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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

 

4.1 Gambaran Umum Tanam Coffee  

 Tanam Coffee adalah sebuah perusahaan di bidang Food and Beverage yang 

didirikan oleh Cahyo Wibowo pada tahun 2016 di Jalan Kaligarang No. 12A 

Semarang. Tanam Coffee merupakan re-branding dari nama sebelumnya yaitu Livro 

Coffee yang mengalami perubahan nama pada tahun 2019. Alasan dari perubahan 

nama atau re-branding Tanam Coffee adalah perubahan management dan struktur 

organisasinya yang dahulu terdiri dari dua pemimpin utama, kini hanya dipimpin oleh 

satu pemimpin utama. Setelah mengalami re-branding dan perubahan kepemimpinan, 

Tanam Coffee membuka cabang pertamanya di Jalan Raya Panjangan, Semarang.   

 Ruangan Tanam Coffee terdiri dari indoor dan outdoor. Indoor Tanam Coffee 

terdiri dari dua area yaitu smoking area dan non smoking area. Selain itu, terdapat 

fasilitas berupa parkir motor, meja bar, meja kursi pelanggan, AC, kipas angin, dapur, 

kamar mandi dan mushola. Produk unggulan dari Tanam Coffee terdiri dari minuman 

signature yang diberi nama “Sweet Vanilla” berupa minuman kopi susu dengan flavour 

syrup vanilla dan tambahan susu kental manis. Selain menyajikan produk unggulan, 

Tanam Coffee menawarkan menu pilihan seperti kopi susu dengan berbagai pilihan 
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rasa, non coffee, mocktail dan appetizer. Sistem pembayaran di Tanam Coffee dapat 

berupa cash, debit, Ovo, Gopay dan Shopeepay. 

 

Gambar 4.1. Tanam Coffee Kaligarang 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2022) 

 

Gambar 4.2 Tanam Coffee Panjangan 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2022)  
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4.2 Struktur Organisasi Tanam Coffee  

Struktur organisasi dalam perusahaan merupakan susunan yang digunakan 

untuk mengelompokkan sumber daya manusia berdasarkan tugas yang telah 

ditetapkan. Tanam Coffee sebagai suatu organisasi memiliki struktur organisasi 

sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Tanam Coffee 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2022) 
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Adapun penjelasan dari Gambar 4.3 Struktur Organisasi Tanam Coffee sebagai 

berikut: 

1. Pemilik dan Pimpinan 

Pemilik dan pemimpin Tanam Coffee bertanggung jawab atas segala kegiatan 

yang terjadi di cafe, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja yang disusun 

manager, merekrut dan mengontrol seluruh bawahannya, mengontrol dan mengawasi 

mutu makanan dan minuman agar pelayanan tetap berkualitas dan mengawasi 

pekerjaan, jam kerja ataupun absensi karyawan. 

2. Manager 

Manager bertugas untuk menerima dan melaksanakan tugas yang diberikan 

pemimpin dan membantu pemimpin dalam melaksanakan tugasnya sehari – hari. 

3. Head Barista 

Head barista bertanggung jawab terhadap ketersediaan stock, kualitas menu, 

standart penampilan crew barista, kebersihan tempat dan peralatan barista dan 

pelatihan dasar barista. Head barista bertugas memberikan contoh yang baik, 

pengarahan dan motivasi tinggi kepada crew barista. 

4. Head Kitchen 

Head kitchen bertanggung jawab terhadap kualitas makanan, mengelola 

penyimpanan, mengelola prosedur kebersihan dan kesehatan dan mengkoordinasikan 

kitchen crew. 

 

 



34 

 

5. Barista 

Barista bertugas untuk menyajikan minuman kepada konsumen sesuai dengan 

resep, mengikuti kebijaksanaan operasional dan prosedur Tanam Coffee dan 

mempertahankan kebersihan tempat kerja 

6.      Kitchen 

Kitchen bertugas untuk memasak makanan sesuai dengan resep, membuat 

kreasi menu hidangan dan membuat hidangan yang menarik dan enak untuk para 

konsumen. 

4.3 Gambaran Umum Informan 

 Data hasil penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi langsung ke 

lokasi penelitian, dan pengambilan dokumentasi secara pribadi. Informan terdiri dari 

pemimpin dan tiga orang karyawan Tanam Coffee yang telah bekerja di sana dalam 

kurun waktu tiga sampai lima tahun. Adapun data informan dari hasil penelitian ini 

antara lain :  

Tabel 4.1 Data Informan Penelitian 

No Nama Umur Lama Bekerja Jabatan 

1. Cahyo Nugroho 32 Tahun - Pimpinan 

2. Aulia  24 Tahun Tiga SetengahTahun Head Kitchen  

3. Atifa Islamy  20 Tahun Tiga Tahun Head Kitchen  

4. Agung Dwi Pangga  22 Tahun Empat Tahun  Head Barista  

 

Sumber : Data Sekunder (2022) 
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 Dari ke-empat informan, masing masing memiliki umur paling tua yaitu tiga 

puluh dua tahun dan yang termuda adalah dua puluh tahun. Cahyo Nugroho sebagai 

pemilik dan pemimpin Tanam Coffee memiliki kepribadian yang sangat mengayomi 

karyawannya. Informan termuda adalah Atifa Islamy dengan jabatan Head Kitchen dan 

sudah tiga tahun bekerja di Tanam Coffee. Umur yang muda ini diharapkan Atifa 

Islamy lebih produktif dalam bekerja dan menciptakan hidangan dengan inovasi baru. 

