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Lampiran 

Lampiran 1. Daftar Wawancara 

IDENTITAS INFORMAN: 

Nama    : 

Umur   : 

Pendidikan  : 

Jabatan  : 

Lama bekerja  : 

Susunan pertanyaan wawancara untuk karyawan Tanam Coffee :  

1. Bagaimana komunikasi yang dilakukan antara pemimpin dan karyawannya 

ketika memberikan tugas? 

2. Bagaimana komunikasi yang dilakukan antara pemimpin dan karyawan ketika 

ada permasalahan? Lalu, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan 

tersebut? 

3. Bagaimana sistem pembagian jadwal kerja di Tanam Coffee? 

4. Apakah terdapat Standard Operating Procedure (SOP)  di Tanam Coffee? 

5. Apakah terdapat target penjualan yang harus dicapai karyawan? 

6. Menurut Anda, kepemimpinan seperti apa yang diterapkan di Tanam Coffee? 

Apakah pemimpin terjun langsung ke lapangan membantu karyawan atau tidak? 
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7. Faktor apa saja yang membuat Anda untuk tetap bekerja di Tanam Coffee? 

 

 

Susunan pertanyaan wawancara untuk Pemimpin Tanam Coffee : 

1. Bagaimana cara Anda untuk berkomunikasi dengan karyawan? Secara 

langsung atau tidak langsung?  

2. Apakah Anda sering berkunjung ke kafe untuk berkomunikasi dengan 

karyawan ? 

3. Siapakah yang membagi jadwal kerja karyawan? Adakah pertimbangan 

tertentu dalam pembagian jadwal tersebut? 

4. Apakah terdapat Standard Operating Procedure (SOP) yang diterapkan di 

Tanam Coffee? 

5. Bagaimana cara Anda dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di 

Tanam Coffee? 

6. Apakah terdapat target penjualan yang Anda terapkan? Adakah konsekuensi 

jika karyawan tidak memenuhi target tersebut? 

7. Bagaimana cara Anda dalam memimpin di Tanam Coffee? 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Nama Informan : Cahyo Nugroho 

Tanggal  : 10 Mei 2022, Pukul 19.00 – 20.00 

Disusun Jam  : 11 Mei 2022, Pukul 09.00 – 10.00 

Tempat Wawancara : Tanam Coffee Panjangan 

 Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana cara Pak Cahyo untuk komunikasi dengan 

karyawan? Seringnya secara langsung atau tidak langsung? 

Informan 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 

Peneliti Pak Cahyo kira-kira cukup sering ke kafe apa tidak ya Pak? 

Atau di saat tertentu saja? 
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Informan 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 

Peneliti Dalam pembagian jadwal kerja itu yang membagi siapa ya Pak? 

Lalu ada pertimbangan tertentu atau tidak ya Pak? 

Informan 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. 

Peneliti Di Tanam Coffee sendiri terdapat Standard Operating 

Procedure (SOP) atau tidak ya Pak? Kalau ada, apa saja 

Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku? 

Informan Standard Operating Procedure (SOP) sendiri saya ada dua 

yaitu Standard Operating Procedure (SOP) menu dan Standard 

Operating Procedure (SOP) karyawan. Setiap karyawan yang 

bekerja di sini sudah saya bekali Standard Operating 

Procedure (SOP) sejak mereka pertama bekerja di sini.  



66 

 

Peneliti Di lingkungan kerja sendiri pasti terdapat konflik antara 

karyawan maupun karyawan dengan atasan. Bagaimana 

tindakan penyelesaian konflik yang Pak Cahyo terapkan ? 

Informan Kalau ada masalah di kafe, biasanya saya adakan rapat yang 

bertujuan menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah. 

Kalau rapat gitu kan enak Mbak, jadi tau bagaimana pendapat 

karyawan satu per satu dan bisa mencari solusi terbaik 

bersama-sama 

Peneliti Tanam Coffee itu kan usaha di bidang Food and Beverage ya 

pak, kira-kira terdapat target penjualan yang harus dicapai tidak 

ya pak? 

Informan 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 

Peneliti Dalam memimpin Tanam Coffee apakah Anda lebih banyak 

memantau saja atau ikut terjun di lapangan ya pak? 
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Informan 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 

 

 

 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nama Informan : Agung Dwipangga 

Tanggal  : 12 Mei 2022, Pukul 16.00 – 17.00 

Disusun Jam  : 12 Mei 2022, Pukul 19.00 – 20.00 

Tempat Wawancara : Tanam Coffee Kaligarang 

 Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana komunikasi yang dilakukan antara pemimpin dan 

karyawannya ketika memberikan tugas? 

Informan 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 
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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 

Peneliti Bagaimana komunikasi yang dilakukan antara pemimpin dan 

karyawan ketika ada permasalahan? Lalu, bagaimana cara 

menyelesaikan permasalahan tersebut? 

Informan 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 

Peneliti Sistem pembagian jadwal kerja di Tanam Coffee itu gimana ya 

Mas? 

Informan Jadwal biasanya di share di grup Whatsapp setiap minggunya, 

terus kalau mau ada yang tukar shift gitu bisa langsung chat di 

grup 

Peneliti Di Tanam Coffee terdapat Standard Operating Procedure 

(SOP)  yang sedang berlaku tidak ya Mas? 
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Informan 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. 

Peneliti Apakah setiap hari di sini ada target penjualan yang harus 

dicapai karyawan? 

