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LAMPIRAN 1

Hasil Wawancara Pra Survey dengan Directur Perusahaan
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PEDOMAN PERTANYAANWAWANCARA PRA SURVEY UNTUK

DIRECTUR PERUSAHAAN BARBERSPORT BARBERSHOP

1. Bagaimana sistem gaji pokok karyawan yang ada di Barbersport

Barbershop Banyumanik Semarang?

2. Apa dasar yang yang digunakan untuk memberikan gaji pokok kepada

para karyawan yang ada di Barbersport Barbershop Banyumanik

Semarang?
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HASIL WAWANCARA PRA SURVEY KEPADA DIRECTUR

BARBERSPORT BARBERSHOP SEMARANG

Rabu, 1 Agustus 2018

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pemilik

Barbersport Barbershop Semarang yaitu Bapak Bambang Koencoro bahwa

pemilik tertarik ketika penulis mengajukan artikel mengenai kompensasi

yaitu penentuan gaji pokok karyawan. Dan Bapak Bambang juga

menjelaskan bahwa memang di dalam pemberian gaji yang dilakukan pada

saat ini pun masih berdasarkan dari pemikiran dan melihat keadaan sekitar

area Barbersport Barbershop saja. Dan pemberian gaji pun masih dengan

uang tunai yang dimasukkan ke dalam amplop tertutup. Hal ini juga

dikatakan Bapak Bambang bahwa memang dalam pemberian gaji pokok

belum ada penentuan dasar gaji yang jelas. Bahkan dalam pemberian gaji

pun hanya berdasarkan dengan perkiraan. Selain perkiraan, juga dengan

berdasarkan pemikiran pemilik. Pemikiran pemilik ini dapat diartikan juga

bahwa dalam pemberian gaji misalnya outlet sedang ramai konsumen

maka pemberian bonus yang diberikan hanya dengan perkiraan laba yang

di dapatkan seberapa banyak kemudia di bagikan kepada para karyawan.

Dengan tidak adanya dasar penentuan gaji tersebut, maka pemilik tertarik

ketika penulis memberikan artikel mengenai perbaikan struktur gaji.

Karena menurut pemilik juga bahwa ini sangat penting bagi

keberlangsungan hidup perusahaan. Karena kedepannya perusahaan ini

akan membuat lebih banyak lagi cabang atau outlet di area Semarang

maupun area di luar Semarang. Dengan hal seperti inilah, maka pemilik

meminta secara langsung kepada penulis untuk meneliti obyek penelitian

di Barbersport Barbershop Banyumanik Semarang. Dan pemilik berharap,

dengan adanya penelitian mengenai usulan struktur gaji karyawan yang

ada di Barbersport Barbershop Banyumanik Semarang ini dapat
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memperbaiki pemberian gaji karyawan dan karyawan dapat menerima gaji

tersebut atas dasar penentuan gaji yang jelas.

Mengetahui,

Bambang Koencoro
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KESIMPULAN HASIL WAWANCARA PRA SURVEY KEPADA

DIRECTUR BARBERSPORT BARBERSHOP SEMARANG

Kesimpulannya adalah bahwa pemilik tertarik ketika penulis

mengajukan artikel mengenai kompensasi yaitu penentuan struktur gaji

pokok karyawan. Bapak Bambang menjelaskan bahwa memang di dalam

pemberian gaji yang dilakukan pada saat ini pun masih berdasarkan dari

pemikiran dan melihat keadaan sekitar area Barbersport Barbershop saja.

Hal ini juga dikatakan Bapak Bambang bahwa memang dalam pemberian

gaji pokok belum ada penentuan dasar gaji yang jelas. Bahkan dalam

pemberian gaji pun hanya berdasarkan dengan perkiraan. Selain perkiraan,

juga dengan berdasarkan pemikiran pemilik. Pemikiran pemilik ini dapat

diartikan bahwa dalam pemberian gaji misalnya outlet sedang ramai

konsumen maka pemberian bonus yang diberikan hanya dengan perkiraan

laba yang di dapatkan seberapa banyak kemudian di bagikan kepada para

karyawan. Dengan hal seperti inilah, maka pemilik meminta secara

langsung kepada penulis untuk meneliti obyek penelitian di Barbersport

Barbershop Banyumanik Semarang. Dan pemilik berharap, dengan adanya

penelitian mengenai usulan struktur gaji karyawan yang ada di Barbersport

Barbershop Banyumanik Semarang dapat memperbaiki pemberian gaji

karyawan dan karyawan dapat menerima gaji tersebut atas dasar penentuan

gaji yang jelas.

Mengetahui,

Bambang Koencoro
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HASILWAWANCARA PRA SURVEY UNTUK DIRECTUR

BARBERSHOP SEMARANG

Rabu, 1 Agustus 2018

Menurut Bapak Bambang Koencoro selaku pemilik dan pimpinan

Barbersport Barbershop yang bergerak di bidang jasa pemotongan rambut khusus

pria atau yang disebut dengan salon pria yang menjadi trend masa kini dikenal

dengan istilah Barbershop ini berdiri sudah sekitar dua tahun lalu. Dan ini

memasuki tahun ketiga. Dalam penentuan gaji yang diberikan kepada karyawan

menggunakan ketentuan dengan asumsi pribadi dasar gaji pokok berdasarkan

penilaian pribadi dan disesuaikan dengan area sekitar yang ada. Gaji pokok yang

didapatkan karyawan juga berdasarkan kepada keterampilan dan pengalaman

kerja di bidang yang dikuasi oleh karyawan. Dalam pemberian gaji kepada

karyawan, perusahaan hanya melalui amplop tertutup yang diberikan kepada

karyawan dan tidak terbuka dan transparan mengenai gaji yang diterima oleh

karyawan satu dengan karyawan yang lainnya. Pak bambang kerap kali menemui

karyawan yang protes atas pemberian gaji yang diberikan. Biasanya protes

tersebut mengenai ketidakterbukaan antara karyawan satu dengan yang lain

hingga menimbulkan kecurigaan bahwa dalam pemberian gaji tidak adanya

keadilan. Selain itu, ada beberapa karyawan juga memprotes soal pemberian gaji

yang melalui amplop tertutup karena dirasa mereka kurang nyaman. Namun,

hingga saat ini sistem pemberian gaji yang seperti itu juga masih sama dan belum

dirubah. Faktor kompensasi yang dipertimbangkan dalam pemberian gaji kepada

karyawan menurut Pak Bambang adalah selain gaji yang diberikan kepada

karyawan adalah berupa insentif/ bonus serta fasilitas yang diberikan perusahaan

kepada karyawannya. Harapan kedepan untuk perusahaan adalah sikap

profesionalisme pada setiap karyawan dan rasa kekeluargaan.

Mengetahui,

Bambang Koencoro
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KESIMPULAN HASIL WAWANCARA PRA SURVEY UNTUK

DIRECTUR BARBERSPORT BARBERSHOP SEMARANG

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan kepada pemilik

Barbersport Barbershop Semarang adalah bahwa dalam melakukan penggajian

kepada para karyawannya, ditemukan bahwa pemilik masih menggunakan

perkiraan yang ada di sekitar area Barbershop dalam penentuan gaji karyawan di

Barbersport Barbershop. Bahkan dalam penggajian pun ternyata pemilik masih

menggunakan uang tunai dengan dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan itu

membuat beberapa karyawan tidak nyaman dan protes mengenai sistem

penggajian yang diberikan tersebut. Berdasarkan wawancara tersebut maka

penulis menarik kesimpulan bahwa pemilik masih bersifat subyektif dalam

menentukan gaji pokok karyawan.

