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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Instrumen Penelitian 

DRAF  WAWANCARA 

IMPLEMENTASI ETOS KERJA ISLAMI BERDASARKAN DISIPLIN 

KERJA DAN PRODUKTIVITAS PADA PERUSAHAAN CV. PUTRA 

MINA YOGYAKARTA 

 

Hari/ Tanggal        : 

Durasi Wawancara: 

Identitas Diri 

Nama Responden :  

Usia                      :  

Agama                  :  

Jabatan                 :  

A. Indikator Disiplin Kerja 

1. Teliti (Asifudin, 2004) 

a. Apa yang melandasi anda untuk bekerja di Mina?  

b. Pada saat melamar kerja, posisi apa yang anda lamar? 

c. Bagaimana tata cara pelayanan konsumen yang baik sesuai standar 

yang sudah di berikan Mina? 

d. ketika ada uang kembalian kepada konsumen yang berlebih dan 

posisi konsumen sudah di luar toko apa yang anda lakukan? 

e. Apakah di Mina sudah ada SOP untuk Pramuniaga? Apabila ada, 

bisakah anda jelaskan seperti apa SOP disini? 

f. Apa yang anda lakukan agar barang di toko tidak kosong? berapa 

kali anda mengecek stock barang dalam satu minggu? bagaimana 

SOP pengecekan barang di sini?  
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g. Apa yang anda lakukan sebelum bekerja terkait dengan peralatan 

yang anda gunakan?  

h. Apabila ada kerusakan apa yang anda lakukan? 

 

2. Tepat Waktu (Asifudin, 2004) 

1) Anda tinggal dimana kak/mb?  

2) Apakah jarak tempat tinggal mempengaruhi ketepatan waktu anda 

datang ke tempat kerja?  

3) Kendala apa saja yang membuat anda terlambat?  

4) Bagaimana solusi dari anda agar tempat tinggal yang jauh tidak 

mempengaruhi kerja anda/tidak terlambat? 

5) Apakah dampak apabila anda datang kerja terlambat? 

6) Apakah anda selalu pulang kerja sesuai dengan peraturan yang 

ditetapkan oleh perusahaan? 

 

3. Frekuensi Kehadiran (Hasibuan, 2001) 

a. Apakah dalam sebulan anda bisa selalu hadir kerja? 

b. Maksimal berapa kali anda bisa hadir kerja dalam sebulan? 

c. Apa saja kendala yang membuat kehadiran anda tidak maksimal?  

d. Bagaimana cara anda atau solusi agar anda bisa konsisnten dalam 

kehadiran anda? 

 

4. Mengikuti Cara Kerja yang ditentukan Perusahaan (Soejono, 1997) 

a. Apakah anda mengetahui sepenuhnya peraturan yang ditetapkan 

oleh perusahaan? Apa anda bisa mentaati semua aturan perusahaan 

tersebut? Kenapa demikian? Menurut anda bagaimana caranya agar 

memenuhi peraturan tersebut? 

b. Apakah bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menggunakan 

seragam pada saat jam kerja? 

c. Apakah anda bersedia diberi tambahan kuantitas kerja diluar jam 

kerja anda apabila dibutuhkan? 
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5. Balas Jasa (Hasibuan, 2001) 

a. Selama bekerja di mina apakah anda sudah mendapatkan sebuah 

penghargaan dari mina atas prestasi apa? Penghargaan seperti apa? 

Bagaimana cara anda sehingga anda bisa mendapatkan 

penghargaan tersebut? 

b. Apakah perusahaan pernah memberikan bantuan kepada anda pada 

saat anda sakit atau menikah? Bantuan yang seperti apa? 

c. Apakah ada kontribusi positif yang anda berikan kepada 

perusahaan? Apabila ada, dalam bentuk apa kontribusi itu? 

d. Apakah anda pernah bekerja di luar jam kerja anda? Bekerja dalam 

hal apa? Ketika anda bekerja diluar jam kerja anda apakah anda 

mendapatkan bonus? Kalau iya, bonus dalam bentuk apa? 

 

6. Sanksi (Hasibuan 2001) 

a. Apakah anda pernah melanggar aturan perusahaan?  

b. Aturan apa yang pernah anda langgar?  

c. Bagaimana solusi agar anda tidak mengulanggi nya lagi?  

d. Apakah anda bersedia menerima sanksi apabila tidak patuh pada 

peraturan? 