Disusul dengan Aulia dengan jabatan yang sama tetapi dengan waktu lama bekerja 

yaitu tiga tahun lima bulan diharapkan dapat berbagi ilmu dan pengalaman kepada 

rekan kerja serta memotivasi karyawan untuk terus maju dan berkembang. Agung Dwi 

Pangga dengan jabatan Head Barista dan sudah empat tahun bekerja merupakan 

karyawan terlama bekerja di Tanam Coffee. Pada umumnya, semakin lama bekerja 

berarti semakin banyak pengetahuan dan pengalaman sebagai barista sehingga 

diharapkan Agung Dwi Pangga dapat menyalurkan ilmu yang dimilikinya kepada 

bawahannya.  

4.3  Gaya Komunikasi Pemimpin Tanam Coffee 

 Komunikasi dalam sebuah organisasi sangat penting karena dapat membina 

hubungan kerja antara atasan dengan bawahannya (Budi, 2021: 3). Masing-masing 

individu dalam berkomunikasi memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda dan 

merupakan sifat personal serta ciri khas pada individu seorang pemimpin dari sebuah 

organisasi (dalam Felina, 2015: 2). Menurut Steward L. Tubbs dan Slyvia Moss 

(Ruliana, 2018: 39), Gaya komunikasi terbagi menjadi enam yaitu The Controlling 
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Style, The Equalitarian Style, The Structuring Style, The Dynamic Style, The 

Relinguishing Style, dan The Withdrawal Style.  Hal tersebut juga berlaku pada 

pemimpin Tanam Coffee yang tidak hanya menggunakan satu gaya komunikasi dalam 

memimpin organisasi di Tanam Coffee.  

Menurut Steward L. Tubbs dan Slyvia Moss (Ruliana, 2018: 39), gaya 

komunikasi The Equalitarian Style yaitu terjadinya komunikasi dua arah baik secara 

lisan maupun tertulis. Teori diterapkan oleh Pak Cahyo selaku pemimpin dari Tanam 

Coffee sebagai berikut : 

“Saya kalau sama karyawan komunikasi ya secara langsung begitu ketemu 

karyawan kalau tidak ya bisa via WhatsApp. Komunikasi yang begitu enak 

mbak dan tujuannya biar ada respon dari karyawan saya secara langsung juga 

tidak ada misscom nantinya.” 

 

Gambar 4.4 Wawancara Pemimpin Tanam Coffee 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2022) 
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Pendapat lainnya muncul dari pernyataan Agung selaku karyawan Tanam 

Coffee sebagai berikut :  

“Pemimpin di sini jika berkomunikasi dibuat gampang saja sih, kemajuan 

teknologi sekarang kan canggih. Jadi, jika ada yang perlu disampaikan kepada 

karyawannya dapat dikatakan secara langsung maupun lewat chat. Pemimpin 

di sini juga kebetulan tinggal berseberangan dengan kafe ini, jadi untuk 

komunikasinya bisa secara langsung saat bertemu. Tetapi untuk karyawan lain 

yang bekerja di cabang Kaligarang, juga dapat melalui pesan tertulis di 

WhatsApp.” 

 

Gambar 4.5 Wawancara Head Barista Tanam Coffee 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2022) 

Berdasarkan perspektif dari karyawan yang sudah cukup lama bekerja, 

komunikasi yang dilakukan antara pemimpin dan karyawannya secara dua arah. Hal 

tersebut bertujuan untuk adanya respon secara langsung dari pemimpin ke karyawan 

maupun sebaliknya melalui komunikasi yang dijalankan dan sebagai upaya untuk 
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meminimalisir adanya risiko missed communication. Kegiatan komunikasi ini sesuai 

dengan konsep yang dikatakan oleh Novianita dan Pratiwi (2020: 33). yaitu 

komunikasi dua arah memiliki kelebihan. Kelebihan komunikasi dua arah yaitu pesan 

yang disampaikan dan diterima lebih jelas dan akurat serta dapat mempererat hubungan 

antara pengirim dan penerima pesan.  

Komunikasi secara lisan antara pemimpin dan bawahannya terjadi ketika 

pemimpin memberikan perintah secara langsung saat bertemu dengan karyawannya 

seperti ketika pengambilan bahan baku. Pemimpin biasanya mengecek kafe dan 

menanyakan stock bahan baku kepada karyawannya yang sedang bekerja pada saat itu. 