Mengetahui,

Bambang Koencoro
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LAMPIRAN 2
Hasil Wawancara Pra Survey dengan Karyawan

Perusahaan
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PEDOMAN PERTANYAANWAWANCARA PRA SURVEY UNTUK

SALAH SATU KARYAWAN PERUSAHAAN BARBERSPORT

BARBERSHOP YANG PERNAH BEKERJA DI BARBERSHOP LAIN

1. Apakah gaji yang diterima sebelumnya pada saat bekerja di Barbershop

lain sama dengan gaji yang diterima pada saat ini bekerja di Barbersport

Barbershop ?
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HASIL WAWANCARA PRA SURVEY DENGAN SALAH SATU

KARYAWAN BARBERSPORT BARBERSHOP BANYUMANIK

SEMARANG YANG PERNAH BEKERJA DI BARBERSHOP LAIN

Sabtu, 4 Agustus 2018

Menurut Agrista sebagai salah satu dari karyawan yang berada di

Barbersport Barbershop Banyumanik Semarang mengatakan bahwa dahulu ia

memang pernah bekerja di tempat barbershop lain yang lokasi jaraknya tidak jauh

dari Barbersport Barbershop. Ia mengatakan bahwa gaji yang ia terima pada saat

ia bekerja adalah kuranglebih sama dengan gaji yang ia terima pada saat bekerja

di Barbershop sebelumnya.

Mengetahui,

Agrista
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KESIMPULAN HASIL WAWANCARA PRA SURVEY DENGAN SALAH

SATU KARYAWAN BABERSPORT BABERSHOP BANYUMANIK

SEMARANG YANG PERNAH BEKERJA DI BABERSHOP LAIN

Agrista sebagai salah satu karyawan yang bekerja di Babersport Babershop

Banyumanik Semarang ini mengatakan bahwa gaji yang ia terima pada saat ini

kurang lebih sama dengan gaji yang ia terima sebelumnya. Dan lokasi tempat ia

bekerja dahulu pun, juga dekat dengan lokasi tempat ia bekerja sekarang.

Mengetahui,

Agrista



106

“Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata”

PEDOMAN PERTANYAANWAWANCARA PRA SURVEY UNTUK 3

KARYAWAN PERUSAHAAN BARBERSPORT BARBERSHOP

BANYUMANIK SEMARANG

1. Apakah perusahaan terbuka mengenai gaji yang diberikan kepada
karyawan?
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HASIL WAWANCARA DENGAN 3 KARYAWAN BARBERSPORT

BARBERSHOP BANYUMANIK SEMARANG

Sabtu, 4 Agustus 2018

Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada 3 karyawan

Barbersport Barbershop Banyumanik Semarang mengenai kompensasi yang

diberikan pihak perusahaan. Para karyawan tersebut menjelaskan bahwa ternyata

mereka tidak mengetahui gaji yang mereka dapatkan antara satu orang dengan

karyawan yang lainnya. Pada saat gaji diberikan, maka yang mengetahui besarnya

gaji tersebut hanyalah pemilik uang tunai yang diberikan ke dalam amplop saja.

Dan dalam pemberian gaji pun, pihak perusahaan masih menggunakan amplop

tertutup. Dan cara pemberian yang seperti itu dinilai mereka akan cepat habis

pakai.
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KESIMPULAN HASIL WAWANCARA DENGAN 3 KARYAWAN

BARBERSPORT BARBERSHOP BANYUMANIK SEMARANG

Sabtu, 4 Agustus 2018

Dalam pemberian gaji pihak Barbersport Barbershop masih memberikan

dengan cara uang tunai yang dimasukkan ke dalam amplop terttutup. Dan ternyata

ditemukan bahwa dalam penerimaan gaji yang diberikan, antara satu karyawan

dengan karyawan yang lainnya saling tidak mengetahui besarnya gaji mereka. Jadi

dapat disimpulkan bahwa perusahaan masih tertutup dalam pemberian gaji kepada

para karyawannya. Dan pemberian melalui amplop tertutup tersebut dinilai cepat

habis pakai.
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LAMPIRAN 3

Hasil Wawancara Pra Suvey dengan Karyawan Perusahaan

Mengenai Pemberian Gaji Pokok
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HASIL KUESIONER PRA SURVEY MENGENAI PEMBERIAN GAJI

POKOK KARYAWAN PADA BABERSPORT BABERSHOP

BANYUMANIK SEMARANG

Pertanyaan 1

Apakah Anda mengetahui dasar dalam pemberian gaji pokok yang diberikan oleh

Babersport Babershop kepada para karyawannya?

Responden

1

Responden

2

Responden

3

Responden

4

Responden

5

Kesim

pulan

Tidak, pada
saat
wawancara
dengan
pemilik
tidak
diberitahu
yang
penting
menerima
gaji sesuai
dengan
tanggal
yang
ditentukan

Ya, pada saat
wawancara

Tidak, bagi
saya yang
penting
terima gaji

Tidak, pada
saat
wawancara
tidak
diberitahu

Tidak, tidak
dikasih tau
saat
wawancara

4
respon
den
menja
wab
tidak
diberita
hukan
pada
saat
wawan
cara.
Akan
tetapi,
ada 1
respon
den
yang
menget
ahui
dasar
pember
ian gaji
pokok
pada
saat
wawan
cara
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Pertanyaan 2

Apakah menurut Anda, pemberian gaji pokok yang sudah diberikan Babersport

Babershop sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggungjawab pekerjaan yang

Anda lakukan?

Responden

1

Responden

2

Responden

3

Responden

4

Responden

5

Kesim

pulan

Ya, sesuai
dengan
beban
pekerjaan
dan
tanggungja
wab

Ya, sudah
sesuai
dengan
beban dan
tanggungja
wab
pekerjaan

Tidak,
karena
pekerjaan
lebih berat

Tidak,
sesuai
dengan
beban
pekerjaan

Ya, sudah
sesuai dengan
tanggungjaw
ab

3
respon
den
menja
wab
pember
ian gaji
pokok
sudah
sesuai
dengan
beban
dan
tanggu
ngjawa
b
pekerja
an.
Namun
, 2
respon
den
menja
wab
belum
sesuai
dengan
beban
dan
tanggu
ngjawa
b
pekerja
an
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Pertanyaan 3

Apakah Anda puas dengan pemberian gaji pokok yang diterima?

Responden

1

Responden

2

Responden

3

Responden

4

Responden

5

Kesim

pulan

Tidak, tidak
bisa
memenuhi
kebutuhan

Tidak,
kurang bisa
mencukupi
kebutuhan

Tidak,
karena
masih
belum
UMR

Tidak,
karena
belum
memenuhi
kebutuhan/ta
nggungan
banyak

Tidak, masih
dibawah
UMR

Semua
respon
den
menja
wab
tidak
untuk
kepuas
an gaji
yang
diterim
a
karena
masih
belum
mencu
kup
kebutu
han

Pertanyaan 4

Apakah dalam pemberian gaji perusahaan terbuka kepada setiap karyawan?

Responden

1

Responden

2

Responden

3

Responden

4

Responden

5

Kesim

pulan

Tidak,
perusahaan
atau gerai
tempat
potong
tidak
menjelaska
n dan tidak
memberi
tahu

Tidak,
perusahaan
tidak
terbuka
mengenai
keuangan

Tidak,
karena
antara 1
karyawan
dengan
yang lain
tidak sama
tahu

Tidak,
khususnya
tembalang

Tidak, karena
langsung
diberikan

Semua
respon
den
menja
wab
bahwa
perusa
haan
tidak
terbuka
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besarnya
gaji

atau
tidak
transpa
ran
tentang
pember
ian gaji
kepada
para
karyaw
annya

Pertanyaan 5

Bagaimana menurut Anda pemberian gaji pokok tunai yang diberikan perusahaan

keada setiap karyawan melalui amplop tertutup? Puas/ Tidak

Responden

1

Responden

2

Responden

3

Responden

4

Responden

5

Kesim

pulan

Puas, karena
bisa
langsung
dipakai

Tidak,
karena saya
lebih
menyukai
lewat ATM
karena lebih
aman

Tidak,
karena lebih
enak di
rekening
biar bisa
ditabung

Tidak,
pembayaran
lewat
amplop
lebih cepat
habis

Ya, karena
aman
langsung
dikasih

3
respon
den
tidak
puas
dikaren
akan
mereka
lebih
menyu
kai
pemba
yaran
gaji
melalui
ATM.
Sedang
kan 2
respon
den
lain
mengat
akan
mereka
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lebih
menyu
kai
lewat
amplop
karena
aman
dan
bisa
langsu
ng
dipakai

Pertanyaan 6

Bagaimana harapan Anda sebagai karyawan kepada perusahaan potong rambut

Babersport Babershop untuk kedepannya?