 

7. Tanggung Jawab yang Tinggi (Soejono, 1997) 

a. Apa saja fasilitas yang anda dapat saat bekerja?  

b. Apakah anda menggunakan,fasilitas yang ada di kantor sesuai 

dengan prosedur dan aturan yang berlaku?  

c. Apakah anda selalu merapikan peralatan kerja setelah pekerjaan 

selesai? 

d. Apakah anda memberi tahu pihak perusahaan dan melampirkan 

surat izin jika tidak masuk bekerja? 
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B. Indikator Produktivitas Kerja 

1. Efesien (Tasmara, 2002) 

a. Dalam melaksanakan pekerjaan, anda lebih memilih melaksanakan 

beberapa tugas dikerjakan dalam waktu satu sekaligus atau 

mengerjakan satu per satu? 

b. Apakah waktu yang digunakan untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditentukan? 

2. Kualitas Pekerjaan (Dharma, 2007) 

a. Apakah anda tau kualitas kerja seperti apa yang dinginkan 

perusahaan? 

b. Apakah pekerjaan yang anda hasilkan sudah sesuai dengan target 

yang ditetapkan perusahaan? 

3. Kemampuan (Dharma, 2007) 

a. Apakah anda selalu memahami tugas yang diberikan atasan? 

b. Dalam pelaksanaan tugas anda apakah ada kendala yang sering 

terjadi? 

c. Bagaimana cara anda mengatasi masalah tersebut? 

4. Kepatuhan Terhadap Peraturan (Hasibuan, 2001) 

a. Apakah anda merasa keberatan jika harus selalu taat dan patuh 

kepada aturan perusahaan? 

b. Apa alasan anda yang melandasi itu? 

5. Waktu Penyelesaian (Dharma, 2007) 

a. Apaka anda terkadang melebihi batas waktu dalam menyelesaikan 

pekerjaan? 

b. Apa penyebab hal tersebut bisa terjadi? 

c. Bagaimana solusinya agar tugas anda bisa selesai tepat waktu?  
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DRAF  WAWANCARA 

IMPLEMENTASI ETOS KERJA ISLAMI BERDASARKAN DISIPLIN 

KERJA DAN PRODUKTIVITAS PADA PERUSAHAAN CV. PUTRA 

MINA YOGYAKARTA 

 

Hari/ Tanggal        : 

Durasi Wawancara: 

Identitas Diri 

Nama Responden :  

Usia                      :  

Agama                  :  

Jabatan                 :  

 

A. Indikator Disiplin 

a. Apakah ada aturan kusus bagi orang yang ingin bekerja di mina? 

Aturan seperti apakah itu?  

b. Setelah karyawan diterima kerja, bagaimana cara manajemen 

mengetahui atau memantau kinerja dari karyawan?  

c. Adakah kendala untuk mengetahui hal tersebut?  

d. Bagaimana solusi dari perusahaan agar kendala tersebut bisa 

teratasi? 

 

1. Tepat Waktu 

a. Karyawan masuk kerja pukul berapa?  

b. Apakah sering ada karyawan yang datang terlambat? 

Keterlambatan tersebut dikarenakan apa umumnya?  

c. Bagaimana solusi dari perusahaan agar karyawan bisa selalu 

datang tepat waktu? 
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d. Sistem seperti apa yang perusahaan buat agar karyawan bisa 

menyelesaikan tugas tepat waktu?  

e. Apa dampaknya bagi karyawan apabila tidak tepat waktu 

mengerjakan tugasnya?  

f. Apakah ada SP 1, SP 2,dst? 

 

1. Frekuensi Kehadiran 

a. Apakah di mina ada aturan minimal kehadiran bagi karyawan? 

dalam sebulan harus berapa persen minimal kehadirannya? 

 

2. Mengikuti Cara Kerja yang ditentukan Perusahaan 

a. Apakah setiap karyawan diwajibkan harus mengikuti cara kerja 

perusahaan?  

b. Apakah anda pernah menemukan karyawan yang tidak mengikuti 

SOP perusahaan? Bagaimana solusi mengatasi hal itu? 

 

3. Balas Jasa 

a. Apa bentuk balas jasa perusahaan atas kinerja karyawan yang 

sudah bekerja lama kepada perusahaan? Dalam bentuk apa balas 

jasa tersebut? 

b. Dari perusahaan apakah ada asuransi dari perusahaan? Asuransi 

seperti apa yang perusahaan berikan? 

c. Apakah ada dana pensiun yang diberikan perusahaan kepada 

karyawan? Dana pensiun yang seperti apa? 

4. Sanksi 

a. Apakah selama ini pegawai yang tidak menaati prosedur kerja dan 

melakukan kesalahan akan dikenai sanksi oleh perusahaan? 

b. Sanksi dalam bentuk seperti apa? 