Gudang bahan baku Tanam Coffee berada di cabang Panjangan. Saat pemimpin 

mengecek bahan baku di cabang Kaligarang dan kekurangan stock, pemimpin saat itu 

juga secara lisan memerintah karyawannya untuk mengambil bahan baku di cabang 

Panjangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan dari informan dari pemimpin 

Tanam Coffee yaitu Pak Cahyo sebagai berikut:  

“Saya sering ke kafe seminggu sekali untuk cek bahan baku sama cek kondisi 

kafe. Selain itu juga tanya-tanya sama karyawan yang nge-shift kerjaannya 

lancar apa tidak, ada kendala atau tidak.” 

Pendapat lainnya muncul dari pernyataan Aulia selaku karyawan Tanam Coffee 

sebagai berikut :  

“Komunikasinya lisan waktu itu Pak Cahyo sedang di cabang Kaligarang, 

kebetulan stock makanan sama beberapa sirup habis. Nah saat itu saya nge-

shift terus Pak Cahyo nyuruh saya buat Gojek-in bahan baku dari Pajangan ke 
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Kaligarang. Tapi setelah saya cek biaya Go-send lebih mahal daripada Grab-

send. Saya langsung bilang ke Pak Cahyo kalau lebih murah Grab-send, terus 

beliaunya menerima saran saya pakai Grab-send.” 

Komunikasi interpersonal secara lisan terjadi antara pemimpin Tanam Coffee 

dengan karyawannya dalam pengecekan bahan baku. Komunikasi secara lisan tersebut 

dapat menciptakan komunikasi yang efektif antara pemimpin dan karyawannya. 

Komunikasi interpersonal antara pemimpin dan karyawan tersebut sesuai dengan 

konsep yang dikatakan oleh Afriyadi (2015: 366). Komunikasi interpersonal yang 

berjalan baik antara pemimpin dan karyawan menciptakan komunikasi yang efektif.  

Komunikasi secara tertulis antara pemimpin dan bawahannya terjadi saat 

karyawan yang hendak meminta saran pemimpin ketika terdapat pelanggan ingin 

reservasi tempat tetapi ruangan yang diminta sedang bocor dan AC rusak. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan pernyataan dari Atifa selaku informan dan karyawan Tanam Coffee 

yang mengatakan sebagai berikut:  

“Waktu itu ada yang mau reservasi jam setengah enam sore buat sepuluh orang 

di belakang meja bar ini. Nah kebetulan atapnya bocor terus lantainya banjir 

ditambah lagi AC nya rusak. Terus saya minta saran Pak Cahyo lewat 

WhatsApp, karena kebetulan beliaunya juga tidak di kafe. Terus Pak Cahyo 

memberikan saran kalau siapin aja sepuluh meja sharing di ruang satunya. 

Kebetulan ruangan itu juga masih kosong, jadi langsung saya siapin. Gak lama 

kemudian pelanggan yang reservasi tadi dateng terus tak kasih tau kalau 

ruangannya pindah gimana dan mereka mau.”  
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Komunikasi secara tertulis yang diterapkan antara pemimpin dan karyawan 

sudah berjalan dengan baik, karena ketika karyawan meminta saran tentang 

permasalahan yang terjadi, pemimpin Tanam Coffee memberikan respon dengan cepat. 

Kegiatan komunikasi ini sesuai dengan konsep yang dikatakan oleh Jamalludin (2016: 

7) tentang komunikasi secara tertulis. Komunikasi secara tertulis tergolong ke dalam 

komunikasi tidak langsung. Komunikasi secara tidak langsung memanfaatkan media 

sosial seperti WhatsApp memberikan manfaat yaitu umpan balik dapat diberikan secara 

cepat antara penyampai pesan dan penerima pesan. Gaya komunikasi yang digunakan 

oleh pemimpin Tanam Coffee antara lain The Equalitarian Style dan The Structuring 

Style. 

Pemimpin Tanam Coffee juga menerapkan gaya komunikasi secara terbuka 

kepada atasan dan bawahannya ketika menghadapi sebuah konflik dalam menjalankan 

usahanya. Terbuka berarti dalam mengambil keputusannya sering melibatkan 

bawahannya untuk bersama-sama mengemukakan pendapat dan saran dari 

permasalahan tersebut. Bawahan atau karyawan dapat mengeluarkan pendapat dan 

solusinya dalam rapat yang sudah ditentukan saat terjadinya konflik. Mereka bersama-

sama untuk saling terbuka terhadap situasi yang sedang terjadi dan memecahkan 

konflik tersebut secara bersama. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan dari Pak 

Cahyo selaku pemimpin Tanam Coffee yang mengatakan sebagai berikut:  

“Kalau ada masalah di kafe, biasanya saya adakan rapat yang bertujuan 

menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah. Kalau rapat gitu kan 
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enak Mbak, jadi tau bagaimana pendapat karyawan satu per satu dan bisa 

mencari solusi terbaik bersama-sama.” 