Responden

1

Responden

2

Responden

3

Responden

4

Responden

5

Kesim

pulan

Harapannya
gaji bisa
naik, lebih
rame
pengunjung
, dan
tambah
sukses

Gerai selalu
ramai, gaji
naik, perlu
diadakanny
a outbond
dgn
karyawan/pi
lot/kasir dan
helper

Semoga
kedepannya
tambah
rame yang
potong dan
gaji
dinaikkan

Lebih
sejahtera
(naik gaji)

Semoga
kedepannya
makin ramai,
dan gaji naik
sesuai dengan
beban
pekerjaan

Semua
karyaw
an
memili
ki
harapa
n agar
Babers
port
Babers
hop
semaki
n rame
dan
sukses,
da nada
bebera
pa
respon
den
yang
menye
butkan
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kenaik
kan
gaji
serta
menga
dakan
outbon
d antar
karyaw
an
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LAMPIRAN 4

Hasil Wawancara Faktor Kompensasi Perusahaan dengan
Directur
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PEDOMANWAWANCARA FAKTOR KOMPENSASI UNTUK

DIRECTUR PERUSAHAAN BARBERSPORT BARBERSHOP

BANYUMANIK SEMARANG

Nama Lengkap :

Jabatan :

Tanggal Wawancara :

Pertanyaan :

Apa sajakah faktor penting yang dibutuhkan Barbersport Barbershop untuk

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

PERUSAHAAN BARBERSPORT BARBERSHOP BANYUMANIK

SEMARANG

Senin, 5 November 2018

Direktur perusahaan pada saat itu sedikit tidak mengerti dan tidak menjelaskan

begitu banyak. Hanya menuliskan secara garis besarnya saja. Kemudian, penulis

membantu memandu directur perusahaan untuk dapat menentukan faktor dan sub

faktor dalam penentuan gaji pokok dengan melihat dari visi dan misi perusahaan

yang ada. Faktor dan sub faktor nya adalah sebagai berikut:

 Kemampuan:

- Pendidikan

- Pengalaman

- Sertifikasi

 Keterampilan:

- Keterampilan Teknis

- Keterampilan Problem Solving

- Keterampilan Konseptual

- Keterampilan Manajerial

- Keterampilan Komunikasi

-

 Perilaku:

- Kebersihan

- Ketelitian

- Keramahan

Mengetahui,

Bambang Koencoro
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LAMPIRAN 5

Kuesioner Analisis Pekerjaan
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KUESIONER ANALISIS PEKERJAAN PADA BARBERSPORT

BARBERSHOP BANYUMANIK SEMARANG

Jabatan Pekerjaan :

Waktu kerja

Hari dan pukul :

1. Jelaskan secara singkat fungsi yang utama dari pekerjaan ini di

Barbersport Barbershop Banyumanik Semarang?

Fungsi :

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

Tugas dalam pekerjaan :

-

-

-

Tanggung jawab dalam pekerjaan :

-

-

-
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3. Tingkat pendidikan formal apa yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini?

(Berilah tanda centang (√) dibawah ini)

( ) Tidak dibutuhkan pendidikan

( ) SMP

( ) SMA/SMK

( ) D3, Jurusan……………..

( ) S1, Jurusan………………

4. Untuk melakukan pekerjaan ini apakah dibutuhkan pengalaman? (Beri

tanda centang (√) dibawah ini)

( ) Tidak dibutuhkan pengalaman

( ) Tidak dibutuhkan pengalaman kerja, asalkan memiliki sertifikasi

( ) Dibutuhkan pengalaman kerja min….bulan/tahun, dan memiliki

sertifikasi

( ) Dibutuhkan pengalaman kerja, di bidang yang lain min … bulan/tahun

(coret yang tidak perlu).

( ) Dibutuhkan pengalaman kerja, di bidang yang sama minimal …bulan/

tahun (coret yang tidak perlu).

5. Apakah dalam melakukan pekerjaan ini dibutuhkan keterampilan? (Beri

tanda centang (√) dibawah ini)!

( ) Keterampilan Teknis

Contoh :

( ) Keterampilan Problem Solving:

Contoh :

( ) Keterampilan Konseptual

Contoh :

( ) Keterampilan Manajerial
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Contoh :

( ) Keterampilan Komunikasi

Contoh :

6. Bagaimana kondisi lingkungan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini?

Penjelasan :

7. Apakah di dalam pekerjaan ini terdapat resiko pekerjaan? Jika ada, berilah

penjelasannya!

8. Wewenang apa sajakah yang dimiliki dalam pekerjaan ini? Tuliskan

wewenang yang dimiliki dibawah ini!

-

-

-

9. Apakah jabatan pekerjaan ini memiliki bawahan? (Beri tanda centang (√)

dibawah ini)

( ) YA ( ) TIDAK

Jabatan pekerjaan bagian mana yang menjadi Bawahan dan Atasan?
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10. Agar dapat menjalankan pekerjaan ini, peralatan apa saja yang dibutuhkan?










11. Apakah dalam melakukan pekerjaan ini dibutuhkan koordinasi dengan

jabatan pekerjaan lain?

Terimakasih atas kesediaan waktu Anda dalam mengisi kuesioner ini.
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PERSEPSI DIRECTUR PERUSAHAANMENGENAI JABATAN YANG
DILAKUKAN

Directur Perusahaan

Fungsi Jabatan Menjalankan bisnis ini untuk jasa potong rambut dan perawatan rambut
khsusus pria

Tugas - Memimpin dan membuat kebijakan perusahaan
- Mengangkat dan memberhentikan karyawan
- Menetapkan gaji karyawan
- Menetapkan strategi agar visi dan misi perusahaan dapat tercapai

Tanggungjawab Bertanggungjawab atas semua kegiatan operasional baik eksternal maupun
internal

Pendidikan S1 Manajemen

Pengalaman Mempunyai pengalaman kerja, di bidang yang lain minimal 2 tahun

Keterampilan Keterampilan Konseptual: melalukan perencanaan perusahaan untuk 3-5
tahun kedepan
Keterampilan Manajerial: melakukan perencanaan dan pengelolaan
perusahaan untuk kedepannya
Keterampilan Problem Solving: memecahkan masalah yang ada di
perusahaan secara keseluruhan
Keterampilan Komunikasi: berkomunikasi secara lisan dengan para
karyawan/ bawahannya

Kondisi Kerja Hari dan Jam Kerja: Senin-Minggu 09.00-22.00 WIB
Dengan ruangan khusus yang ber-AC, bersih, dan nyaman
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Mengetahui,

Bambang Koencoro

Wewenang - Mengevaluasi kinerja karyawan
- Menentukan kebijakan

Hubungan Kerja Bawahan:
Manager Operasional dan semua karyawan

Peralatan Kerja - CCTV
- Handphone
- Komputer

Resiko Pekerjaan Mengatasi bawahan yang susah memahami sistem kerja

Koordinasi Dengan manager operasional
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PERSEPSI OPERATIONAL OPERATIONAL MANAGER
PERUSAHAANMENGENAI JABATAN YANG DILAKUKAN

Operational Manager Directur Perusahaan Kesimpulan

Fungsi Jabatan Mengontrol jalannya
operasional gerai

Mengelola kinerja Barber
agar dapat beroperasi
secara maksimal

- Mengontrol
jalannya operasi
gerai

- Mengelola kinerja
Barber agar dapat
beroperasi secara
maksimal

Tugas - Memastikan
operasional gerai
berjalan lancar

- Memecahkan
masalah antara
karyawan dengan
konsumen

- Mengevaluasi
kinerja karyawan

- Membuat jadwal
karyawan

- Memastikan
kesiapan SDM

- Evaluasi kinerja
Barber

- Memecahkan
masalah bila ada
konsumen yang
complain

- Membuat jadwal
karyawan

- Memastikan
operasional gerai
berjalan dengan
lancar

- Memecahkan
masalah bila ada
konsumen
komplain

- Mengevaluasi
kinerja karyawan

- Membuat jadwal
karyawan

Tanggungjawab - Bertanggungjawa
b dengan
kesiapan sarana
dan prasarana
kerja setiap
harinya