 

 

 



84 

 

 
 

B. Indikator Produktivitas Kerja 

1. Efisien 

a. Bagaimana cara perusahaan agar dapat mengetahui tentang 

efisiensi kerja karyawan? 

b. Apa saja keuntungan efesiensi bagi perusahaan selama ini? 

2. Kualitas Pekerjaan 

a. Bagaimana cara perusahaan mengetahui kualitas pekerjaan setiap 

karyawan mina? 

b. Kualitas kerja seperti apa yang umumnya sudah ada pada karyawan 

mina? 

3. Kemampuan 

a. Apakah dalam bekerja di mina dibutuhkan kemampuan khusus? 

b. Kemampuan wajib apa yang perlu dimiliki setiap karyawan mina? 

c. Bagaimana cara perusahaan menmbuhkan kemampuan tersebut di 

dalam perusahaan? 

4. Kepatuhan Terhadap Peraturan 

a. Apakah atasan selalu memberi tahu pegawai mengenai prosedur 

kerja dan peraturan yang berlaku?  

b. Berapa bulan sekali pemberitahuan aturan tersebut di infokan?  

c. Bagaimana reaksi karyawan terhadap aturan yang ada?  

d. Apakah ada yang keberatan? Kalau ada, Mengapa demikian? 

5. Waktu Penyelesaian 

a. Bagaimana cara prusahaan mengetahui apakah karyawan dapat 

mengerjakan tugasnya tepat waktu? 
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DRAF  WAWANCARA 

IMPLEMENTASI ETOS KERJA ISLAMI BERDASARKAN DISIPLIN 

KERJA DAN PRODUKTIVITAS PADA PERUSAHAAN CV. PUTRA 

MINA YOGYAKARTA 

 

Hari/ Tanggal        : 

Durasi Wawancara: 

Identitas Diri 

Nama Responden :  

Usia                      :  

Agama                  :  

Jabatan                 :  

A. Indikator Disiplin Kerja 

1. Teliti 

a. Apakah anda pernah menemukan barang yang sudah kadarluasa 

selama berbelanja di Mina? Apa yang anda lakukan saat? 

b. Bagaimana tanggapan atau respon dari karyawan Mina saat itu? 

2. Tepat Waktu 

a. Apakah toko mina buka dan tutup sesuai jadwal yang telah 

ditentukan? 

B. Indikator Produktivitas Kerja 

1. Kualitas Pekerjaan 

a. Bagaimana anda melihat kualitas pekerjaan karyawan mina secara 

umum di cabang ini? 

2. Kemampuan 

a. Apakah anda pernah bertanya mengenai suatu produk yang belum 

anda ketahui kepada karyawan di mina?  

b. Bagaimana cara penjelasan mengenai produk tersebut dari 

karyawan yang anda tanyakan?   
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Lampiran 2. Data Hasil Penelitian 

a. Data Hasil Wawancara 

 

HASIL WAWANCARA 1 

Hari/ Tanggal        : Sabtu, 26 Januari 2019 

Durasi Wawancara: 30 Menit 

Identitas Diri 

Nama Responden : Ismail Soleh 

Usia                      : 20 Tahn 

Agama                  : Islam 

Jabatan                 : Pramuniaga 

Status                   : Belum Menikah 

 

A. Indikator Disiplin Kerja 

1. Teliti (Asifudin, 2004) 

a. Apa yang melandasi anda untuk bekerja di Mina?  

Jawab: Mencari nafkah, karena menjadi tulang punggung keuarga soalnya 

ibu sudah tidak kerja 

b. Pada saat melamar kerja, posisi apa yang anda lamar? 

Jawab: Pramuniaga, karena lowongan pada saat itu pramuniaga 

c. Bagaimana tata cara pelayanan konsumen yang baik sesuai standar yang 

sudah di berikan Mina? 

Jawab:  

Prosedur pelyanan ketika konsumen belanja 

1) Ketika masuk memberi salam “Asalamualaikum, mari 

silahkan” 

2) Saat konsumen menanyakan sesuatu tentang prodak, kita 

tunjukkan dimana tempatnya dan berapa harganya 
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3) Sesudah transaksi mengucapkan “terimakasih, semoga 

berkah” 

d. ketika ada uang kembalian kepada konsumen yang berlebih dan posisi 

konsumen sudah di luar toko apa yang anda lakukan? 

Jawab: di kejar konsumennya lalu dikasih tau “maaf tadi kembaliannya 

kelebihan”. Biasanya konsumen langsung respon positif. 

e. Apakah di Mina sudah ada SOP untuk Pramuniaga? Apabila ada, bisakah 

anda jelaskan seperti apa SOP disini? 