Dalam hasil wawancara antara peneliti dengan informan, Aulia mengemukaan 

pernyataannya sebagai berikut :  

“Kalau pemimpin di sini saat dulu ada masalah, karyawan bersama-sama 

dipanggil untuk mengadakan rapat. Lalu pemimpin menceritakan apa yang 

terjadi dan menginginkan agar karyawan dapat bersama-sama memberikan 

solusi sebelum akhirnya pemimpin kami mengambil sebuah keputusan.”  

Pendapat lainnya muncul dari pernyataan Agung selaku karyawan Tanam 

Coffee sebagai berikut:  

“Dulu ada permasalahan yang mengakibatkan kami semua untuk bersama-

sama ambil suara mengemukakan solusi. Jadi kami dikumpulkan untuk rapat 

dan diberi pertanyaan satu persatu.” 

Pendapat dari Agung tersebut sejalan dengan pernyataan dari Atifa yang 

merupakan salah satu karyawan Tanam Coffee sebagai berikut: 

“Kalau ada masalah dalam lingkup kecil biasanya dibicarain secara langsung 

juga bisa. Tetapi jika masalah menyangkut perusahaan biasanya dikumpulkan 

untuk rapat bersama. Kami juga dapat mengerti permasalahannya seperti apa 

dan bebas ambil suara.”  

Komunikasi secara terbuka dalam menyelesaikan masalah yang diterapkan 

pemimpin Tanam Coffee merupakan pilihan yang tepat. Hal tersebut dikarenakan 

dengan adanya keterbukaan dalam penyelesaian masalah dan menyelesaikan secara 
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musyawarah tentu akan segera menemukan solusi yang terbaik dari masalah tersebut. 

Pernyataan tersebut sesuai dengan konsep yang dikatakan oleh Fatimah dkk (2019: 69) 

yang menyatakan bahwa musyawarah dilaksanakan untuk meyakinkan dan 

menyatukan pikiran antar manusia. Musyawarah diawali dengan beradu argumen, 

membicarakan permasalahan untuk dipecahkan bersama dan diharapkan memperoleh 

keputusan yang terbaik. 

Gaya komunikasi The Equalitarian Style yang bersifat dua arah yang terjadi 

antara pemimpin Tanam Coffee dan bawahannya memberikan pemahaman yang lebih 

baik antar keduanya. Komunikasi dua arah dapat membantu memberikan pemahaman 

lebih terkait dengan perbedaan pendapat yang terjadi antara kedua belah pihak 

(Soegoto, 2017: 29). Komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin Tanam Coffee 

menimbulkan kesan akrab antara atasan dan bawahannya karena gaya komunikasi yang 

dilakukan bersifat terbuka dan berlangsungnya tindakan share di antara kedua belah 

pihak. Gaya komunikasi ini memudahkan tindak komunikasi dalam sebuah organisasi 

karena efektif dalam memelihara kerja sama dan empati (Ruliana, 2018: 39).  

The Controlling Style merupakan gaya komunikasi yang bersifat 

mengendalikan dan membatasi pikiran perilaku (Ruliana, 2018: 39). Menurut hasil 

penelitian yang sudah diteliti oleh penulis, Tanam Coffee belum menerapkan gaya 

komunikasi ini karena pemimpin Tanam Coffee menerapkan sistem kekeluargaan 

dalam memimpin. Pemimpin Tanam Coffee juga tidak memaksaan karyawannya untuk 

mencapai target. 
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Tidak hanya menggunakan gaya komunikasi The Equalitarian Style, dalam 

penerapannya antara atasan dengan bawahannya pemimpin Tanam Coffee mempunyai 

Gaya The Structuring Style dalam menjalankan organisasi di Tanam Coffee. Gaya 

komunikasi The Structuring Style yang meliputi penyampaian pesan terkait 

penjadwalan tugas dalam pekerjaan. Pemimpin Tanam Coffee juga menggunakan 

Gaya komunikasi The Structuring Style untuk memberi perintah kepada bawahannya. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan dari informan utama yaitu Pak Cahyo 

selaku pemimpin dari Tanam Coffee sebagai berikut:  

“Saya pembagian jadwalnya itu tiap minggu sih Mbak, yang buat jadwal itu 

juga saya. Biasanya jadwal saya share di grup Whatsapp, nanti kalau ada karyawan 

yang mau tukar jadwal komen di grup. Soalnya karyawan di sini kan kebanyakan masih 

kuliah juga Mbak, jadi menyesuaikan juga dengan jadwal kuliah mereka.”  

Pendapat lainnya muncul dari pernyataan Aulia dan Atifa selaku karyawan 

Tanam Coffee sebagai berikut :  

“Untuk jadwal disebarkan lewat grup WhatsApp, tetapi tidak semua anggota 

masuk ke dalam grup seperti saya. Kalau yang tidak masuk grup biasanya 

diberitahu secara langsung dengan pimpinan.”  

“Jadwal yang dibuat di sini terstruktur karena jelas pembagian per minggunya 

secara bergantian ditunjuk untuk libur dan jumlah orang yang shift dibagi 

secara adil antara cabang satu dengan cabang lainnya.”  