- Bertanggungjawa
b dengan
kesiapan SDM

- Bertanggungjawab
atas kineja Barber

- Bertanggungjawab
dengan kesiapan
SDM

- Bertanggungjawab
dengan kesiapan
sarana dan
prasarana kerja
setiap harinya

- Bertanggungjawa
b atas kineja
Barber

- Bertanggungjawa
b dengan
kesiapan SDM

- Bertanggungjawa
b dengan
kesiapan sarana
dan prasarana
kerja setiap
harinya

Pendidikan S1 Manajemen S1 Manajemen S1 Manajemen
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Pengalaman Dibutuhkan pengalaman
kerja, di bidang yang
sama minimal 1 tahun

Dibutuhkan pengalaman
kerja, di bidang yang sama
minimal 1 tahun

Dibutuhkan pengalaman
kerja, di bidang yang
sama minimal 1 tahun

Keterampilan Keterampilan
Konseptual: melakukan
perencaaan perusahaan
untuk 1-2 tahun kedepan
Keterampilan Manajerial:
melakukan perencanaan
dan juga pengelolaan
perusahaan
Keterampilan Problem
Solving: memecahkan
permasalahaan yang ada
di dalam perusahaan
secara keseluruhan
Keterampilan
Komunikasi:
berkomunikasi lisan
antar karyawan dan juga
dengan pelanggan

Keterampilan Konseptual:
melakukan perencaaan
perusahaan untuk 1-2
tahun kedepan
Keterampilan Manajerial:
melakukan perencanaan
dan juga pengelolaan
perusahaan
Keterampilan Problem
Solving: memecahkan
permasalahaan yang ada di
dalam perusahaan secara
keseluruhan
Keterampilan Komunikasi:
berkomunikasi lisan antar
karyawan dan juga dengan
pelanggan

Keterampilan
Konseptual: melakukan
perencaaan perusahaan
untuk 1-2 tahun kedepan
Keterampilan Manajerial:
melakukan perencanaan
dan juga pengelolaan
perusahaan
Keterampilan Problem
Solving: memecahkan
permasalahaan yang ada
di dalam perusahaan
secara keseluruhan
Keterampilan
Komunikasi:
berkomunikasi lisan
antar karyawan dan juga
dengan pelanggan

Kondisi Kerja - Hari dan Jam
Kerja:
Senin-Minggu
09.00-22.00 WIB

- Berada di dalam
ruangan ber-AC,
bersih dan
nyaman

- Hari dan Jam
Kerja:
Senin-Minggu
09.00-22.00 WIB

- Berada di dalam
ruang khusus ber-
AC, nyaman, dna
bersih

- Hari dan Jam
Kerja:
Senin-Minggu
09.00-22.00 WIB

- Berada di dalam
ruangan khusus/
ruang yang ber-
AC, nyaman, dna
bersih

Wewenang - Menegur
karyawan yang
melakukan
kesalahan

- Evaluasi kinerja
karyawan

Mengevaluasi kinerja
karyawan

- Menegur
karyawan yang
melakukan
kesalahan

- Evaluasi kinerja
karyawan

Hubungan Kerja Bawahan:
Kasir
Koord. Gerai

Bawahan:
Kasir
Koord. Gerai

Bawahan:
Kasir
Koord. Gerai
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Capster
Helper

Capster
Helper

Capster
Helper

Peralatan Kerja - CCTV
- Handphone
- Komputer
- Printer

- CCTV
- Handphone
- Komputer

- CCTV
- Handphone
- Komputer
- Printer

Resiko
Pekerjaan

Mengatasi bawahan yang
sulit untuk memahami
sistem kerja dan selalu
menyalahi aturan yang
ada

Mengatasi bawahan yang
susah memahami sistem
kerja

Mengatasi bawahan yang
susah memahami sistem
kerja dan selalu
menyalahi aturan

Koordinasi Dengan seluruh
pemegang jabatan yang
ada

Dengan seluruh pemegang
jabatan yang ada

Dengan seluruh
pemegang jabatan yang
ada

Mengetahui,

Unang Yunanto
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PERSEPSI CASHIER PERUSAHAAN MENGENAI JABATAN YANG
DILAKUKAN

Cashier Directur Perusahaan Kesimpulan

Fungsi Jabatan - Melayani
konsumen terkait
dengan
pembayaran

- Mencatat transaksi
setiap harinya

- Melayani
konsumen terkait
pembayaran

- Mencatat semua
transaksi

Melayani
konsumen terkait
dengan
pembayaran dan
Mencatat transaksi
setiap harinya

Tugas - Menerima uang
pembayaran dari
pelanggan

- Membuat laporan
kas keuangan

- Menerima uang
pembayaran dari
pelanggan

- Menyetor uang ke
bank

- Menyetor uang
ke bank

- Menerima uang
pembayaran
dari pelanggan

- Membuat
laporan kas
keuangan

Tanggungjawab - Melaporkan
transaksi setiap
harinya kepada
manager
operasional

- Memastikan
perolehan uang
sesuai dengan
pendapatan yang
ada

- Melaporkan
transaksi setiap
harinya kepada
manager
operasional

- Memastikan
peolehan uang
sesuai dengan
pendapatan
yang ada

- Melaporkan
transaksi setiap
harinya kepada
manager
operasional

Pendidikan SMK/SMA SMK/SMA SMK/SMA

Pengalaman Dibutuhkan pengalaman
kerja di bidang yang
sama, minimal 6 bulan

Dibutuhkan pengalaman l
kerja dibidang yang sama,
minimal 6 bulan

Dibutuhkan
pengalaman kerja di
bidang yang sama,
minimal 6 bulan
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Keterampilan Keterampilan Teknis:
Mampu membuat laporan
keuangan dengan Ms.
Excel
Keterampilan Problem
Solving: memecahkan
masalah terkait dengan
pekerjaannya
Keterampilan komunikasi:
komunikai secara lisan
dengan antar karyawan

Keterampilan Teknis:
Mampu membuat
pencatatan arus kas

Keterampilan Teknis:
Mampu membuat
pencatatan arus kas/
laporan keuangan
dengan Ms. Excel
Keterampilan Problem
Solving: memecahkan
masalah terkait dengan
pekerjaannya
Keterampilan
komunikasi:
komunikai secara lisan
dengan antar karyawan

Kondisi Kerja - Hari dan Jam
Kerja:
Senin-Minggu
09.00-22.00 WIB

- Berada di dalam
ruangan ber-AC,
bersih dan nyaman

- Hari dan Jam
Kerja:
Senin-Minggu
09.00-22.00 WIB

- Berada di dalam
ruangan ber-AC,
memiliki meja
kerja dengan
kondisi bersih dan
nyaman

- Hari dan Jam
Kerja:
Senin-Minggu
09.00-22.00
WIB

- Berada di
dalam ruangan
ber-AC,
memiliki meja
kerja dengan
kondisi bersih
dan nyaman

Wewenang - - -

Hubungan
Kerja

Atasan :
Manager Operasional

Atasan :
Manager Operasional

Atasan :
Manager Operasional

Peralatan Kerja - Alat tulis
- Komputer

- HP
- Komputer

- Alat tulis
- Komputer
- HP
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Resiko
Pekerjaan

Kesalahan dalam
menginput data laporan
kas keuangan yang akan
merugikan peruahaan

Salah dalam membuat
laporan keuangan

Kesalahan dalam
menginput data
laporan kas keuangan
yang akan merugikan
peruahaan

Koordinasi Dengan Manager
Operasional dan
Koordinator Gerai

Dengan Manager
Operasional dan
Koordinator Gerai

Dengan Manager
Operasional dan
Koordinator Gerai

Perilaku Memiliki sikap ketelitian
untuk melakukan
pekerjaannya

Memiliki sikap ketelitian
untuk melakukan
pekerjaannya

Memiliki sikap
ketelitian untuk
melakukan
pekerjaannya

Mengetahui,

Bowo
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PERSEPSI OUTLET COORDINATOR PERUSAHAAN MENGENAI
JABATAN YANG DILAKUKAN