Jawab: sudah, 

Tugas dan Tanggung Jawab Pramuniaga: 

1) Melakukan penyapaan terhadap customer dengan prinsip 

“Melayani Sepenuh Hati” dengan mengaplikasikan TSS 

(Tatap Senyum Salam), dengan menggunakan salam (Mari 

Silahkan Pak/Bu!) 

2) Bertanggungjawab atas kebersihan dan kerapian tempat 

kerja (outlet) 

3) Melayani penjualan, pembelian, dan pelayanan purna jual 

4) Mengatur display product agar facing out dan sesuai 

standar FIFO 

5) Megupdate price card agar harga sesuai dengan data base 

komputer 

6) Melakukan pengawasan terhadap customer untuk 

meminimalisir tingkat kehilangan barang 

7) Melakukan stok fisik barang setiap harinya terhadap semua 

jenis barang yang ada di outlet kemudian mencocokkannya 

dengan stok komputer 

8) Melakukan cek barang dari gudang ataupun dari suplier 

9) Melakukan pencocokan kesesuaian antara faktur dan 

barang 

10) Melakukan pengecekan expired barang (sesuai standar 

expired) 
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11) Memberikan bantuan petunjuk terhadap customer sekaligus 

melakukan penawaran substitusi atau komplementer 

12) Menawarkan bantuan kepada customer untuk mengantarkan 

atau membawakan barang ke kendaraan 

f. Apa yang anda lakukan agar barang di toko tidak kosong? berapa kali anda 

mengecek stock barang dalam satu minggu? bagaimana SOP pengecekan 

barang di sini?  

Jawab:  

1) pertama di bantu untuk mencarikan barang yang di cari 

dulu, kalau tidak ada terus dicatat lalu di pesankan. 

2) Pengecekan barang setiap hari 

3) Caranya saat dapat reture dari gudang kemudian, gudang 

sudah bawa catatan barangnya erus di print, lalu 

pramuniaga di kasih catatan barangnya lalu pramuniaga 

mengecek barang yang sudah di kirim dari gudang, kalau 

kurang nanti di kasih tanda min kalau pas di cek list, kalau 

kurang nanti di input di google drive perusahaan, jadi 

gudang mendata barang yang kurang dan stock kita aman 

(dilakukan tiap hari) 

4) Coordinator bertanggung jawab penuhdengan pengecekan 

barang, namun apabila coordinator lagi sibuk biasanya 

minta tolong dengan pramuniaga. 

g. Apa yang anda lakukan sebelum bekerja terkait dengan peralatan yang 

anda gunakan?  

Jawab: Mengecek kebersihan, pengecekan barang-barag di kasir 

h. Apabila ada kerusakan apa yang anda lakukan? 

Jawab: menghubungi coordinator, lalu HRD, lalu harusmendapat 

persetujuan manager, lalu baru tim peralatan akan memberikan. 
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2. Tepat Waktu (Asifudin, 2004) 

a. Anda tinggal dimana kak/mb?  

Jawab: Sindoharjo 

b. Apakah jarak tempat tinggal mempengaruhi ketepatan waktu anda 

datang ke tempat kerja?  

Jawab: tidak, karena dekat sekitar satu kilo dari mina swalayan 

c. Kendala apa saja yang membuat anda terlambat?  

Jawab: ada urusan keluarga atau ban bocor 

d. Bagaimana solusi dari anda agar tempat tinggal yang jauh tidak 

mempengaruhi kerja anda/tidak terlambat? 

Jawab:  

e. Apakah dampak apabila anda datang kerja terlambat? 

Jawab: apabila telat sampai 5 kali maka buat surat pernyataan SP1, 

SP2 

f. Apakah anda selalu pulang kerja sesuai dengan peraturan yang 

ditetapkan oleh perusahaan? 

Jawab: malah sering nambah waktu mas karena bantu shif yang 

selanjutnya, nambah sekitar setengah jam, kami melakukan lembar 

atas inisiatif sendiri dan sebagai bentuk saling pengertian kepada 

sesame anggota. 

3. Frekuensi Kehadiran (Hasibuan, 2001) 

a. Apakah dalam sebulan anda bisa selalu hadir kerja? 

Jawab: tidak bisa 

b. Maksimal berapa kali anda bisa hadir kerja dalam sebulan? 

Jawab:  24 kali 

c. Apa saja kendala yang membuat kehadiran anda tidak maksimal?  

Jawab: ban bocor ketika akan berangkat kerja dan sakit 

d. Bagaimana cara anda atau solusi agar anda bisa konsisnten dalam 

kehadiran anda? 
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Jawab: karena saya ada tanggungan motor yang harus saya cicil per 

bulan dan ingat orang tua juga. Kalau saya tidak kerja orang tua 

saya mau makan apa nanti. 