Pembagian jadwal yang dilakukan oleh pemimpin Tanam Coffee sudah tepat 

karena dalam pembagian dilakukan secara flexibel dan adil. Pembagian jadwal yang 
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disesuaikan dengan jadwal kuliah tiap karyawannya merupakan bentuk perhatian yang 

diberikan pemimpin kepada karyawannya. Bentuk perhatian tersebut diterapkan oleh 

pemimpin dengan harapan agar karyawan merasa nyaman, fokus untuk bekerja tanpa 

adanya gangguan dari luar dan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Kebijakan 

adanya hari libur yang bergantian pada setiap minggunya dapat dimanfaatkan 

karyawan untuk istirahat dan menjaga kesehatan tubuhnya untuk kembali bekerja 

dikemudian harinya. Pernyataan tersebut sesuai dengan konsep yang dikatakan oleh 

Ivancevich dkk (2006: 201) yang menyatakan bahwa karyawan dengan jam kerja yang 

flexibel dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Hal tersebut dikarenakan 

adanya keseimbangan antara kehidupan karyawan untuk bekerja dan kehidupan 

pribadinya.  

Pemimpin Tanam Coffee mempunyai Gaya The Structuring Style dalam 

menjalankan organisasi di Tanam Coffee. Gaya komunikasi terstruktur yang meliputi 

penerapan Standard Operating Procedure (SOP)   baik verbal secara tertulis maupun 

lisan. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan dari informan utama yaitu Pak Cahyo 

selaku pemimpin dari Tanam Coffee sebagai berikut:  

“Standard Operating Procedure (SOP) sendiri saya ada dua yaitu Standard 

Operating Procedure (SOP) menu, Standard Operating Procedure (SOP)  

karyawan dan Standard Operating Procedure (SOP) konsumen. Setiap 

karyawan yang bekerja di sini sudah saya bekali Standard Operating 

Procedure (SOP)  sejak mereka pertama bekerja di sini.” 
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Pendapat lainnya muncul dari pernyataan Agung selaku karyawan Tanam 

Coffee sebagai berikut :  

“Kalau untuk Standard Operating Procedure (SOP) berjalan sesuai dengan 

yang sudah ditentukan oleh pimpinan. Standard Operating Procedure (SOP)  

dijalankan sesuai dengan yang tertulis di masing-masing tempat kerja dan 

diajarkan langsung dari pemimpin serta teman-teman lainnya.”  

Gaya komunikasi The Structuring Style yang diterapkan pemimpin Tanam 

Coffee, pemimpin memberi perhatian untuk mempengaruhi orang lain melalui berbagi 

informasi tentang tujuan organisasi, jadwal kerja, aturan dan prosedur yang berlaku di 

Tanam Coffee. Pemimpin yang menerapkan The Structuring Style bersifat objektif dan 

tidak memihak serta menegaskan kembali aturan yang dipakai oleh organisasi (dalam 

Anggriawan, 2017: 269). Komunikasi yang telah terstruktur serta sesuai dengan 

prosedur yang berlaku bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas kinerja dalam 

organisasi (Riinawati, 2019: 44).  

The Dynamic Style merupakan gaya komunikasi yang cenderung agresif karena 

komunikator memahami lingkungannya dan cenderung bertujuan ringkas. Gaya 

komunikasi ini tidak sesuai dengan gaya komunikasi yang diterapkan oleh pemimpin 

Tanam Coffee karena bersifat pemimpin memperlakukan seluruh karyawan sebagai 

keluarga. Pemimpin juga terjun langsung ke lapangan dan mengerjakan seluruh 

pekerjaan dan saling membantu apabila situasi ramai pengunjung.  

The Relinguishing Style merupakan gaya komunikasi yang mengalihkan 

tanggung jawab kepada orang lain (Ruliana, 2018: 40). Hal ini tidak sesuai dengan 
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gaya komunikasi yang diterapkan oleh pemimpin Tanam Coffee karena pemimpin 

menentukkan keputusan secara bersama karyawan lainnya. Hal ini dibuktikan oleh 

pernyataan dari Pak Cahyo sebagai pemimpin :  

“Saya selaku pemimpin  juga membantu karyawan dalam pengecekan bahan 

baku dan menyiapkan pesanan. Jika ada masalah, saya akan mengumpulkan seluruh 

karyawan untuk bersama-sama mencari solusi.”  

Hal tersebut membuktikan bahwa pemimpin Tanam Coffee tidak menerapkan 

gaya komunikasi The Relinguishing Style karena pemimpin bertanggung jawab 

terhadap operasional perusahaan dan tidak mengalihkan tanggung jawab kepada orang 

lain. Selain itu, pemimpin Tanam Coffee juga tidak menerapkan gaya komunikasi The 

Withdrawal Style karena gaya tersebut merupakan gaya komunikasi yang tidak bersifat 

menghindari komunikasi.  