Outlet Coordinator Directur Perusahaan Kesimpulan

Fungsi Jabatan Mengkoordinasi semua
capster dan melayani
konsumen

Mengkoordinasikan
capster secara harian

Mengkoordinasi semua
capster secara harian
dan melayani
konsumen

Tugas - Memastikan semua
capster dalam
kondisi siap kerja

- Melayani konsumen
dengan baik

- Memastikan
semua sarana dan
prasarana siap
untuk digunakan

- Melayani
konsumen

- Memastikan
semua capster
siap kerja sesuai
jadwalnya

- Memastikan
semua sarana
dan prasarana
siap untuk
digunakan

- Melayani
konsumen

- Memastikan
semua capster
siap kerja sesuai
jadwalnya

Tanggungjawab Memastikan kinerja gerai
berjalan dengan baik

Memastikan kinerja gerai
berjalan dengan baik

Memastikan kinerja
gerai berjalan dengan
baik

Pendidikan SMA/SMK SMA/SMK SMA/SMK

Pengalaman Dibutuhkan pengalaman
kerja di bidang yang sama
minimal 6 bulan

Dibutuhkan pengalaman
kerja di bidang yang
sama minimal 6 bulan

Dibutuhkan
pengalaman kerja di
bidang yang sama
minimal 6 bulan

Keterampilan Keterampilan Problem
Solving: memecahkan
masalah yang ada
diperusahaan terkait
pekerjaannya dan pekerjaan
lain

Keterampilan Problem
Solving: memecahkan
masalah yang ada
diperusahaan terkait
pekerjaannya dan
pekerjaan lain

Keterampilan Problem
Solving: memecahkan
masalah yang ada
diperusahaan terkait
pekerjaannya dan
pekerjaan lain
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Keterampilan Komunikasi:
berkomunikasi secara lisan
dengan karyawan dan juga
dengan pelanggan

Keterampilan
Komunikasi:
berkomunikasi secara
lisan dengan karyawan
dan juga dengan
pelanggan

Keterampilan
Komunikasi:
berkomunikasi secara
lisan dengan karyawan
dan juga dengan
pelanggan

Kondisi Kerja - Hari dan Jam Kerja:
Senin-Minggu
09.00-22.00 WIB

- Berada di dalam
ruangan ber-AC,
bersih dan nyaman

- Hari dan Jam
Kerja:
Senin-Minggu
09.00-22.00 WIB

- Berada di dalam
ruangan ber-AC,
bersih dan
nyaman

- Hari dan Jam
Kerja:
Senin-Minggu
09.00-22.00
WIB

- Berada di dalam
ruangan ber-
AC, bersih dan
nyaman

Wewenang Mengkoordinasi semua
capster

Mengkoordinasikan
tugas untuk capster

Memgkoordinasi semua
capster dan
mengkoordinasikan
tugas untuk semua
capster

Hubungan
Kerja

Atasan :
Manager Operasional
Bawahan:
Capster

Atasan :
Manager Operasional
Bawahan:
Capster

Atasan :
Manager Operasional
Bawahan:
Capster

Peralatan Kerja - CCTV
- HP

- CCTV
- HP

- CCTV
- HP

Resiko
Pekerjaan

Mengatasi bawahan yang
susah untuk diberi masukan
atau teguran

Mengatasi bawahan yang
susah memahami sistem
kerja

Mengatasi bawahan
yang susah untuk diberi
masukan atau teguran,
dan yang susah
memahami sistem kerja

Koordinasi Dengan Manager
Operasional dan Capster

Dengan Manager
Operasional dan Capster

Dengan Manager
Operasional dan
Capster
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Perilaku Memiliki sikap ketelitian di
dalam melakukan
pekerjaannya dan juga
keramahan kepada
pelanggan

Memiliki sikap ketelitian
yang terkait pada
pekerjaannya dan
keramahan kepada
pelanggan

Memiliki sikap
ketelitian di dalam
melakukan
pekerjaannya dan
keramahan kepada
pelanggan

Mengetahui,

Aditya Ageng
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PERSEPSI CAPSTER PERUSAHAANMENGENAI JABATAN YANG DILAKUKAN

Capster 1 Capster 2 Capster 3 Directur Perusahaan Kesimpulan

Fungsi Jabatan Melayani konsumen
dengan baik dan benar

Melaayani konsumen Melayani konsumen Melayani konsumen Melayani konsumen
dengan baik dan benar

Tugas Melakukan perawatan
atau potong rambut
sesuai dengan
permintaan konsumen

Melakukan potong
rambut atau perawatan
rambut hingga tuntas
dengan baik dan benar

Melakukan potong
atau perawatan rambut
sesuai dengan yang
diinginkan oleh
konsumen hingga
tuntas

- Potong rambut
- Perawatan rambut

Melakukan potong
rambut atau perawatan
rambut sesuai dengan
permintaan konsumen
hingga tuntas dengan baik
dan benar

Tanggungjawab - Menyelesaikan
pekerjaan hingga
tuntas

- Bertanggungjawa
b dalam menjaga
dan merawat
peralatan kerja

Bertanggungjawab
dalam menjaga dan
merawat peralatan
kerja yang
digunakan

Bertangungjawab
dalam menjaga dan
merawat peralatan
kerja yang digunakan

- Memastikan
kepuasan konsumen

- Menjaga dan
merawat sarana dan
prasarana kerja
masing-masing

- Memastikan
kepuasan
konsumen

- Menjaga dan
merawat sarana
dan prasarana
kerja masing-
masing

- Menyelesaikan
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pekerjaan hingga
tuntas

Pendidikan SMA/SMK SMA/SMK SMA/SMK SMA/SMK SMA/SMK

Pengalaman Dibutuhkan pengalaman
kerja di bidang yang
sama minimal 6 bulan,
dan memiliki sertifikasi

Dibutuhkan
pengalaman kerja di
bidang yang sama
minimal 6 bulan, dan
memiliki sertifikasi

Dibutuhkan
pengalaman kerja di
bidang yang sama
minimal 6 bulan, dan
memiliki sertifikasi

Dibutuhkan pengalaman
kerja di bidang yang sama
minimal 6 bulan, dan
memiliki sertifikasi

Dibutuhkan pengalaman
kerja di bidang yang sama
minimal 6 bulan, dan
memiliki sertifikasi

Keterampilan Keterampilan Teknis:
Dapat melakukan
keahlian dalam potong/
perawatan rambut
khusus pria

Keterampilan Teknis:
Dapat melakukan
keahlian potong rambut
atau perawatan rambut
khusus pria

Keterampilan Teknis:
Dapat melakukan
keahlian perawatan
dan potong rambut
khusus pria

Keterampilan Teknis:
- Potong rambut
- Perawatan rambut

Keterampilan Problem
Solving: memecahkan
masalah yang terkait pada
pekerjaannya sendiri
Keterampilan komunikasi:
berkomunikasi secara lisan
dengan sesama karyawan
dan juga pelanggan

Keterampilan Teknis:
Dapat melakukan
keahlian dalam potong/
perawatan rambut khusus
pria
Keterampilan Problem
Solving: memecahkan
masalah yang terkait pada
pekerjaannya sendiri
Keterampilan
komunikasi:
berkomunikasi secara
lisan dengan sesama
karyawan dan juga
pelanggan
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Kondisi Kerja Hari Kerja dan Jam
Kerja:

- Selasa-Rabu :
13.00 -22.00
WIB

- Kamis : 09.00-
17.00 WIB

- Jumat: 13.00-
22.00 WIB

- Sabtu: 09.00-
17.00 WIB

- Minggu: 09.00-
21.00

Di dalam ruangan ber-
AC, bersih, dan nyaman

Hari Kerja dan Jam
Kerja:

- Senin: 09.00-
17.00 WIB

- Rabu-Kamis:
13.00-21.00
WIB

- Jumat: 09.00-
17.00 WIB

- Sabtu: 09.00-
22.00 WIB

- Minggu: 09.00-
17.00 WIB

Di dalam ruangan ber-
AC

Hari Kerja dan Jam
Kerja:

- Senin: 13.00-
21.00 WIB

- Selasa 09.00-
17.00 WIB

- Kamis 13.00-
22.00 WIB

- Jumat 09.00-
17.00 WIB

- Sabtu 13.00-
22.00 WIB

- Minggu 09.00-
22.00 WIB

Di dalam ruangan ber-
AC

Hari Kerja dan Jam Kerja:
Senin-Minggu : 09.00-
22.00 WIB
6hari kerja, shift 8jam
Sabtu dan Minggu tidak
boleh libur