4. Mengikuti Cara Kerja yang ditentukan Perusahaan (Soejono, 1997) 

a. Apakah anda mengetahui sepenuhnya peraturan yang ditetapkan 

oleh perusahaan? Apa anda bisa mentaati semua aturan perusahaan 

tersebut? Kenapa demikian? Menurut anda bagaimana caranya agar 

memenuhi peraturan tersebut? 

Jawab:  

1) Belum semuanya, 

2) Bisa mentaati semua aturan 

3) Karena itu kewajiban saya sebagai karyawan di mina 

4) Menghafal semua aturan yang ada selain itu juga Tanya-

tanya kepada coordinator yang lebih senior dari saya. 

b. Apakah bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menggunakan 

seragam pada saat jam kerja? 

Jawab: ada seragamnya, saya harus siap diberikan sanksi apabila 

tidak memakai seragam, karena itu juga merupakan sebagai bentuk 

tanggung jawab saya sebagai karyawan. 

c. Apakah anda bersedia diberi tambahan kuantitas kerja diluar jam 

kerja anda apabila dibutuhkan? 

Jawab: bersedia, karena prakteknya saya kerja sama teman saya itu 

saling melengkapi mas, kalau dia masuk saya libur, kalau saya 

masuk dia libur, sehari kita 2 shif. 
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5. Balas Jasa (Hasibuan, 2001) 

a. Selama bekerja di Mina apakah anda sudah mendapatkan sebuah 

penghargaan dari mina atas prestasi apa? Penghargaan seperti apa? 

Bagaimana cara anda sehingga anda bisa mendapatkan 

penghargaan tersebut? 

Jawab: 

1) Tidak ada 

2) Kalau kinerjanya bagus maka akan mendapat kenaikan gaji 

dan jabatan mas, bisa promosi ke posisi yang lebih tinggi. 

b. Apakah perusahaan pernah memberikan bantuan kepada anda pada 

saat anda sakit atau menikah? Bantuan yang seperti apa? 

Jawab: Alhamdulillah belum pernah sakit yang berat mas, paling 

dulu pernah di layat pada saat bapak berpulang. 

c. Apakah ada kontribusi positif yang anda berikan kepada 

perusahaan? Apabila ada, dalam bentuk apa kontribusi itu? 

Jawab:  

1) Ada  

2) pada saat pendataan barang yang melebihi kapasitas, lalu 

saya tanyakan sama atasan saya langsung diambil tindakan 

di gudang. 

3) Selain itu pernah juga waktu itu saya minta kenaikan gaji 

karena tanggung jawab kami di grosir lebih besar dari pada 

di outlet, Alhamdulillah akhirnya gajinya naik juga..hehehe 

d. Apakah anda pernah bekerja di luar jam kerja anda? Bekerja dalam 

hal apa? Ketika anda bekerja diluar jam kerja anda apakah anda 

mendapatkan bonus? Kalau iya, bonus dalam bentuk apa? 

Jawab:  

1) Pernah 

2) Membantu teman di shift setelah saya 
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6. Sanksi (Hasibuan 2001) 

Apakah anda pernah melanggar aturan perusahaan?  

Jawab: belum pernah 

7. Tanggung Jawab yang Tinggi (Soejono, 1997) 

a. Apa saja fasilitas yang anda dapat saat bekerja?  

Jawab:  

1) Air minum 

2) Kalau puasa ramadhan ada tambahan sebagai ganti makan 

b. Apakah anda menggunakan,fasilitas yang ada di kantor sesuai 

dengan prosedur dan aturan yang berlaku?  

Jawab: iya mas, kalau tidak bisa dipecat saya 

c. Apakah anda selalu merapikan peralatan kerja setelah pekerjaan 

selesai? 

Jawab: iya mas, wajib itu. 

d. Apakah anda memberi tahu pihak perusahaan dan melampirkan 

surat izin jika tidak masuk bekerja? 

Jawab: harus ada, kalau tanpa keterangan maka kita akan di potong 

uang makan. 

8. Kepatuhan Terhadap Peraturan (Amriany, 2004) 

c. Apakah anda merasa keberatan jika harus selalu taat dan patuh 

kepada aturan perusahaan? 

Jawab: tidak keberatan 

d. Apa alasan anda yang melandasi itu? 

Jawab: Karen itu sudah menjadi tanggung jawab saya untuk bisa 

melaksanakan aturan yang ada diperusahaan ini dengan baik. 
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B. Indikator Produktivitas Kerja 

6. Efesien (Tasmara, 2002) 

a. Dalam melaksanakan pekerjaan, anda lebih memilih melaksanakan 

beberapa tugas dikerjakan dalam waktu satu sekaligus atau 

mengerjakan satu per satu? 