4.4  Gaya Kepemimpinan Tanam Coffee 

 Nawawi mendefinisikan gaya kepemimpinan adalah cara atau perilaku yang 

digunakan pemimpin untuk mempengaruhi pikiran, rasa, sikap dan perilaku 

karyawannya (Zaharudin, 2021S: 50). Sebuah perusahaan membutuhkan seorang 

pemimpin yang bertanggung jawab dan mampu untuk mengarahkan karyawannya. 

Masing-masing individu dalam memimpin memiliki gaya kepemimpinan yang 

berbeda-beda dan merupakan sifat personal serta ciri khas pada individu seorang 

pemimpin dari sebuah organisasi (dalam Felina, 2015: 2).  Hal tersebut juga berlaku 
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pada pemimpin Tanam Coffee yang tidak hanya menggunakan satu gaya 

kepemimpinan dalam memimpin organisasi di Tanam Coffee.  

Menurut Blake dan Mouton (Ruliana, 2018: 139), Gaya Country Club yaitu 

pemimpin memberikan perhatian yang tinggi kepada seseorang, namun tingkat 

perhatian pada hasil dan produksi rendah. Fokus untuk pemenuhan kebutuhan pekerja 

sebagai manusia dan terciptanya lingkungan yang kondusif dalam pekerjaan. Gaya 

kepemimpinan tersebut sudah diterapkan oleh pemimpin Tanam Coffee, pemimpin 

lebih mengutamakan kenyamanan karyawan daripada produksi yang dihasilkan. Hal 

ini dapat dibuktikan dengan pernyataan dari informan utama yaitu Pak Cahyo selaku 

pemimpin dari Tanam Coffee sebagai berikut: 

“Saya sebenarnya menerapkan target penjualan per hari yang harus 

direalisasikan karyawan. Adanya target tersebut supaya karyawan termotivasi 

untuk meningkatkan penjualan sesuai target atau kalau bisa melebihi target. 

Tetapi kalau karyawan tidak bisa memenuhi target, saya juga tidak begitu 

mempermasalahkan. Menurut saya yang terpenting itu karyawan tidak merasa 

terbebani dan betah untuk bekerja di sini”.  

Pendapat lainnya muncul dari pernyataan Atifa selaku karyawan Tanam 

Coffee sebagai berikut:  

“Pasti punya target di setiap usaha. Tetapi beliau juga besar kepedulian 

dengan karyawan. Pak Cahyo punya dua kafe satu nya di Panjangan dan satu 

nya lagi di Kaligarang. Untuk Kaligarang kita kan sewa dan itu ada target yang 

harus dicapai per-harinya tetapi beliau tidak mematok sekali. Kalau tidak bisa 
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mencapai ya tidak menyalahkan karyawannya tetapi dengan cara dialihkan 

esok harinya.”  

 

Gambar 4.6 Wawancara Head Kitchen Tanam Coffee 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2022) 

Menurut Blake dan Mouton (Ruliana, 2018: 139), Gaya Country Club yaitu 

Pemimpin yang menerapkan Gaya Country Club memberikan perhatian yang cukup 

besar kepada karyawannya. Pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan ini 

mayoritas bermaksud untuk menumbuhkan suasana yang menyenangkan di lingkungan 

kerja. Karyawan yang merasa nyaman di lingkungan kerjanya diharapkan dapat lebih 

produktif dalam bekerja (Naja, 2004: 29).  Gaya kepemimpinan ini, pemimpin akan 

memberikan struktur tugas yang minim pada karyawannya (Akbarina, 2018: 77). Hal 

tersebut merupakan kebalikan dari gaya kepemimpinan Taat Otoritas, dimana gaya taat 

oritas menggambarkan pemimpin yang dikendalikan oleh target dan tidak ada 
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perhatian kepada karyawannya (Ruliana, 2018: 139).. Oleh sebab itu, gaya 

kepemimpinan ini tidak sesuai dengan apa yang diterapkan oleh pemimpin Tanam 

Coffee. 

Menurut Blake dan Mouton (Ruliana, 2018: 139), Gaya Tim yaitu pemimpin 

memberikan tekanan yang seimbang, baik pada hubungan antar personal maupun 

pekerjaan. Gaya Tim ini memberikan dorongan partisipasi seluruh anggota tim dalam 

kerja sama membangun tujuan organisasi. Biasanya pemimpin dengan gaya tim ini 

dianggap sebagai orang yang partisipatif, pembuatan trobosan, dan bersikap terbuka. 

Gaya kepemimpinan tersebut sudah diterapkan oleh pemimpin Tanam Coffee, berupa 

pemimpin membantu karyawannya dalam bekerja jika kondisi kafe sedang ramai. Hal 

ini dapat dibuktikan dengan pernyataan dari informan utama yaitu Pak Cahyo selaku 

pemimpin dari Tanam Coffee sebagai berikut: 

“Saya selaku pemimpin membantu kerja karyawan juga sih Mbak. Terkadang 

saya kalau ngecek keadaan kafe terus sedang ramai, saya bantu karyawan menyiapkan 

pesanan. Intinya saling bantu aja sih Mbak.” 

Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan dari Aulia yang mengatakan 

sebagai berikut: 

“Waktu itu kafe ramai pelanggan Mbak, terus yang nge-shift 2 orang aja. Jadi 

karyawan pada kewalahan gitu, terus gak lama Pak Cahyo dateng. Saat itu Pak 

Cahyo liat kondisi kafe rame langsung bantu dan mengkoordinasikan kerja biar 

lebih cepat dan efisien gitu”  



50 

 

 Menurut (Suhardjono dan Riyanto Wibowo, 2022: 94) kepemimpinan dan kerja 

sama tim memiliki hubungan yang berkaitan erat. Pemimpin dikatakan berhasil apabila 

tim yang dibentuknya bekerja dengan maksimal. Kerjasama tim yang diterapkan oleh 

pemimpin dan bawahannya membuat pekerjaan terasa lebih ringan, cepat terselesaikan 

dan terciptanya tim yang solid. Maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang 

diterapkan pemimpin Tanam Coffee tepat dan berhasil. Gaya kepemimpinan yang 

digunakan oleh pemimpin Tanam Coffee antara lain Gaya Country Club dan Gaya Tim.  

Hasil wawancara tersebut juga menjawab analisis gaya kepemimpinan lainnya 

yaitu gaya kepemimpinan Pengalah dan Gaya Kepemimpinan Jalan Tengah. Gaya 

Pengalah merupakan gaya lemah yang menggambarkan pemimpin yang punya sedikit 

perhatian baik orang maupun produksinya. Sedangkan gaya kepemimpinan Jalan 

Tengah merupakan gaya kepemimpinan yang menggambarkan pemimpin sebagai 

seseorang yang mempunyai sifat menghindari konflik. Kedua gaya kepemimpinan 

tersebut tidak diterapkan oleh pemimpin Tanam Coffee karena pemimpin memberi 

perhatian lebih kepada karyawan dan cenderung bertanggung jawab oleh perusahaan, 

tidak menghindari konflik melainkan berdiskusi bersama karyawan lainnya. Hal ini 

dibuktikan oleh hasil wawancara dari Agung : 

 “Kalau ada masalah dalam lingkup kecil biasanya dibicarain secara langsung 

juga bisa. Tetapi jika masalah menyangkut perusahaan biasanya dikumpulkan untuk 

rapat bersama. Kami juga dapat mengerti permasalahannya seperti apa dan bebas 

ambil suara.” 
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4.5  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Karyawan Tanam Coffee  

Menurut Juwita dan Umi (2021: 2) loyalitas karyawan adalah kesetiaan 

karyawan pada perusahaan yang ditunjukkan dengan komitmen terbaik mereka kepada 

perusahaan. Seseorang dapat dikatakan loyal terhadap perusahaannya apabila bekerja 

dalam kurun waktu tiga sampai lima tahun di perusahaan tersebut (dalam Charli dkk, 

2020: 6). Loyalitas terbentuk dari komunikasi yang baik, kenyamanan bekerja, dan 

gaya kepemimpinan yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya (dalam 

Isniyunisyafna, 2019: 48). Faktor – faktor yang menyebabkan karyawan Tanam Coffee 

loyal yaitu kompensasi, rasa kekeluargaan, tempat kerja yang nyaman, rekan kerja 

yang nyaman dan gaya kepemimpinan. 

Kompensasi merupakan balas jasa sekaligus bentuk apresiasi perusahaan 

kepada karyawannya (Rozalena dan Dewi, 2016: 100). Kompensasi dapat diberikan 

berupa upah, gaji, intensif, bonus, tunjangan dan fasilitas. Kompensasi bertujuan untuk 

memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, mempertahankan pegawai, 

menjamin keadilan, perubahan sikap dan perilaku, mengendalikan biaya dan 

administrasi legalitas (Indrasari dkk, 2018: 4). Kompensasi yang diberikan pemimpin 

Tanam Coffee yaitu berupa upah karyawan dan komisi. Hubungan komunikasi dengan 

kompensasi karena adanya komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin kepada 

karyawannya dengan memberikan jaminan kenaikan gaji atau upah tergantung lama 

bekerja. Karyawan Tanam Coffee menilai upah yang diberikan pimpinannya cukup 
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untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan semakin lama bekerja maka upah tersebut 

juga akan terus mengalami kenaikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan dari 

Aulia yang mengatakan sebagai berikut: 

“Alasan saya betah kerja di sini ya karena gajinya lumayan untuk memenuhi 

kebutuhan saya dan adanya kenaikan gaji semakin lama bekerja. 