Hari Kerja dan Jam Kerja:
Senin-Minggu : 09.00-
22.00 WIB
6hari kerja, shift 8jam
Sabtu dan Minggu tidak
boleh libur.
Di dalam ruangan ber-
AC, bersih, dan nyaman

Wewenang Melayani konsumen
dengan baik

- Melayani
konsumen
dengan baik

Pada saat konsumen
dilayani maka kepercayaan
ada di tangan Capster

Melayani konsumen
dengan baik dan
memegang kepercayaan
dari konsumen ketika
sedang dilayani
(memberikan jasa
pelayanan)

Hubungan
Kerja

Atasan:
Koordinator Gerai
Bawahan :
Helper

Atasan:
Koordinator Gerai
Bawahan :
Helper

Atasan:
Koordinator Gerai
Bawahan :
Helper

Atasan:
Koordinator Gerai
Bawahan :
Helper

Atasan:
Koordinator Gerai
Bawahan :
Helper
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Peralatan Kerja - Pisau cukur
- Gunting Rambut
- Sisir
- Pencuci rambut
- Hair dryer

- Pisau cukur
- Clipper
- Gunting Rambut
- Sisir
- Pencuci rambut
- Hair dryer

- Pisau cukur
- Gunting

Rambut
- Sisir
- Clipper
- Pencuci rambut
- Hair dryer

- Pisau cukur
- Gunting Rambut
- Sisir
- Clipper
- Pencuci rambut
- Hair dryer
- Sarung tangan

- Pisau cukur
- Gunting Rambut
- Sisir
- Clipper
- Pencuci rambut
- Hair dryer
- Sarung tangan

Resiko
Pekerjaan

Melakukan potong
rambut/ perawatan tidak
sesuai dengan yang
diinginkan konsumen

Salah dalam melakukan
potong rambut/
perawatan rambut
sehingga konsumen
complain atas hasil jasa
yang diberikan

Melakukan kesalahan
yang sehingga
membuat konsumen
komplain atas jasa
yang diberikan

Komplain konsumen yang
tidak puas dengan hasil
yang diberikan

Melakukan kesalahan
yang sehingga membuat
konsumen komplain atas
jasa yang diberikan

Koordinasi Dengan koordinator
gerai dan helper

Dengan koordinator
gerai dan helper

Dengan koordinator
gerai dan helper

Helper dan coordinator
gerai

Dengan koordinator gerai
dan helper

Perilaku Sikap ketelitian dalam
pekerjaan

- Sikap ketelitian di
pekerjaan

Memiliki sikap ketelitian di
dalam melakukan
pekerjaannya dan juga
keramahan kepada para
pelanggan

Memiliki sikap ketelitian
di dalam melakukan
pekerjaannya dan juga
keramahan kepada para
pelanggan

Sertifikasi
Khusus

Memiliki sertifikasi
khusus potong dan
perawatan rambut
khusus pria

Memiliki sertifikasi
khusus potong dan
perawatan rambut
khusus pria

Memiliki sertifikasi
khusus potong dan
perawatan rambut
khusus pria

Memiliki sertifikasi khusus
potong dan perawatan
rambut khusus pria

Memiliki sertifikasi
khusus potong dan
perawatan rambut khusus
pria
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PERSEPSI HELPER PERUSAHAAN MENGENAI JABATAN YANG
DILAKUKAN

Helper Directur Perusahaan Kesimpulan

Fungsi Jabatan Membersihkan dan
merapikan area gerai

Membersihkan gerai Membersihkan dan
merapikan area gerai

Tugas - Mencuci handuk
kotor yang telah
dipakai konsumen

- Membersihkan area
gerai dengan
menyapu dan
mengepel

- Menyapu dan
megepel

- Membersihkan
sarana gerai

- Mencuci
handuk potong

- Menyapu dan
megepel

- Membersihkan
sarana gerai

- Mencuci
handuk potong

Tanggungjawab Bertanggungjawab atas
kebersihan gerai setiap
harinya

Bertanggungjawab
Kebersihan dan
kerapian gerai setiap
harinya

Bertanggungjawab
atas kebersihan dan
kerapian gerai setiap
harinya

Pendidikan SMP SMP SMP

Pengalaman Tidak dibutuhkan
pengalaman kerja

Tidak dibutuhkan
pengalaman kerja

Tidak dibutuhkan
pengalaman kerja

Keterampilan Keterampilan Teknis:
dapat menggunakan
alat kerja secara benar
Keterampilan
Komunikasi :
berkomunikasi secara
lisan dengan sesama
karyawan

Keterampilan Teknis:
dapat menggunakan
alat kerja secara benar
Komunikasi :
berkomunikasi secara
lisan dengan sesama
karyawan

Kondisi Kerja - Hari dan Jam
Kerja:
Senin-Minggu

- Hari dan Jam
Kerja:
Senin-Minggu

- Hari dan Jam
Kerja:
Senin-Minggu
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09.00-22.00 WIB
- Berada di dalam

dan diluar ruangan

09.00-22.00
WIB

- Berada di dalam
dan diluar
ruangan gerai

09.00-22.00
WIB

- Berada di
dalam dan
diluar ruangan
gerai

Wewenang - - -

Hubungan
Kerja

Atasan :
Capster

Atasan :
Capster

Atasan :
Capster

Peralatan Kerja - Kain pel
- Sapu
- Alat pembersih kaca
- Ember atau baskom

- Sapu
- Kain pel
- Ember
- Alat pembersih

kaca
- Alat pembersih

kamar mandi

- Sapu
- Kain pel
- Ember
- Alat pembersih

kaca
- Alat pembersih

kamar mandi
Resiko
Pekerjaan

- - -

Koordinasi Dengan capster Dengan capster Dengan capster

Perilaku - Memiliki sikap
kepekaan terhada
kebersihan dan
kerapian terhadap area
lingkungan kerja dan
memiliki sikap ramah

Memiliki sikap
kepekaan terhadap
kebersihan dan
kerapian terhadap
area lingkungan kerja
dan memiliki sikap
ramah
Mengetahui,

Salamah
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DESKRIPSI DAN SPESIFIKASI PEKERJAAN

Jabatan Pekerjaan Deskripsi Pekerjaan Spesifikasi Pekerjaan
Directur Tugas:

- Memimpin dan membuat kebijakan
perusahaan

- Mengangkat dan memberhentikan
karyawan

- Menetapkan gaji karyawan
- Menetapkan strategi agar visi dan misi

perusahaan dapat tercapai
Tanggung Jawab:
Bertanggungjawab atas semua kegiatan
operasional baik eksternal maupun internal
Hubungan Kerja:
Bawahan:
Manager Operasional dan semua jabatan
pekerjaan yang ada di perusahan
Wewenang:

- Mengevaluasi kinerja karyawan
- Menentukan kebijakan

Kondisi Kerja:
- Hari dan Jam Kerja: Senin-Minggu

09.00-22.00 WIB
- Dengan ruangan khusus yang ber-AC,

bersih, dan nyaman

Pendidikan:
S1 Manajemen
Pengalaman:
Mempunyai pengalaman kerja, di bidang yang
lain minimal 2 tahun
Keterampilan:

- Keterampilan Konseptual: melalukan
perencanaan perusahaan untuk 3-5
tahun kedepan

- Keterampilan Manajerial: melakukan
perencanaan dan pengelolaan
perusahaan untuk kedepannya

- Keterampilan Problem Solving:
memecahkan masalah yang ada di
perusahaan secara keseluruhan

- Keterampilan Komunikasi:
berkomunikasi secara lisan dengan para
karyawan/ bawahannya
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Resiko Pekerjaam:
Mengatasi bawahan yang susah memahami
sistem kerja

Operational Manager Tugas:
- Memastikan operasional gerai berjalan

dengan lancar
- Memecahkan masalah bila ada

konsumen komplain
- Mengevaluasi kinerja karyawan
- Membuat jadwal karyawan

Tanggung Jawab:
- Bertanggungjawab atas kineja Barber
- Bertanggungjawab dengan kesiapan

