berjiwa pemimpin, yaitu dalam mengarahkan atau 

mengatur karyawan yang ada dibawahnya terkait pekerjaan 

yang harus dilakukan. 

- Cepat tanggap, apabila diketahui bahan baku hampir habis 

atau sudah tidak layak maka harus segera membeli kembali. 

- Tahan terhadap stres, yaitu dalam mengerjakan setiap 

pekerjaan yang ada. 

 

d. Helper 

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, yaitu dalam membeli bahan pokok makanan (tidak 

memanipulasi harga atau nota). 

- Disiplin, yaitu datang bekerja tepat waktu. 
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- Teliti, yaitu dalam memilih bahan baku dan bumbu yang 

akan dimasak dan sebagai hiasan makanan. 

- Cekatan, yaitu dalam menyiapkan bahan baku yang akan 

dimasak; ketika mendapatkan pesanan langsung segera 

dibuat; dalam melakukan garnish dan platting. 

- Detail, yaitu rinci dalam bagian kecil-kecil yaitu seperti  

menggarnish dan platting supaya hasilnya menarik untuk 

dilihat. 

- Kreatif, yaitu dalam menciptkan menu makanan baru. 

- Rapi, yaitu dalam hal peletakan keperluan memasak dan 

peralatan memasak sesuai pada tempatnya. 

- Cinta kebersihan, yaitu dalam membersihkan peralatan 

sebersih mungkin dan selalu menjaga kebersihan dapur. 

- Tahan terhadap stres, yaitu dalam mengerjakan setiap 

pekerjaan yang ada. 

 

e. Bartender 

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, yaitu dalam membeli bahan pokok minuman (tidak 

memanipulasi harga atau nota). 
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- Disiplin, yaitu datang bekerja tepat waktu. 

- Cekatan, yaitu dalam menyiapkan bahan baku minuman 

yang akan dibuat; ketika mendapatkan pesanan langsung 

segera dibuat (tidak menunda-nunda pekerjaan). 

- Teliti, yaitu dalam memilih bahan baku minuman yang akan 

dibuat; dalam membuat setiap minuman yang dipesan 

supaya rasanya pas dan sesuai dengan standar resep; dalam 

menggunakan bahan baku minuman harus sesuai dengan 

standar porsi yang sudah ditentukan; memeriksa bahan baku 

yang akan dijual apakah masih layak atau tidak. 

- Rapi, yaitu dalam meletakan keperluan masak dan peralatan 

masak sesuai pada tempatnya. 

- Cinta kebersihan, dalam hal kebersihan area bar dan 

kebersihan peralatan kerja. 

- Kreatif, mampu menciptakan varian menu minuman yang 

baru. 

- Cepat tanggap, yaitu apabila diketahui bahan baku hampir 

habis atau sudah tidak layak maka harus segera membeli 

kembali. 

- Tahan terhadap stres, yaitu dalam mengerjakan setiap 

pekerjaan yang ada. 

 

f. Waiters 

Spesifikasi Pekerjaan Waiters  

Unit = Cafe Coco De’Luna 

Disusun = 31 Maret 2019 

Nama Jabatan = Waiters 

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, yaitu dalam bertutur kata dengan konsumen; dalam 

merespon apa yang diinginkan oleh konsumen; dalam 

memberikan informasi terkait produk kepada konsumen.  
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- Sopan, yaitu dapat menjaga perilaku di depan konsumen. 

- Cepat tanggap, yaitu ketika ada konsumen yang terlihat 

ingin meminta bantuan maka waiters harus segera 

mengetahui dan menyadari apa yang diperlukan konsumen.  

- Disipilin, yaitu datang bekerja tepat waktu. 

- Cekatan, yaitu cepat dalam melayani konsumen (dari awal 

masuk cafe sampe keluar cafe); dalam membersihkan meja, 

kursi dan lantai supaya pekerjaan yang lain juga dapat 

segera teratasi. 

- Teliti, yaitu dalam mencatat apa saja yang dipesan 

konsumen ke nota supaya tidak terlewat atau kelebihan; 

pada saat memberikan tagihan dan menghitung uang hasil 

transaksi; dalam menghitung jumlah perlengkapan yang 

keluar dan yang masuk. 

- Pendengar yang baik, yaitu dalam mendengarkan apa saja 

yang dipesan konsumen supaya tidak salah dalam mencatat 

dan mendengarkan apa saja yang konsumen tanyakan. 

- Berhati-hati, yaitu dalam membawa pesanan dan dalam 

menyajikan makanan di depan konsumen; dalam 

menggunakan peralatan kerja terutama peralatan karaoke 

harus sesuai dengan prosedur; dalam menjaga uang hasil 

transaksi dari konsumen. 

- Rapi, yaitu dalam berpakaian dan berpenampilan; dalam 

menata meja, kursi dan perlengkapan makan yang ada di 

atas meja. 

- Cinta kebersihan, yaitu menyapu, mengepel, membersihkan 

meja dan kursi sebersih mungkin. 

- Tahan terhadap stres, yaitu dalam mengerjakan setiap 

pekerjaan yang ada. 

 

g. Dishwasher 

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, yaitu datang bekerja tepat waktu. 
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- Cekatan, yaitu bekerja secara cepat terlebih pada saat cafe 

dalam kondisi ramai maka dibutuhkan kecepatan dalam 

melakukan segala tugas dan tanggung jawab. 

- Berhati-hati, karena perlengkapan makan merupakan barang 

yang mudah pecah, maka harus berhati-hati dalam 

mencucinya. 

- Cinta kebersihan, yaitu dalam mencuci perlengkapan makan 

dan peralatan dapur sebersih mungkin; dalam menyapu dan 

mengepel lantai sebersih mungkin. 

- Rapi, yaitu dalam menata perlengkapan makan sesuai pada 

tempatnya. 
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