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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Profil perusahaan 

 Perusahan Pick a Chick merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di 

bidang food and beverage dengan produk ayam geprek. Pick a Chick didirikan oleh 

empat orang mahasiswa Universitas Ciputra sejak tahun 2015 sebagai proyek EP 

(entrepreneurial project), dengan struktur organisasi yang tertera pada Gambar 4.1. 

4.1.1. Struktur Organisasi  

Gambar 4.1. Struktur organisasi Pick a Chick 
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4.2. Profil Informan 

Tabel 4.1. Daftar profil informan penelitian 

No. 
Nama 

Informan 
Keterangan Jabatan Perusahaan / Pekerjaan Inisial 

1. 

Joshua 

Laksamana 

Sentono 

Salah satu anggota 

perusahaan Pick a 

Chick 

Marketing Pick a Chick JL 

2. 
Olivia 

Yuwono 

Salah satu anggota 

perusahaan Pick a 

Chick 

Finance Pick a Chick OY 

3. Maria Bella 

Salah satu anggota 

perusahaan Pick a 

Chick 

Operational Pick a Chick MB 

4. 

Bernadette 

Dewi Retno 

Widarti 

Karyawan Pick a Chick Karyawan Pick a Chick DR 

5. 
Franky 

Subintang 

Pengusaha senior dalam 

bidang Food and 

Beverage 

Pemilik 
Pujasera Dorang, Hayaku 

Sushi, Kizuna 
FS 

6. 

Diego 

Topazio 

Erlangga 

Pengusaha senior dalam 

bidang Food and 

Beverage 

Pemilik Paon Kadek DT 

Sumber: Data diolah 

 

Tabel 4.1 merupakan data profile dari informan yang telah dipilih sebagai 

narasumber dan diwawancara sebagai metode pengumpulan data. Informan yang 

dipilih sebagai narasumber telah memenuhi kriteria dari purposive sampling. 

4.3. Analisis Data 

 Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menangkap adanya informasi yang jika 

dikaitkan dengan indikator yang dipertimbangkan, informasi tersebut meliputi 

motivasi intrinsik, yaitu achievement, recognition, the work itself, responsibility, 

advancement, dan motivasi ekstrinsik  yang meliputi policy and administration, 

quality supervisor, interpersonal relationship, dan salary, wages, income. Peneliti 
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telah membuat koding untuk memudahkan pembaca dengan contoh koding sebagai 

berikut. Koding (OY4, D-5, IN ) berarti: 

 D-5 : menunjukkan lampiran, dan kode lampiran. (lampiran D, halaman ke 

5) 

 OY4 : menunjukkan inisial narasumber, dan penomoran dalam lampiran 

wawancara. (wawancara Olivia Yuwono, penomoran ke 4) 

 IN/EK : menunjukkan klasifikasi motivasi dari informasi wawancara. IN 

untuk motivasi intrinsik dan EK untuk motivasi ekstrinsik. 

Berdasarkan informasi yang ditangkap peneliti dalam proses wawancara, 

beberapa informasi dapat tertangkap melalui kategori sebagai berikut: 

4.3.1. Achievement 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, informan Joshua 

memberikan informasi sebagai berikut: 

“Aa… jadi menurutku sih pencapaian terbesar itu ya ketika aku dapet kayak event… yang… 

mungkin susah didapat buat vendor-vendor lain gitu tapi terus….. kemudian Pick a Chick bisa 

berhasil dapet.”- Joshua (JL5, D-1, IN) 

 

“Yaa.. otomatis bikin tambah semangat dong.  Kayak… aku harus dapet lagi. Aku harus 

dapet lebih lagi.”-Joshua (JL6, D-2, IN) 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut, Joshua menyatakan bahwa jenis prestasi 

berbeda menurut masing-masing individual. Pernyataan tersebut terkait dengan 

indikator achievement. Informan bernama Olivia juga memberikan sebuah pernyataan 

sebagai berikut: 

“Jadi menurutku pencapaian yang telah aku dan kelompokku yang aku raih, menurutku ya, 

nah itu pada saat pameran di UC tentang kebetulan waktu itu ada UC competition paduan suara 
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jadi… dari  situ itu kita mendapatkan banyak sekali omset penjualan. Iyaa tambah semangat. 

Lumayann”- Olivia (OY4, F-1, IN) 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut Olivia menyatakan bahwa pencapaian yang 

ia alami adalah ketika pameran yang dilakukan Pick a Chick mengalami peningkatan 

penjualan yang sangat tinggi. Dewi, karyawan dari stand Pick a Chick mengatakan 

bahwa pencapaian yang ia rasakan adalah ketika stand yang ia jaga menjadi ramai 

sehingga ia menjadi lebih semangat saat bekerja. 