Kepemimpinannya juga fleksibel jadi saya merasa nyaman. ”  

 

Gambar 4.7 Wawancara Head Kitchen Tanam Coffee 

Dokumentasi Pribadi (2022) 

Rasa kekeluargaan yang terjalin dalam Tanam Coffee sangat terasa di antara 

para pemimpin dan bawahannya saat sedang berkomunikasi. Pernyataan tersebut 

sesuai dengan konsep yang dikatakan dalam Sumilat dkk (2017: 3) yang menyatakan 

bahwa sebuah organisasi harus menjaga komunikasi antara pemimpin dan 

karyawannya untuk menciptakan rasa nyaman dan rasa kekeluargaan di lingkungan 

kerja. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tindakan pemimpin yang tidak menerapkan 
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sistem hukuman kepada karyawan yang melakukan kesalahan (human error) dan 

meyelesaikan permasalahan dengan sistem kekeluargaan. Rasa kekeluargaan di sini 

tercipta karena komunikasi yang kuat pula dan berjalan dengan dua arah. Penyelesaiaan 

masalah dengan sistem kekeluargaan membuat karyawan betah untuk bekerja karena 

membuat karyawan merasa seperti keluarga. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

pernyataan dari Atifa yang mengatakan sebagai berikut: 

“Kalau ada karyawan yang melakukan kesalahan atau kerusakan itu 

diselesaikan dengan kekeluargaan juga, didiskusikan dan dicari jalan 

terbaiknya gitu. Waktu itu juga ada pelanggan yang gak sengaja mecahin gelas 

di sini, terus sama Pak Cahyo gak disuruh ganti. Padahal kalau di coffeeshop 

lain pasti disuruh ganti dan bayar denda”  

Selain itu, karyawan merasa loyal di Tanam Coffee dikarenakan tempat dan 

rekan kerja yang nyaman. Ruangan Tanam Coffee terdiri dari indoor dan outdoor. 

Indoor Tanam Coffee terdiri dari 2 area yaitu smooking area dan non smooking area. 

Selain itu, terdapat fasilitas berupa parkir motor, meja bar, meja kursi pelanggan, AC, 

kipas angin, dapur, kamar mandi dan mushola. Adanya fasilitas tersebut membuat 

karyawan merasa betah dan nyaman untuk bekerja. Pernyataan tersebut sesuai dengan 

konsep yang dikatakan dalam Yogatama (2022: 31) yang menyatakan bahwa tempat 

kerja yang nyaman akan mendukung kinerja karyawan. Kondisi lingkungan kerja yang 

nyaman dapat meningkatkan semangat kerja karyawan. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan pernyataan dari Agung yang mengatakan sebagai berikut: 
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“Saya betah kerja di sini karena tempatnya nyaman Mbak ruangannya ber-AC, 

akses tiap ruang juga dekat. Meja bar ini kan dekat sama dapur, terus juga 

jarak meja bar sama meja pelanggan juga tidak terlalu jauh. Memudahkan bagi 

saya yang masih kuliah dan pemimpin di sini juga loyal dengan karyawannya. 

Kalau membicarakan tentang gaya komunikasinya antara pemimpin dan 

karyawan juga enak karena sifatnya langsung.”  

Rekan kerja yang nyaman dapat dilihat dari kerja sama antara karyawan satu 

dengan yang lain. Komunikasi antar karyawan berjalan lancar, saling support dan rekan 

kerja yang solid. Pernyataan tersebut sesuai dengan konsep yang dikatakan dalam 

Hutagalung dan Ritonga (2018: 73)  yang menyatakan bahwa komunikasi secara efektif 

yang terjadi antar karyawan akan meningkatkan kepuasan kerja dan menumbuhkan 

rasa saling memiliki. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan dari Atifa yang 

mengatakan sebagai berikut: 

“Saya nyaman dan betah kerja di sini karena kerja tim antara saya dan teman-

teman berjalan dengan lancar karena ada pembagian tugas yang jelas setiap 

harinya. Selain itu, antar karyawan saling mendukung satu sama lain.” 

Gaya kepemimpinan yang diterapkan pemimpin Tanam Coffee membuat 

karyawan betah untuk bekerja. Pemimpin Tanam Coffee menerapkan Gaya 

Kepemimpinan Country Club dan Gaya Tim. Gaya kepemimpinan Country Club 

diterapkan oleh pemimpin Tanam Coffee, di mana pemimpin lebih mengutamakan 

kenyamanan karyawan daripada produksi yang dihasilkan. Karyawan yang merasa 

nyaman di lingkungan kerjanya diharapkan dapat lebih produktif dalam bekerja (Naja, 
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2004: 29).  Gaya Tim sudah diterapkan oleh pemimpin Tanam Coffee, berupa 

pemimpin membantu karyawannya dalam bekerja jika kondisi kafe sedang ramai. Hal 

ini dapat dibuktikan dengan pernyataan dari Aulia yang mengatakan sebagai berikut: 

“Di sini ada target yang harus dicapai per harinya tetapi beliau tidak mematok 

sekali. Kalau tidak bisa mencapai ya tidak menyalahkan karyawannya tetapi 

dengan cara dialihkan esok harinya. Selain itu juga kalau Pak Cahyo lagi 

dateng ke kafe terus kondisinya ramai sampai karyawannya kewalahan, beliau 

ikut membantu kami bekerja.” 
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