Jawab: Tergantung pekerjaanya apa, kalau misalkan pekerjaan itu 

bisa dilaksanakan secara bersamaan maka akan saya lakukan itu, 

contohnya munkin pada saat mengecek barang maka saya pada saat 

itu sekaligus menyusun barang juga. 

b. Apakah waktu yang digunakan untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditentukan? 

Jawab: iya mas, soalnya kita sudah ada time mastery jadi pekerjaan 

apa saja yang akan kita lakukan sesuai posisi kita sudah kita susun 

sendiri dan waktu pelaksanaannya juga sudah tertera di jadwal itu. 

7. Kualitas Pekerjaan (Dharma, 2007) 

a. Apakah anda tau kualitas kerja seperti apa yang dinginkan 

perusahaan? 

Jawa: insya allah perusahaan menginginkan karyawan yang baik, 

jujur, taat beribadah, taat pada aturan perusahaan, kreatif, disiplin, 

bisa produktif untuk perusahaan. Tapi yang paling penting itu dia 

taat beribadah mas, soalnya kalau orang taat beribadah baik itu 

wajib maupun yang sunah, insya allah dalam bekerja juga bagus 

hasilnya. Kalau yang detail dan pastinya kita kurang tau mas, kalau 

secara umumnya sih kurang lebih begitu. 

b. Apakah pekerjaan yang anda hasilkan sudah sesuai dengan target 

yang ditetapkan perusahaan? 

Jawab: iya mas, karena kita kerja juga di awasin sama koordinator, 

kalau kerjanya ada yang salah langsung koordinator 

menginggatkan kami. 
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8. Kemampuan (Sutrisno, 2011) 

a. Apakah anda selalu memahami tugas yang diberikan atasan? 

Jawab: iya mas, karena sudah ada jobdesnya masing-masing. 

b. Dalam pelaksanaan tugas anda apakah ada kendala yang sering 

terjadi? 

Jawab: tidak ada mas, ada kendala paling dulu pas awal-awal kita 

kerja karena belum begitu tau aturan kerjanya, tapi kesini-sini jadi 

sudah terbiasa mas, Alhamdulillah lancar-lancar aja 

c. Bagaimana cara anda mengatasi masalah tersebut? 

Jawab: kalau dulu pas awal-awal belum tau ya kita Tanya sama 

koordinatornya atau sama pramuniaga dan kasirnya yang sudah 

lama kerja. 

9. Waktu Penyelesaian (Dharma, 2007) 

a. Apaka anda terkadang melebihi batas waktu dalam menyelesaikan 

pekerjaan? 

Jawab: kadang iya mas 

b. Apa penyebab hal tersebut bisa terjadi? 

Jawab: biasanya itu terjadi ketika barang-barang yang masuk di 

toko banyak mas, jadi tidak cukup satu shif saja untuk 

menyelesaikan itu, nanti kerjanya dianjutkan lagi oleh shif 

selanjutnya. 

c. Bagaimana solusinya agar tugas anda bisa selesai tepat waktu? 

Jawab: kalau kerja fokus mas, disiplin dengan aturan perusahaan, 

intinya jangan buang-buang waktulah karena kerjaan kita disini 

juga banyak.  
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HASIL WAWANCARA 2 

Hari/ Tanggal        : Sabtu, 26 Januari 2019 

Durasi Wawancara: 30 menit 

Identitas Diri 

Nama Responden : Wali Rohman 

Usia                      : 25 Tahun 

Agama                  : Islam 

Jabatan                 : HRD 

Status                   : Belum Menikah 

1. Indikator Disiplin 

a. Apakah ada aturan kusus bagi orang yang ingin bekerja di mina? 

Aturan seperti apakah itu?  

Jawab: harus mengikuti kultur Mina, dari penampilan dan pakaian, 

juga tidak boleh bertato. 

b. Setelah karyawan diterima kerja, bagaimana cara manajemen 

mengetahui atau memantau kinerja dari karyawan?  

Jawab: dengan cara peningkatan kompetensi, ada assessment juga, 

jadi nanti karyawan yang sudah bekerja selama satu tahun atau 6 

bulan nanti aka nada form evaluasinya, jadi nanti kita anjurkan ke 

departemen masing-masing setelah di nilai secara objektif dan 

subjektif apakah ini minus atau tidak, nanti dari nilai itu akan kita 

olah, misalnya kalau ternyata skornya kurang maka training nya 

akan di selesaikan sampai disitu (diputus). Begitu juga sama 

dengan karyawan kontrak. 

c. Adakah kendala untuk mengetahui hal tersebut? 