”Ada prestasinya ya itu kalo… penjualan rame… penjualan banyak kita makin semangat 

untuk kerja.”- Dewi (DR DR6, G-1, IN) 

 

Salah satu informan bernama Diego juga memberikan penyataan sebagai 

berikut: 

“Kalau saya tegaskan ke mereka bahwa mereka punya target yang harus dikejar, mereka 

lebih serius kerjanya. Lebih aktif gitu.” –Diego (DT DT8, I-2, IN) 

 

Diego menyatakan bahwa ketika seseorang diberikan target yang harus 

mereka capai, mereka akan mengangkat target tersebut sebagai motivasi bagi mereka 

untuk bekerja dan meningkatkan kinerja. 

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa empat informan menyatakan 

hal yang sama, yaitu prestasi yang diraih individual membuatnya lebih termotivasi 

dan meningkatkan kinerja mereka. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari 

pernyataan informan, peneliti melakukan highlight guna menentukan kata kunci yang 

menandakan pernyataan informan terkait dengan indikator achievement. Kata kunci 

yang menandakan indikator achievement adalah pencapaian, prestasi, dan target 
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4.3.2. Recognition 

 Hasil dari wawancara yang telah dilakukan menunjukkan informan Joshua 

memberikan pernyataan sebagai berikut: 

“kita harus kayak misal lagi pameran, terus kita sukses besar di pameran itu, kita sold out 

apa apa… terus ee… yak kan kita seneng gitu, nah itu sudah merupakan penghargaan buat aku 

sendiri, kayak gitu..” –Joshua (JL8, D-2, IN) 

 

“Nah lek akhirnya berhasil soldout rasane puas gitu. Contoh pas kita pameran ndek graha 

fair ground itu kan sold out pas trakir2. Sampe muter2 nawarno ke orang aku” –Joshua (JL3, J-2, IN) 

 

Berdasarkan pernyataan berikut, Joshua menyatakan bahwa penghargaan yang 

ia dapatkan di Pick a Chick membuatkan senang, merasa puas, dan bahkan 

membuatnya lebih giat dalam memasarkan produk di pameran. 

“Kalo penghargaan secara fisik ngga ada sih. Lebih ke… kayak misalnya kita ikut event, kita 

jualan di pameran abis gitu kita… jualanya banyak itu kayak…kepuasan itu kayak… sebuah 

penghargaan sendiri gitu lo…. Terus apalagi dari UC ini kan kita dapet award biasanya kalo di akhir 

semester jadi tu kadang-kadang yang membuat motivasi kita kayak “kita harus dapet award ini, 

mangkae kayak, ayo kita kerjae lebih niat lagi!” kayak gitu” –Bella (MB5, E-2. IN) 

 

 

Informan bernama Bella menyatakan bahwa penghargaan yang ia dapatkan 

dalam Pick a Chick berupa kepuasan individual ketika produk Pick a Chick terjual 

habis saat menjaga stand. Selain itu ia juga mendapatkan penghargaan berupa award 

dari Universitas Ciputra sehingga ia menjadi lebih semangat dalam melakukan 

pekerjaannya. 

“Kalo penghargaan… itu kita pernah dapet penghargaan waktu EP 4 ato 5 gitu, jadi kita 

dapet penghargaan kita maju depan audit waktu EP kemudian kita juga dari situ karena kita menang 

award itu kita bisa dapet hadiah berupa uang.” -Olivia (OY6, F-2, IN) 

 

“Ya itu bikin semangat juga sih karena kan kita dapet award jadi award itu bisa memacu kita 

untuk kerjanya lebih dari yang udah kita capai sebelumnya itu.” –Olivia (OY7, F-2, IN) 

 

Berdasarkan pernyataan Olivia, ia mendapatkan penghargaan ketika berada 

dalam kelas Entrepreneurial Project dan maju ke depan auditorium untuk menerima 
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hadiah uang dari penghargaan tersebut. Penghargaan tersebut membuatnya 

termotivasi untuk bekerja lebih giat lagi. 

“Kasik… waktu sepatu anak saya rusak… cece pinjemin uang untuk saya beli sepatu 

akhirnya kan itu utang. Tapi sama cece dilunaskan gausa bayar.”-Dewi (DR12, G-2, IN) 

 

“Kalo dikasi penghargaan ya… secara nggak langsung ya… kita seneng jadi ada semangat 

untuk kerja gitu.”-Dewi (DR14, G-2, IN) 

 

Karyawan dari Pick a Chick bernama Dewi juga merasakan bahwa ia 

mendapatkan penghargaan dari Pick a Chick atas upaya kerja kerasnya berupa 

bantuan dari Pick a Chick untuk keperluan anaknya dengan memberikan sejumlah 

biaya untuk membeli sepatu untuk anaknya. Hal tersebut membuatnya menjadi 

senang dan lebih bersemangat untuk bekerja. 

