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BAB III 

ANALISIS DESKRIPTIF 

3.1. Data Umum 

3.1.1. Sejarah Dan Perkembangan Waroeng Spesial Sambal 

      Waroeng Spesial Sambal “SS” adalah sebuah merk yang menyajikan  aneka 

sambal dan masakan khas indonesia. Pada 20 Agustus 2002 pertama kali Waroeng 

Spesial Sambal “SS” berdiri di barat GSP UGM Yogyakarta dengan konsep 

warung tenda yang buka dari jam 5 sore – 10 malam. Usaha ini berdiri atas 

“ketidaksengajaan” sang pendiri Yoyok Heri Wahyono. Passion atas dunia 

kuliner dan “menguleg sambel” menjadi penyemangat untuk terus berkiprah di 

dunia kuliner pedas. Yoyok bersama rekanya mendirikan Waroeng Spesial 

Sambal “SS” di pinggiran jalan kaliurang yang saat ini dikenal sebagai sentra 

kuliner manasiswa karena berdekatan dengan kampus ternama. 

      Tahun 2003 hingga 2008 telah berhasi membuka cabang di berbagai daerah. 

Waroeng Spesial Sambal “SS” memperluas tebaran pedas dengan mendirikan 8 

cabang di Yogyakarta. Di Solo Waroeng Spesial Sambal “SS” mulai menebarkan 

pedas melalui cabang Manahan. Selanjutnya Semarang, tepatnya di daeah 

Sompok dan Tembalang. Tangerang pun tak luput dari tebaran pedas dengan 

kehadiran cabang di Gading Serpong serta memperluas jangkauan pedasnya 

hingga Cirebon, Purwokerto, Malang, Kediri, Dan Salatiga. 

      Di tahun 2009 Waroeng Spesial Sambal “SS” ingin tampil bedan dengan 

konsep “nyambel sendiri” dimana konsumen dapat request cabe dan bahan baku 
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lainya dalam membuat sambal. Kini dikenal dengan konsep modifikasi tingkat 

kepedasan sambal. Selanjutnya  di tahun 2010 kembali memperluas cabang di 

Pekalongan, Madiun, serta menambah satu cabang di Salatiga yaitu cabang 

Salatiga Sudirman. Pada tahun 2011 merupakan tahun berprestasi karena berhasil 

membuka 9 cabang selama setahun yang meliputi 4 cabang di Yogyakarya dan 1 

cabang di Solo serta Malang. 

      Tahun 2012 hingga 2015 Waroeng Spesual Sambal “SS”  telah mencapai 73 

cabang  yang tersebah di sepanjang pulau Jawa dan Bali dengan menyajikan 102 

menu dengan berbagai macam penyajian. Di Bali berdiri 2 warung cabang yaitu di 

Batubalan dan Tukad Barito, kemudian dilanjutkan dengan membuka cabang di 

Jatinangor, wonogiri, Purwokerto Wiryaatmaja dan Wonosari.  

      Tahun 2016 dan 2017 adalah awal mula pemberlakuan sentralisasi bahan baku 

vital ke seluruh warung cabang. Kebijakan ini  dibuat untuk menyetarakan dan  

standar rasa pada seluruh warung cabang. 

      Tahun 2018 Waroeng Spesial Sambal “SS” mulai berhijrah dengan 

mengutamakan nilai religius sebagai gaya bisnisnya. Salah satu contoh nilai yang 

ada yaitu pada setiap warung disediakan tempat sholat bagi yang beragama islam. 

Di tahun ini pula majemen siap melangkan lebih jauh ke negri jiran Malaysia 

dengan membuka cabang di Kuala lumpur. Hingga saat ini Waroeng Spesial 

sambal “SS” telah berhasil membuka 91 cabang.   
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3.1.2. Visi Dan Misi Perusahaan  

Visi: Mensejahterakan para personil perusahaan dan keluarganya, para pihak yang 

mendukung, dan kebermanfaatan bagi lingkungan masyarakat. 

Misi: Menjadi perusahaan besar dengan produk yang mantab dan kuat 

berkarakter, layanan yang terpuji dan berkesan, brand yang baik/positif, 

sistem operasi yang rapi dan jelas, skala usaha yang besar dengan cakupan 

yang luas (Nasional). 