Jawab:  tidak ada kendala 
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2. Tepat Waktu 

a. Karyawan masuk kerja pukul berapa?  

Jawab:outlet  06.20 – 14.00 lanjut 14.00 – 22.00, pusat 08.48 – 

16.00 (8 jam kerja) 

b. Apakah sering ada karyawan yang datang terlambat? 

Keterlambatan tersebut dikarenakan apa umumnya?  

Jawab: Ada, disebabkan kendaraan bocor ban. 

c. Bagaimana solusi dari perusahaan agar karyawan bisa selalu 

datang tepat waktu? 

Jawab: di beri reward bagi karyawan yang full presensinya tidak 

boleh izin tidak boleh sakit kalau cuti masih boleh. Tujuannya agar 

karyawan semangat 

d. Sistem seperti apa yang perusahaan buat agar karyawan bisa 

menyelesaikan tugas tepat waktu?  

Jawab: bisa mas, karena masing-masing karyawan memiliki QPA, 

RKAP dan mereka merujuk pada action plan, di action plan pada 

tri wulan pertama apa yang mereka akan kerjakan itu sudah 

ditentukan jadi tidak ada istilahnya dadakan pada saat bekerja. 

e. Apa dampaknya bagi karyawan apabila tidak tepat waktu 

mengerjakan tugasnya?  

Jawab: akan dikenakan punishmen 

f. Apakah ada SP 1, SP 2,dst? 

Jawab: SP1 kesalahan dalam kategori ringan contoh kesalahan 

transaksi, SP2 dan apabila kesalahannya sudah fatal sekali maka 

akan diberikan surat peringatan, SP 3 langsung pemutusan kontrak. 

Masa berlaku SP itu 3 bulan. 

3. Frekuensi Kehadiran 

a. Apakah di mina ada aturan minimal kehadiran bagi karyawan? 

dalam sebulan harus berapa persen minimal kehadirannya? 

Jawab: minimal kehadiran 100%, kalau misalkan izin atau alfa 

maka berarti itu tidak full. 
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4. Mengikuti Cara Kerja yang ditentukan Perusahaan 

a. Apakah setiap karyawan diwajibkan harus mengikuti cara kerja 

perusahaan?  

Jawab: harus bisa mengikuti cara kerja perusahaan kalau tidak kita 

beri SP 

b. Apakah anda pernah menemukan karyawan yang tidak mengikuti 

SOP perusahaan? Bagaimana solusi mengatasi hal itu? 

Jawab: selama ini semua mengikuti SOP perusahaan. 

5. Balas Jasa 

a. Apa bentuk balas jasa perusahaan atas kinerja karyawan yang 

sudah bekerja lama kepada perusahaan? Dalam bentuk apa balas 

jasa tersebut? 

Jawab: servis years karyawan yang sudah bekerja dan 

berkontribusi kepada perusahaan dengan masa kerja di atas 5 tahun 

itu nanti  ada insentif misalkan targetnya tercapai, kedisiplinan 

bagus maka akan diberikan servis years atau insentif. Dan bahkan 

di undang makan oleh direktur mina. 

b. Dari perusahaan apakah ada asuransi dari perusahaan? Asuransi 

seperti apa yang perusahaan berikan? 

Jawab: tidak ada, adanya BPJS  

c. Apakah ada dana pensiun yang diberikan perusahaan kepada 

karyawan? Dana pensiun yang seperti apa? 

Jawab: tidak ada, adanya pesangon untuk karyawan tetap kalau 

untuk karyawan kontrak tidak ada. Pesangonnya tergantung jabatan 

dan masa kerja. 

6. Sanksi 

a. Apakah selama ini pegawai yang tidak menaati prosedur kerja dan 

melakukan kesalahan akan dikenai sanksi oleh perusahaan? 

Jawab: iya, kalau ada kehilangan barang maka ganti barang dan 

bisa juga SP. Sanksi dalam bentuk seperti apa? 
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Jawab: Tiap kesalahan beda-beda sanksinya. Sesuai dengan 

kesalahan yang di perbuat oleh karyawan yang melanggar aturan 

Mina bisa berupa SP maupun mengganti barang bila ada 

kehilangan. 

7. Kepatuhan Terhadap Peraturan 

a. Apakah atasan selalu memberi tahu pegawai mengenai prosedur 

kerja dan peraturan yang berlaku?  

Jawab: atasan wajib memberi tahukan prosedur kerja atau aturan 

kepada karyawannya 

b. Berapa bulan sekali pemberitahuan aturan tersebut di infokan?  

Jawab: diberitahukan setiap hari pada saat briefing, coordinator 

berhak memberitahukan info kepada anggotanya. 

c. Bagaimana reaksi karyawan terhadap aturan yang ada?  