Informan Target penjualan tiap hari sih ada Mbak, cuman Pak Cahyo 

tidak memaksa harus mencapai target di hari itu juga. Kalau 

misal hari ini tidak bisa mencapai target, bisa diperbaiki di hari 

berikutnya 

Peneliti Menurut Mas Agung, kepemimpinan seperti apa yang 

diterapkan di Tanam Coffee? Apakah pemimpin terjun 

langsung ke lapangan membantu karyawan atau tidak? 

Informan Pak Cahyo kalau memimpin ikut terjun kelapangan sih Mbak, 

misal ngecek bahan baku dan kontrol kafe seperti itu. 

Peneliti Faktor apa saja yang membuat Mas Agung untuk tetap bekerja 

di Tanam Coffee? 

Informan 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 
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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. 

 

 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nama Informan : Atifa Islamy 

Tanggal  : 16 Mei 2022, Pukul 09.00 – 10.30 

Disusun Jam  : 16 Mei 2022, Pukul 12.00 – 13.00 

Tempat Wawancara : Tanam Coffee Panjangan 

 Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana komunikasi yang dilakukan antara pemimpin dan 

karyawannya ketika memberikan tugas? 

Informan Pembagian tugas biasanya bisa langsung sih Mbak, karna 

kebetulan saya ditempatkan di cabang Panjangan jadi kalau ada 
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tugas biasanya Pak Cahyo datang ke kafe gitu. Soalnya rumah 

Pak Cahyo juga dekat sini. 

Peneliti Bagaimana komunikasi yang dilakukan antara pemimpin dan 

karyawan ketika ada permasalahan? Lalu, bagaimana cara 

menyelesaikan permasalahan tersebut? 

Informan Dulu ada permasalahan yang mengakibatkan kami semua untuk 

bersama-sama ambil suara mengemukakan solusi. Jadi kami 

dikumpulkan untuk rapat dan diberi pertanyaan satu persatu. 

Peneliti Sistem pembagian jadwal kerja di Tanam Coffee itu gimana ya 

Mbak? 

Informan 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. 

Peneliti Di Tanam Coffee terdapat Standard Operating Procedure 

(SOP)  yang sedang berlaku tidak ya Mbak? 

Informan Setiap kafe pasti ada Standard Operating Procedure (SOP) sih 

Mbak, Standard Operating Procedure (SOP) buat karyawan 

sama Standard Operating Procedure (SOP) resep. Standard 

Operating Procedure (SOP) karyawan sendiri si tentang 

peraturan cara berpakaian, kehadiran sama ada Standard 
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Operating Procedure (SOP) untuk resep minuman dan 

makanan. 

Peneliti Apakah setiap hari di sini ada target penjualan yang harus 

dicapai karyawan? 

Informan 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 

mencapai ya tidak menyalahkan karyawannya tetapi dengan 

cara dialihkan esok harinya. 

Peneliti Menurut Mbak Atifa, kepemimpinan seperti apa yang 

diterapkan di Tanam Coffee? Apakah pemimpin terjun 

langsung ke lapangan membantu karyawan atau tidak? 

Informan Melibatkan diri sih, seperti belanja bahan baku, ikut membantu 

bersih-bersih, kalau ada alat yang rusak langsung dibelikan. 

Kalau kondisi cafe rame juga dibantu terjun langsung membuat 

produk. 

Peneliti Faktor apa saja yang membuat Mbak Atifa untuk tetap bekerja 

di Tanam Coffee? 
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Informan 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. 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nama Informan : Aulia 

Tanggal  : 14 Mei 2022, Pukul 13.00 – 14.30 

Disusun Jam  : 15 Mei 2022, Pukul 17.00 – 18.00 

Tempat Wawancara : Tanam Coffee Panjangan 

 Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana komunikasi yang dilakukan antara pemimpin dan 

karyawannya ketika memberikan tugas? 
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Informan 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 Kaligarang. Tapi 

setelah saya cek biaya Gosend lebih mahal daripada Grab send. 

Saya langsung bilang ke Pak Cahyo kalau lebih murah Grab 

send, terus beliaunya menerima saran saya pakai Grab-send 

Peneliti Bagaimana komunikasi yang dilakukan antara pemimpin dan 

karyawan ketika ada permasalahan? Lalu, bagaimana cara 

menyelesaikan permasalahan tersebut? 

Informan 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. 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. 
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Peneliti Sistem pembagian jadwal kerja di Tanam Coffee itu gimana ya 

Mbak? 

Informan 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. 

Peneliti Di Tanam Coffee terdapat SOP yang sedang berlaku tidak ya 

Mbak? 

Informan Di sini ada SOP sih buat karyawan sama SOP menu. Biasanya 

SOP dikasih tau sama Pak Cahyo saat awal kerja, jadi waktu 

kerja nanti bisa tau apa yang harus dilakukan dan apa yang 

harus dihindari juga. 

Peneliti Apakah setiap hari di sini ada target penjualan yang harus 

dicapai karyawan? 

Informan 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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Peneliti Menurut Mbak Aulia, kepemimpinan seperti apa yang 

diterapkan di Tanam Coffee? Apakah pemimpin terjun 

langsung ke lapangan membantu karyawan atau tidak? 

Informan 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. 

Peneliti Faktor apa saja yang membuat Mbak Aulia untuk tetap bekerja 

di Tanam Coffee? 

Informan 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.  
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