 

3.1.3. Dasar Kepribadian Personil Waroeng Spesial Sambal 

 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Gambar 3. 1 Dasar Kepribadian Personil Waroeng Spesial Sambal 
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3.1.4. Prinsip Dasar Bekerja Waroeng Spesial Sambal  

 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Gambar 3.2 Prinsip Dasar Bekerja Waroeng Spesial Sambal  

 

3.1.5. Jam Kerja Manajemen Waroeng Spesial Sambal  

      Aturan jam kerja yang diterapkan adalah sebagai berikut: 

A. Hari senin s/d sabtu:  8.00 - 17.00  WIB 

B. Waktu Istirahat:   11.30 - 13.00 WIB 

      15.00 - 15.30 WIB 

 

3.1.6. Struktur Organisasi 

      Struktur organisasi diperlukan dalam rangka menjalankan fungsi manajemen 

secara menyeluruh. Hal ini dilakukan agar kegiatan usaha atau organisasi dapat 

terlaksana dengan efektif dan efisien. Dengan struktur organisasi yang baik, akan 
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membuat terciptanya produktifitas kerja, mendapat hasil yang maksimal serta 

pembagian tugas menjadi lebih terorganisir. Gambar Struktur Organisasi Waroeng 

Spesial Sambal “SS”  dapat dilihat pada Lampiran 3.1. 

 

3.1.7. Job Description 

      Job Description menjabarkan tetang siapa yang bertanggung jawab dan 

mempunyai wewenang atas penugasannya. Berikut ini  ruang lingkup tugas dan 

wewenang dalam struktur organisasi di Waroeng Spesial Sambal “SS”: 

1. Direktur 

      Direktur merupakan orang yang memimpin suatu organisasi atau 

perusahaan yang memegang kewenangan tertinggi. Pada Waroeng Spesial 

Sambal direktur bertanggung jawab atas semua jalanya usaha yang meliputi 

membuat kebijakan, menetapkan serta mengawasi tiga (3) bawahanya yaitu 

General Manajer keuangan, General Manajer Operasional, General manajer 

Support. 

2. General Manager Operasi 

      Bertanggung jawab terhadap operasional perusahaan dipimpin dan 

dikendalikan oleh general manager operasi area serta membawahi manajer 

area. Aktivitas operasional tersebut berada di 91 warung cabang yang ada.   

3. General Manager  Keuangan 

      Bertugas merencanakan keuangan, menganggarkan, memeriksa, mengelola, 

serta memegang kendali atas pembelanjaan perusahaan. General manajer 
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keuangan mengatur semua keuangan yang ada pada manajemen pusat dan 

manajemen area.  

4. General Manager Support 

      Merupakan bagian yang  mendukung pekerjaan bagian operasi dan 

keuangan. Fokus pekerjaan General Manager support mengarah pada 

pengelolaan menajemen pusat yang mengarah kepada pengembangan sumber 

daya manusia yang membangun perusahaan pada bagian manajemen.  

5. Manajer Area 

      Pekerjaan manajer ini mengelola segala urusan rumah tangga yang ada di 

area tersebut. Manajer area bertanggung jawab atas operasional, keuangan, dan 

rencana belanja di area secara mandiri serta mengikuti arahan manajemen 

pusat.  

6. Manajer Keuangan 

      Bertanggung jawab dan mengurusi semua keuangan yang ada dalam 

perusahaan baik yang ada di manajemen pusat dan manajemen area. 

bertanggung jawab atas segala  Keuangan meliputi dari general, cost, anggaran, 

keuangan, pajak, keuangan perusahaan, serta internal control.  

7. Manajer Sumber Daya Manusia 

      Bertugas mengelola seluruh yang berkaitan dengan sumber daya manusia 

yang ada dalam manajemen. pusat. Pekerjaan manajer SDM merencanakan, 

mengkordinasikan, mengontrol, dan menganalisa karyawan manajemen 

maupun karyawan operasional warung yang ada di Waroeng “SS”.  
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8. Manajer IT 

      Bertugas mengurusi segala kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan 

teknologi informasi yang meliputi pengelolaan hardware, jaringan, 

pengembangan software, pemeliharaan, dan komunikasi media promosi. 