SDM
- Bertanggungjawab dengan kesiapan

sarana dan prasarana kerja setiap
harinya

Hubungan Kerja:
Bawahan:

- Kasir
- Koord. Gerai
- Capster
- Helper

Wewenang:
- Menegur karyawan yang melakukan

kesalahan
- Evaluasi kinerja karyawan

Pendidikan:
S1 Manajemen
Pengalaman:
Dibutuhkan pengalaman kerja, di bidang yang
sama minimal 1 tahun
Keterampilan:
Keterampilan Konseptual: melakukan
perencaaan perusahaan untuk 1-2 tahun
kedepan
Keterampilan Manajerial: melakukan
perencanaan dan juga pengelolaan perusahaan
Keterampilan Problem Solving: memecahkan
permasalahaan yang ada di dalam perusahaan
secara keseluruhan
Keterampilan Komunikasi: berkomunikasi
lisan antar karyawan dan juga dengan
pelanggan
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Kondisi Kerja:
- Hari dan Jam Kerja:

Senin-Minggu 09.00-22.00 WIB
- Berada di dalam ruangan khusus/

ruang yang ber-AC, nyaman, dna
bersih

Resiko Pekerjaan:
Mengatasi bawahan yang susah memahami
sistem kerja dan selalu menyalahi aturan

Cashier Tugas:
- Menyetor uang ke bank
- Menerima uang pembayaran dari

pelanggan
- Membuat laporan kas keuangan

Tanggung Jawab:
- Memastikan peolehan uang sesuai

dengan pendapatan yang ada
- Melaporkan transaksi setiap harinya

kepada manager operasional
Hubungan Kerja:
Atasan :
Manager Operasional
Wewenang:
-
Kondisi Kerja:

- Hari dan Jam Kerja:
Senin-Minggu 09.00-22.00 WIB

Pendidikan: SMK
Pengalaman:
Dibutuhkan pengalaman kerja di bidang yang
sama, minimal 6 bulan
Ketreampilan:

- Keterampilan Teknis:
Mampu membuat pencatatan arus kas/
laporan keuangan dengan Ms. Excel

- Keterampilan Problem Solving:
Memecahkan masalah terkait dengan
pekerjaannya

- Keterampilan komunikasi:
Komunikai secara lisan dengan antar
karyawan

Perilaku:
Memiliki sikap ketelitian untuk melakukan
pekerjaannya
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- Berada di dalam ruangan ber-AC,
memiliki meja kerja dengan kondisi
bersih dan nyaman

Outlet Coordinator Tugas:
- Memastikan semua sarana dan

prasarana siap untuk digunakan
- Melayani konsumen
- Memastikan semua capster siap kerja

sesuai jadwalnya
Tanggung Jawab:
Memastikan kinerja gerai berjalan dengan baik

Hubungan Kerja:
- Atasan :

Manager Operasional
- Bawahan:

Capster
Wewenang:
Memgkoordinasi semua capster dan
mengkoordinasikan tugas untuk semua capster
Kondisi Kerja:

- Hari dan Jam Kerja:
Senin-Minggu 09.00-22.00 WIB

- Berada di dalam ruangan ber-AC,
bersih dan nyaman

Pendidikan:
SMA/SMK
Pengalaman:
Dibutuhkan pengalaman kerja di bidang yang
sama minimal 6 bulan
Keterampilan:

- Keterampilan Problem Solving:
memecahkan masalah yang ada
diperusahaan terkait pekerjaannya dan
pekerjaan lain

- Keterampilan Komunikasi:
berkomunikasi secara lisan dengan
karyawan dan juga dengan pelanggan

Perilaku:
Memiliki sikap ketelitian di dalam melakukan
pekerjaannya dan keramahan kepada
pelanggan

Capster Tugas:
Melakukan potong rambut atau perawatan

Pendidikan:
SMA/SMK
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rambut sesuai dengan permintaan konsumen
hingga tuntas dengan baik dan benar
Tanggung Jawab:

- Memastikan kepuasan konsumen
- Menjaga dan merawat sarana dan

prasarana kerja masing-masing
- Menyelesaikan pekerjaan hingga tuntas

Hubungan Kerja:
- Atasan:

Koordinator Gerai
- Bawahan :

Helper
Wewenang:
Melayani konsumen dengan baik dan
memegang kepercayaan dari konsumen ketika
sedang dilayani (memberikan jasa pelayanan)
Kondisi Kerja:

- Hari Kerja dan Jam Kerja:
Senin-Minggu : 09.00-22.00 WIB
6hari kerja, shift 8jam
Sabtu dan Minggu tidak boleh libur.
- Di dalam ruangan ber-AC, bersih, dan
nyaman

Pengalaman:

Dibutuhkan pengalaman kerja di bidang yang
sama minimal 6 bulan
Keterampilan:

- Keterampilan Teknis:
Dapat melakukan keahlian dalam
potong/ perawatan rambut khusus
pria

- Keterampilan Problem Solving:
memecahkan masalah yang terkait pada
pekerjaannya sendiri

- Keterampilan komunikasi:
berkomunikasi secara lisan dengan
sesama karyawan dan juga pelanggan

Perilaku:
Memiliki sikap ketelitian di dalam melakukan
pekerjaannya dan juga keramahan kepada para
pelanggan
Sertifikasi Khusus:
Memiliki sertifikasi khusus potong dan
perawatan rambut khusus pria

Helper Tugas:
- Menyapu dan megepel
- Membersihkan sarana gerai
- Mencuci handuk potong

Pendidikan:
SMP
Pengalaman:
Tidak dibutuhkan pengalaman pekerjaan
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Tanggung Jawab:
Bertanggungjawab atas kebersihan dan
kerapian gerai setiap harinya
Hubungan Kerja:
Atasan :
Capster
Wewenang:
-
Kondisi Kerja:

- Hari dan Jam Kerja:
Senin-Minggu 09.00-22.00 WIB

- Berada di dalam dan diluar ruangan
gerai

Keterampilan:
- Keterampilan Teknis: dapat

menggunakan alat kerja secara benar
- Komunikasi : berkomunikasi secara

lisan dengan sesama karyawan
Perilaku:
Memiliki sikap kepekaan terhadap kebersihan
dan kerapian terhadap area lingkungan kerja
dan memiliki sikap ramah
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LAMPIRAN 6

KUESIONER PEMBOBOTAN FAKTOR DAN SUB FAKTOR DENGAN

METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP)
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KUESIONER PEMBOBOTAN FAKTOR DAN SUB FAKTOR DENGAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY

PROCESS (AHP) PADA KARYAWAN BARBERSPORT BARBERSHOP BANYUMANIK SEMARANG

Kepentingan Faktor dan Sub Faktor pada Setiap Jabatan

Dalam menempatkan karyawan pada jabatan ini, 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. Kemampuan Keterampilan

2. Kemampuan Perilaku

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 Perilaku
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Dalam hal Kemampuan, 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

Kerja

2. Pendidikan Sertifikasi

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.
Pengalaman

Kerja Sertifikasi
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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

Konseptual

2.
Keterampilan

Teknis

Keterampilan

Manajerial

3.
Keterampilan

Teknis

Keterampilan

Problem Solving

4.
Keterampilan

Teknis

Keterampilan

Komunikasi
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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

Konseptual

Keterampilan

Manajerial

2.
Keterampilan

Konseptual

Keterampilan

Problem

Solving

3.
Keterampilan

Konseptual

Keterampilan

Komunikasi

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

Manajerial

Keterampilan

Problem

Solving

2.
Keterampilan

Manajerial

Keterampilan

Komunikasi
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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

Problem

Solving

Keterampilan

Komunikasi
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Dalam hal Perilaku, 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. Kebersihan Ketelitian

2. Kebersihan Keramahan

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. Ketelitian Keramahan
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Alasan setiap angka pada tingkat kepentingan:

a. Keterampilan mempunyai nilai 3 kali lebih sedikit lebih penting daripada

Kemampuan. Dimana elemen faktor Keterampilan mempunyai nilai lebih

penting daripada elemen Kemampuan. Dikarenakan, perusahaan ini adalah

perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Dan disini, faktor keterampilan

sangatlah dibutuhkan. Kemampuan lebih penting 3 kali daripada Perilaku.