Jawab: semuanya legowo dalam menjalankan aturan. 

d. Apakah ada yang keberatan? Kalau ada, Mengapa demikian? 

Jawab: tidak ada yang keberatan 

 

A. Indikator Produktivitas Kerja 

1. Efisien 

a. Bagaimana cara perusahaan agar dapat mengetahui tentang 

efisiensi kerja karyawan? 

Jawab: melihat selama 8 jam kerja, kalau selama 8 jam kerja sudah 

efektif dan efesien berarti tidak usah ada lembur, tapi kalau 

misalkan targetnya tidak tercapai maka akan kita beri waktu 

lembur satu jam. 

b. Apa saja keuntungan efesiensi bagi perusahaan selama ini? 

Jawab: bisa menekan keperluan yang tidak penting 
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2. Kualitas Pekerjaan 

a. Bagaimana cara perusahaan mengetahui kualitas pekerjaan setiap 

karyawan mina? 

Jawab: di lihat pada saat peningkatan kompetensi, dan itu semua 

ada standar  

b. Kualitas kerja seperti apa yang umumnya sudah ada pada karyawan 

mina? 

Jawab: berperilaku islami, bersosial, dan juga dari amaliah 

hariannya seperti solat itu yang hanya bisa kita ukur. 

3. Kemampuan 

a. Apakah dalam bekerja di mina dibutuhkan kemampuan khusus? 

Jawab: Bisa siapa saja, misal anak SMA yang baru lulus mereka 

mau daftar, kita bisa memberikan training. 

b. Kemampuan wajib apa yang perlu dimiliki setiap karyawan mina? 

Jawab: tidak harus 

c. Bagaimana cara perusahaan menmbuhkan kemampuan tersebut di 

dalam perusahaan? 

Jawab: pada saat masuk semuanya di training terlebih dahulu oleh 

Mina. 

4. Waktu Penyelesaian 

a. Bagaimana cara prusahaan mengetahui apakah karyawan dapat 

mengerjakan tugasnya tepat waktu? 

Jawab: dengan QPA, missal di QPA tertulis barang maksimal 

dibeli pada tanggal 20 tapi misalnya terjadinya pada tanggal 22 

maka itu tidak tercapai, walaupun itu lebih satu jam itu di anggap 

tidak tidak tercapai. 
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HASIL WAWANCARA 3 

Hari/ Tanggal        : Kamis, 7 Februari 2019 

Durasi Wawancara: 15 menit 

Identitas Diri 

Nama Responden : Taufiq Noor Hidayat 

Usia                      : 30 Tahun 

Agama                  : Islam 

Status                    : Wiraswasta 

A. Indikator Disiplin Kerja 

1. Teliti 

a. Alasan belanja di Mina? 

Jawab: karena faktor dekat dan harganya juga lumayan standar 

dengan yang lainnya. Kalau beli sedikit biasanya ke mina tapi 

kalau beli dalam jumlah yang banyak biasanya beli ke mirota. 

b. Apakah anda pernah menemukan barang yang sudah kadarluasa 

selama berbelanja di Mina? Apa yang anda lakukan saat? 

Jawab : belum pernah 

c. Bagaimana tanggapan atau respon dari karyawan Mina saat itu? 

Jawab:  

2. Tepat Waktu 

b. Apakah toko mina buka dan tutup sesuai jadwal yang telah 

ditentukan? 

Jawab: iya, mereka buka sesuai jadwal yang sudah ditentukan. 
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B. Indikator Produktivitas Kerja 

3. Kualitas Pekerjaan 

b. Bagaimana anda melihat kualitas pekerjaan karyawan mina secara 

umum di cabang ini? 

Jawab: secara umum biasa saja, kalau di bandingkan indomart saya 

lebih milih indomart atau alfamart, disana standar operasional 

masih belum sebagus indomart cs, karyawan belum terlalu 

mendewakan konsumen sebagaimana pelayanan dari indomart atau 

alfamart, namun baru-baru ini semenjak indomart dan alfamart 

buming mereka baru menerapkan sistem pelayanan yang sama 

seperti indomart dan alfamart 

4. Kemampuan 

c. Apakah anda pernah bertanya mengenai suatu produk yang belum 

anda ketahui kepada karyawan di mina?  

Jawab: kalau ada produk baru tidak ditawarkan sepertidi indomart 

atau kalau ada produk promo mereka tidak menawarkan. Apabila 

ada lebihan dana kembalian bisa di donasikan ke yayasan milik 

mina swalayan. 

d. Bagaimana cara penjelasan mengenai produk tersebut dari 

karyawan yang anda tanyakan? 

Jawab: belum pernah 

 

 