9. Manajer Pergudangan SKA (Sentral Komando Area) 

      Pekerjaan manajer pergudangan SKA yaitu berkaitan dengan pengelolaan 

guang seluruh area manajemen Waroeng Spesial Sambal “SS”. Pergudangan 

tersebut meliputi fasilitas warung dan  pergudangan setiap warung dengan 

tujuan melakukan standarisasi fasilitas pada setiap warung yang dikelola oleh 

bagian pergudangan.   

 

3.2. Data Khusus 

      Waroeng Spesial Sambal “SS” memiliki 91 cabang yang tersebar dari Banten 

hingga pulau Bali serta malaysia. Warung cabang tersebut dikelola seluruhnya 

oleh manajemen pusat di Yogyakarta.  Kegiatan operasional cabang dikelola 

secara langsung oleh masing-masing manajemen area. Pemberlakuan sistem 

kelola desentralisasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas aktivitas 

perusahaan yang bersifat operasional seperti pengelolaan bahan baku dan 

peramalan penjualan.  

      Berikut adalah pembagian pengelolaan  operasional area berdasarkan daerah 

terkait: 

1. Manajemen area Yogyakarta 

2. Manajemen area solo 
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3. Manajemen area Jabodeabek 

4. Manajemen area Bali 

5. Manajemen area  Malang 

6. Manajemen area Semarang 

7. Manajemen area Perintis 

      Banyaknya elemen yang harus dikelola serta berkembangnya divisi 

manajemen Waroeng Spesial Sambal “SS” mengakibatkan angka kebutuhan 

pengelolaan pada divisi-divisi tersebut meningkat. Pengembangan organisasi 

dilakukan dengan tujuan dapat meningkatkan efektivitas  dan efisiensi kerja  

perusahaan. 

      Berawal dari kebutuhan perkembangan organisasi tersebut mengharuskan 

Waroeng Spesial Sambal “SS” megadakan pengembangan karyawan. Dalam hal 

ini perusahaan memutuskan untuk melakukan kegiatan pengembangan sumber 

daya manusia karena melihat  kebutuhan akan pengembangan di perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian internal, maka perusahaan memutuskan untuk 

mengadakan program pengembangan karyawan. 

  

3.2.1. Tujuan Pengembangan Karyawan Waroeng Spesial Sambal  

      Pengembangan sumber daya manusia pada program beasiswa kuliah ini pada 

dasarnya memiliki tujuan jangka panjang yang mengarah kepada peningkatan 

kinerja organisasi secara keseluruhan. Selain itu, program pengembangan ini 

dilakukan untuk mengimbangi perkembangan organisasi yang dinamis. Kegiatan 

pengembangan karyawan ini dapat memenuhi kebutuhan sumber daya 
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perusahaan. Manajemen pusat Waroeng Spesial Sambal “SS” melakukan program 

pelatihan ini dengan tujuan: 

1. Meningkatkan skill dan knowledge. 

2. Memenuhi kebutuhan organisasi. 

3. Meningkatkan produktivitas kerja.  

 

3.2.2. Metode Yang Diterapkan Waroeng Spesial Sambal  

       Kegiatan pengembangan pada dasarnya bertujuan untuk menambahan 

pengetahuan, merubah sikap dan tindakan, dan tanggung jawab yang diharapkan 

memiliki manfaat bagi perusahaan. Program pengembangan sumber daya manusia 

(SDM) yang berada dalam lingkungan Manajemen sumber daya manusia (SDM)  

merupakan tugas dan tanggung jawab Kasi Training. Pada divisi tersebut kegiatan 

pelatihan dan pengembangan perusahaan yang dilakukan yaitu dengan metode On 

The Job Training dan Off The Job Training.  