Dimana Kemampuan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan

kecakapan seseorang dalam bekerja yang terdiri dari Pendidikan, Pengalaman,

dan Sertifikasi seseorang. Dan itu merupakan faktor yang mempunyai bobot

penting jka dibandingan dengan faktor Perilaku yang meliputi Kebersihan,

Keramahan, dan Ketelitian seseorang dalam bekerja diperusahaan ini.

b. Keterampilan mempunyai nilai 7 kali lebih penting jika dibandingkan dengan

perilaku. Angka 7 ini memiliki arti yaitu bahwa salah satu dari kedua elemen

tersebut memiliki nilai yang jelas lebih mutlak penting jika dibandingkan

dengan elemen lainnya. Yaitu berarti bahwa di dalam perusahaan ini faktor

Keterampilan yang paling penting dalam penentuan kompensasi karyawan. hal

ini berkaitan bahwa dikarenakan perusahaan ini bergerak di bidang jasa, yang

dimana setiap karyawan harus mempunyai Keterampilan yang dimiiliki sesuai

dengan bidangnya masing-masing. Oleh sebab itu, Keterampilan mempunyai

elemen yang lebh penting jika dibandingkan dengan perilaku.

c. Sub faktor Pengalaman Kerja mempunyai nilai 3 kali lebih penting jika

dibandingkan dengan Pendidikan. Hal ini diartikan bahwa elemen Pengalaman

Kerja mempunyai nilai sedikit lebih penting jika dibandingkan dengan

Pendidikan. Sub faktor Sertifikasi mempunyai nilai 3 kali lebih penting jika

dibandingkan dengan Pendidikan, dimana elemen sertifikasi adalah sedikit

lebih penting jika dibandingkan dengan Pendidikan. Karena Sertifikasi

merupakan bukti bahwa seseorang ahli di dalam melakukan suatu pekerjaan.

Oleh sebab itulah, maka nilai dari sub faktor Sertifikasi sedikit lebih penting

jika dibandingkan dengan sub faktor Pendidikan.
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d. Pengalaman kerja mempunyai tingkat yang sama pentingnya jika

dibandingkan dengan Sertifikasi yaitu 1. Dimana memang pada perusahaan ini

pengalaman bekerja seorang karyawan dan kepemilikan sertifikasi itu

dipertimbangkan di dalam pemberian kompensasi kepada karyawan. Karena

Sertifikasi merupakan alat ukur seseorang apakah ahli dibidang tertentu atau

tidak. Jadi kedua elemen tersebut merupakan elemen yang sama pentingnya,

oleh sebab itu direktur perusahaan memberi nilai 1.

e. Keterampilan Teknis memiliki nilai 3 kali lebh penting jika dibandingkan

dengan Keterampilan Konseptual. Ini diartikan bahwa Keterampilan Teknis

nilainya sedikit lebih peting jika dibandingkan dengan Keterampilan

Konseptual, dimana perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di

bidang jasa oleh sebab itu Keteampilan Teknis sedikit lebih penting.

Keterampilan Teknis mempunyai nilai 7 kali lebih penting jika dibandingkan

dengan Keterampilan Manajerial. Hal ini dapat diartikan bahwa Keterampilan

Teknis lebih mutlak pentingnya jika dibandingkan dengan Keterampilan

Manajerial. Hal ini disebabkan karena memang pada perusahaan yang

bergerak di bidang jasa terutama jasa potong rambut keahlian teknis

seseoranglah yang menjadi faktor paling penting di dalam pemberian

kompensasi kepada karyawan menurut Direktur dari perusaahaan ini. Jika

seseorang tidak ada yang ahli di bidang Keterampilan Teknis maka

perusahaan ini tentunya tidak dapat berjalan. Karena memang Keterampilan

Teknis lah yang paling diutamakan di dalam perusahaan ini. Keterampilan

Teknis mempunyai nilai 3 kali lebh penting jika dibandingkan dengan

Keterampilan Problem Solving. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai elemen

dari Keterampilan Teknis sedikit lebih penting jika dibandingkan dengan

elemen Keterampilan Problem Solving. Keterampilan Teknis mempunyai nilai

5 kali lebih penting jka dibandingkan dengan Keterampilan Komunikasi.

Angka ini memiliki arti bahwa elemn Keterampilan Teknis nilainya lebih

penting jika dibandingan dengan elemen Keterampilan Komunikasi.

f. Keterampilan Konseptual 5 kali lebih penting jika dibandingkan dengan

Keterampilan Manajerial. Hal ini memiliki arti bahwa elemen Keterampilan
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Konseptual nilainya lebih penting jika dibandingkan dengan Keterampilan

Manajerial. Keterampilan Konseptual memiliki nilai lebih penting

dikarenakan Keterampilan Konseptual dibutuhkan di dalam perusahaan ini,

dimana seseorang mampu melakukan perencanaan perusahaan untuk

kedepannya. Oleh sebab itulah, nilainya lebih penting jika dibanding dengan

elemen Keterampilan Manajerial. Keterampilan Konseptual 3 kali lebih

penting jika dibandingkan dengan Keterampilan Problem Solving. Hal ini

diartikan bahwa elemen Keterampilan Konseptual nilainya sedikit lebih

penting jika dibandingkan dengan elemen Keterampilan Problem Solving.

Keterampilan Konseptual memiliki nilai 3 kali lebih penting jika

dibandingkan dengan Keterampilan Komunikasi. Hal ini memiliki arti bahwa

Keterampilan Konseptual nilainya seidkit lebih penting jika dibandingkan

dengan Keterampilan Komunikasi.

g. Keterampilan Problem Solving memiliki nilai 5 kali lebih penting jika

dibandingkan dengan Keterampilan Manajerial. Hal ini memiliki arti bahwa

Keterampilan Problem Solving nilainya lebih penting jika dibandingkan

dengan Keterampilan Manajerial. Hal ini dikarenakan seseorang harus

memiliki keahlian Keterampilan Problem Solving pada bidang pekerjaannya

masing-masing. Karena ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa

yang berhubungan secara langsung dengan para pelanggan. Seorang karyawan

yang bekerja pada perusahaan ini harus memiliki ahli Keterampilan Problem

Solving agar dapat mengataasi pemasalahan-permasalahan yang ada di dalam

perusahaan sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing. Keterampilan

Manajerial 3 kali lebih penting jika dibandingkan dengan Keterampilan

Komunikasi. Hal ini memiliki arti bahwa Keterampilan Manajerial nilainya

sedikit lebih penting jika dbandingkan dengan Keterampilan problem Solving.

h. Keterampilan Problem Solving mempunyai nilai 3 kali lebih penting jika

dibandingkan dengan Keterampilan komunikasi. Hal ini memiliki arti bahwa

Keterampilan Problem Solving adalah elemen yang nilainya sedikit lebih

penting jika dibandingkan dengan Keterampilan Komunikasi dalam penetuan

kompensasi karyawan menurut Direktur perusahaan ini.
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i. Sub Faktor Kebersihan mempunyai nilai 2 kali lebih penting jika

dibandingkan dengan Ketelitian. Angka 2 disini memiliki arti bahwa nilai

diantara kedua elemen adalah mempunyai pertimbangan nilai yang berdekatan.

Jadi Sub Faktor Kebersihan dan Ketelitian mempunyai nilai yang saling

berdekatan. Kebersihan mempunyai nilai 3 kali lebih penting jika

dibandingkan dengan Keramahan. Hal ini dapat diartikan bahwa elemen

Kebersihan sedikit lebh penting jika dibandingkan dengan Keramahan.

j. Ketelitian dan Keramahan memiliki nilai 1. Yaitu berarti kedua elemn tersebut

adalah sama-sama pentingnya. Ketelitian dan Keramahan dalam perusahaan

yang bergerak dibidang jasa seorang karyawan harus memiliki kedua Sub

Faktor tersebut secara seimbang. Karena perusahaan jasa langsung

berhubungan dengan para pelanggan. Oleh karena itu, kedua elemn tersebut

nilainya sama penting menurut Direktur perusahaan.

Mengetahui,

Bambang Koencoro
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