“Kalo mau dia…. Ya jadi kalau missal… kita kasi dia satu target… dan dia achieve target 

tersebut… itu harus dibarengi dengan reward, sama kalo missal dia tidak mencapai target tersebut, ya 

kan” –Franky (FS5, H-1, IN) 

 

“itu membuat pola pikirnya. Jadi akhirnya terpola di pola pikirnya karyawan kita bahwa 

kalau saya melakukan sesuatu yang benar saya akan mendapatkan reward.” –Franky (FS6, H-2, IN) 

 

“Kalo mereka saya suruh kerja lebih serius dari biasanya tapi gak dikasi apa-apa, wah bisa 

lari pegawai saya. Pasti ngerasa rugi mereka, kerja lebih tapi gak dapet apa-apa. Kita juga harus 

buat mereka tahu kalo mereka kerja keras ada untungnya juga buat mereka” –Diego (DT9, I-2, IN) 

 

“Saya kasih mereka bonus waktu itu. Seneng banget mereka. Dari itu kalo pameran mereka 

udah ngerti, kalo jualnya banyak, bos senang, hadiah datang. Jadi rajin mereka” –Diego (DT10, I-3) 

 

Kedua pengusaha food and beverage senior dengan nama Diego dan Franky 

juga menyatakan bahwa karyawan yang telah mencapai sesuatu dalam pekerjaannya 

harus diberikan penghargaan agar karyawan tersebut memiliki pemikiran bahwa ia 

harus bekerja dengan baik sehingga atasannya dapat memberikan penghargaan 

kepadanya. 
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Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa enam informan menyatakan 

hal yang sama, yaitu penghargaan yang diberikan kepada individual membuat 

mereka . Berdasarkan informasi yang didapatkan dari pernyataan informan, peneliti 

melakukan highlight guna menentukan kata kunci yang menandakat pernyataan 

informan terkait dengan indikator recognition. Kata kunci yang menandakan 

indikator recognition adalah reward, bonus, dan penghargaan. 

4.3.3. The Work Itself 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, informan Joshua 

memberikan informasi sebagai berikut: 

 “Ya itu sih pasti di, lek orang bosen kan pasti jadi males malesan kerja. Cuma yo tetep job 

desk harus tetep jalan. Tapi jadi cenderung kerja sebatas job desk tok. Jadi ga niat ngerjain outside 

my job.” –Joshua (JL4, J-2, IN) 

 

 Berdasarkan pernyataan Joshua, ketika ia merasa bosan dengan pekerjaannya, 

Joshua akan menjadi lebih malas untuk mengerjakan pekerjaannya dan tidak 

mengerjakan kegiatan tambahan di luar kegiatan pemasarannya. Joshua tetap 

berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaannya meskipun ia merasa bosan terhadap 

pekerjaannya. 

“waktunya ngirim / restock itu kalo ada laporan stok di stan tinggal sedikit. Nah biasanya 

besoknya kirim barang, tapi kadang kalo agak males ngirimnya jadi besok lusanya, kayak 

procrastinate sedikit gitu” –Bella (MB3, K-2, IN) 

 

Bella menyatakan bahwa ketika ia merasa bosan dengan pekerjaannya, kinerjanya akan 

menurun. Bella bahkan pernah menunda melakukan pekerjaannya ketika ia merasa 

bosan dengan pekerjaannya. 

“Bosennya itu…. Ssssepi kalo pas waktu jaga pagi sampe sore nggak ada yang beli tu bosen.” 

–Dewi (DR16, G-3, IN) 
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“Nggak mempengaruhi soalnya kita… pikir ya nanti kalo… waktunya kan masih panjang 

sampe malem mungkin ada pembeli yang beli.” –Dewi (DR17, G-3, IN) 

 

Dewi, karyawan dari Pick a Chick, menyatakan bahwa suasana stan yang sepi 

sejak pagi hingga sore membuatkan merasa bosan dalam bekerja. Dewi tetap giat 

menjaga stand dengan harapan seseorang akan membeli produk di stand pada malam 

hari meskipun ia merasa bosan dalam melakukan pekerjaannya. 