      Metode On The Tob Training diterapkan kepada seluruh karyawan baru baik 

karyawan warung maupun karyawan yang bekerja dalam lingkup manajemen 

Waroeng Spesial Sambal “SS”. Pada pegawai operasional warung dilakukan 

pelatihan dengan mengadakan Training tata cara pengelolaan warung dan 

memasak. Kegiatan ini dilakukan untuk mengenalkan dan mengajarkan tata cara 

dan hal yang berkaitan dengan operasional warung  agar dapat bekerja sesuai 

dengan standar perusahaan. Pada pegawai manajerial, kegiatan Training 

dilakukan untuk mengenalkan standar dan sistem kerja dalam lingkup maajemen. 
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       Metode Off The Job Training  diterapkan kepada karyawan dalam lingkup 

manajemen. Karyawan yang dimaksud adalah karyawan yang bekerja dalam 

lingkup manajerial yang bertugas mengelola perusahaan sesuai dengan jabatan 

dan bidang keahliannya. Metode ini diterapkan memiliki tujuan jangka panjang 

yang akan berguna untuk pengembangan organisasi dalam perusahaan 

            Pada Waroeng Spesial Sambal “SS” metode Off The Job diterapkan 

dengan cara pendidikan (Education Method). Metode pendidikan digunakan untuk 

pengembangan dalam lingkup pegawai manajerial. Tenaga manajerial adalah 

mereka yang mempunyai wewenang terhadap orang lain. Metode-metode yang 

digunakan berbeda dengan metode-metode untuk pegawai operasional. Hal ini 

disebabkan oleh karakteristik kepribadian untuk karyawan manajemen berbeda 

dengan karyawan operasional warung. 

      Metode pendidikan ini diterapkan perusahaan dalam pengembangan sumber 

daya manusia (SDM) melalui program beasiswa karyawan manajemen. Program 

pengembangan ini dilakukan dengaan memberi beasiswa kuliah kepada karyawan 

yang layak dan berpotensi. Metode ini dipilih sebagai suatu cara pengembangan 

karyawan untuk  meningkatkan kinerja perusahaan. Peningkatan kemampuan 

karyawan hasil pengembangan sumber daya manusia memiliki dampak positif 

kepada perusahaan. Dengan meningkatkan kualitas pekerja, diharapkan dapat 

meningkatan kinerja karyawan yang akan meningkatkan pofitabilitas perusahaan.  
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3.2.3. Proses Pengembangan Manajemen Waroeng Spesial Sambal  

1. Syarat Untuk Mendapat Beasiwa 

      Proses Penentuan karyawan yang berhak menerima beasiswa untuk   

melanjutkan studi kuliah adalah sebagai berikut: 

a. Kebutuhan perusahaan  

      Perkembangan organisasi yang dinamis memaksa manajemen untuk 

mengadakan pelatihan dan pengembangan. Hampir setiap tahun dibuka 

warung cabang baru yang membutuhkan pengelolaan dari pihak 

manajemen. Kebutuhan akan peningkatan organisasi ini mendorong 

perusahaan untuk mengadakan program tersebut. Hal ini didukung dengan 

asumsi bahwa karyawan yang sudah mengabdi pada Waroeng Spesial 

Sambal “SS” lebih mengerti tentang kelebihan dan kekurangan perusahaan 

ketimbang menggunaan karyawan baru. Penguasan pengetahuan tentang 

perusahaan penting dilakukan agar karyawan megerti bagaimana 

berkontribusi dalam perusahaan setelah selesai mengikuti program 

pengembangan tersebut. 

b. Penilaian kinerja 

      Penentuan calon penerima besiswa dapat dilihat dari kinerja selama 

masa kerja karyawan tersebut. Penilaian dilakukan oleh jajaran direktur 

manajemen Waroeng Spesial Sambal.  

c. Masa kerja  

      Pada dasarnya tidak ada aturan baku untuk menetapkan karyawan calon 

penerima beasiswa. Perusahaan melihat dari rekam jejak karyawan tersebut 
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selama ini. Penentuan karwayan biasanya lebih ditujukan kepada karyawan 

yang memiliki masa bakti tebih dari 3 tahun karena biasanya Direktur sudah 

dapat melihat kelebuhan dan kekurangan serta potensi karyawan tersebut. 

d. Periode Beasiswa Kuliah 

      Pemberian beasiswa kuliah diberikan satu periode. Ketentuan dalam 

Satu periode beasisawa hanya diberi jatah selama waktu yang telah 

ditetukan. Misalnya karyawan mendapat beasiwa kuliah pada jejang S1, 

makan karyawan harus menyelesaikan studinya sesuai dengan periode 

dalam program S1 tersebut yang berjumlah delapan (8) semester.  

 

2. Model Penentuan Calon Peserta pengembangan 

      Proses menentukan calon karyawan penerima beasiswa ini dilakukan 

dengan cara  sebagai berikut: 

a. Ditentukan perusahaan 

      Karyawan yang akan mendapat beasiswa kuliah ditentukan oleh pihak 

manajemen dengan kebutuhan dan potennsi karyawan. Para atasan melihat 

kinerja karyawan tersebut selama masa pengabdian karyawan tersebut 

selama beberapa tahun dalam masa kerja karyawan tersebut. Dengan 

melihat potensi karyawan, Direktur akan memanggil karyawan tesebun 

kemudian ditawarkan apakah bersedia untuk mengikuti program 

pengembangan ini. 
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b. Diajukan oleh Manajemen Area 

      Karyawan yang memiliki lebih memiliki motivasi dan potensi akan 

diajukan oleh pihak manajemen area kepada manajemen pusat. karyawan 

yang berpotensi tersebut berasal dari karyawaan manajemen area sendiri 

atau pekerja warung yang akan dipromosikan.  

c. Mengajukan secara pribadi 

      Karyawan yang memiliki motivasi serta kemauan untuk mendapat 

beasiswa kuliah dapat melaporkan diri kepada manajemen area atau melapor 

kepada manajemen pusat. laporan akan ditindak lanjuti oleh jajaran tinggi 

perusahaan untuk dikaji lebih dalam. 

 

3. Manfaat Pengembangan Untuk Waroeng Spesial Sambal “SS” 

      Penerapan program pengembangan karyawan manajemen melalui program 

beasiswa ini memiliki berbagai manfaat bagi perusahaan dalam pelaksanaan 

kegiatan operasionalnya. Manfaat yang didapat yaitu: 

a. Meningkatkan motivasi kerja. 

b. Meningkatan kinerja karyawan. 

c. Karyawan tersebut dapat ditempatkan pada jabatan baru di perusahaan. 

d. Menghadirkan ide/gagasan baru untuk peruahaan. 

      Karyawan manajemen  menjadi peserta pengembangan sumber daya manusia 

ditulis dalam tabel data karyawan pengembangan sumber daya manusia melalui 

program beasiswa manajemen Waroeng Spesial Sambal dapat dilihat pada 

lampiran 2.  
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3.2.4. Kendala Pengembangan Karyawan Waroeng Spesial Sambal  

      Dalam program pengembangan beasiswa manajemen Waroeng Spesial 

Sambal mengalami berbagai kendala yang dihadapi. Berikut adalah uraian 

kendala yang dihadapi Waroeng Spesial Sambal “SS” dalam pengadaan program 

pengembangan karyawan : 

1. Masalah yang dihadapi perusahaan yaitu terdapat beberapa karyawan yang 

resign setelah menyelesaikan studi kuliah dalam program beasiswa tersebut. 

Hal ini terjadi karena kebijakan perusahaan yang tidak memberikan suatu 

perjanjian/kontrak yang bersifat mengikat karyawan untuk mengabdi setelah 

menyelesaikan program beasiswa kuliah yang diterima. 

2. Karyawan yang sedang dalam masa studi kuliah tidak mendapat izin cuti 

karena tidak ada kebijakan dari pihak manajemen. Keadaan ini menyebabkan 

terjadinya penurunan kinerja karyawan tersebut karena fokus karyawan terbagi 

antara harus kuliah dan bekerja. 

3. Karyawan harus mengganti  kekurangan jam kerja yang terpakai untuk kuliah. 

Penggantian jam kerja dilakukan pada hari itu juga dengan mengganti di jam 

lembur karyawan serta dapat mengganti di hari lain pada hari libur kerja. Jam 

kerja per hari harus terpenuhi meskipun dalam proses mengikuti program 

beasiswa karyawan. 

 

 