“selama berbulan bulan an dia merasa dia stuck di situ, walaupun notabene saya kasi dia 

salary lebih tinggi daripada karyawan saya yang di outlet, yakan, nah…. Pada satu titik… ngeluh ke 

saya seperti itu” –Franky (FS9, H-3, IN) 

 

“Akan semakin menurun dan bisa bisa out. Itu sama kayak kita maksa dia keluar secara 

halus kan” –Franky (FS10, H-3, IN) 

 

“…..Dia saya suruh bantu-bantu dapur, cuci piring, cuci panci gitu. Gak betah dia, katanya 

terlalu capek, gak tahan.… saya suruh dia jaga kasir sekalian nyapu-nyapu, bersih-bersih meja, jadi 

bantu pelayan di depan. Ternyata cocok dia. Ga ngeluh lagi abis itu. Kerjanya juga jadi lumayan.” –

Diego (DT11, I-3, IN) 

 

Diego dan Franky menyatakan bahwa kita harus mencoba untuk mengubah 

posisi karyawan dalam perusahaan untuk menghindari ketidakcocokan antara 

pekerjaan karyawan dengan kemampuan karyawan tersebut. Franky menyatakan 

bahwa menempatkan seseorang di tempat yang tidak cocok untuknya dan 

mempertahankan poisisi tersebut kepada orang itu sama saja dengan mengeluarkan 

orang tersebut secara halus. Diego mengatakan bahwa ia pernah mencoba menukar 

pekerjaan salah satu karyawannya yang terus mengeluh kepadanya ke bagian lain 

dalam bisnisnya. Hal tersebut mengakibatkan karyawan tersebut bekerja lebih 

maksimal dan tidak mengeluh lagi dalam mengerjakan pekerjaannya. 

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa lima informan menyatakan hal 

yang sama, yaitu individual tentu pernah merasa bosan dengan pekerjaannya dan 
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kebosanan tersebut berdampak beda bagi setiap individual. Ketidakcocokan 

seseorang terhadap pekerjaan yang diberikan kepadanya juga merupakan salah satu 

faktor yang mengakibatkan permasalahan tersebut. Berdasarkan informasi yang 

didapatkan dari pernyataan informan, peneliti melakukan highlight guna menentukan 

kata kunci yang menandakan pernyataan informan terkait dengan indikator the work 

itself. Kata kunci yang menandakan indikator the work itself adalah mengeluh dan 

bosan 

4.3.4. Responsibility 

Hasil dari wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa informan 

Bella memberikan informasi sebagai berikut: 

“Yah berpengaruh sih, soalnya aku mikirnya gini. Kan aku yang masok persediaan bahan di 

situ, kalo misalnya ga ada aku ngga ada yang masok persediaan terus kita kerjanya apa? Ngga ada 

yang beli bahan-bahan ini apa yang dijual gitu. Jadi itu kayak selalu yang bikin aku kayak “Ehh harus 

terus keep on going!” gitu.”-Bella (MB10, E-4, IN) 

 

Bella menyatakan bahwa tanggung jawab yang dberikan kepadanya 

membuatnya merasa harus melakukan pekerjaannya Akibat yang akan terjadi apabila 

pekerjaan tersebut tidak dilakukan adalah seluruh aktivitas Pick a Chick akan 

terganggun dan bahkan terhenti. Maka dari itu Bella berusaha untuk memenuhi 

tanggung jawabnya sebagai bagian operasional dalam Pick a Chick 

“Harus kayak punya rasa tanggung jawab sih, kayak tiap orang itu. Jadi… yaa kalo kita 

ngeras…. Kalo kita ada tang… ngerasa punya tanggung jawab kan kayak… mau ndak mau harus 

dilakukan dan… ya… all out gitu lo….” –Joshua (JL13, D-3, IN)  

 

Joshua menyatakan bahwa setiap orang harus mempunyai tanggung jawab 

terhadap pekerjaannya. Ia menyatakan bahwa tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya membuatnya merasa harus bekerja semaksimal mungkin 
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“Jadi sebagai finance aku bertanggung jawab untuk mengatur arus keluar masuknya uang 

itu kemudian membuat laporan keuangan laporan laba rugi laporan arus kas dan sebagainya. nah 

kemudian… ya… aku juga turut berpartisipasi dalam pengecekan ke stan… jadi tiap minggu kita juga 

digilir ya… nah itu aku juga bertanggung jawab untuk datang ke stan untuk menghitung hasil 

penjualan yang didapat dalam minggu itu dan pengeluaran yang telah dikeluarkan.” –Olivia (OY9, F-

3, IN) 

 

“Jadi karena itu tanggung jawabku ya jadi aku bakal berusaha untuk kerjain semaksimal 

mungkin.” –Olivia (OY10, F-3, IN) 

 

Olivia juga menyatakan hal yang sama dengan Joshua, yaitu ia merasa harus 

melaksanakan tanggung jawabnya semaksimal mungkin. Olivia menyatakan bahwa ia 

bertanggung jawab terhadap laporan laba rugi perusahaan dan berpartisipasi terhadap 

pengecekan stan. 

“Tanggung jawabnya ya kita harus… apa ya.. kayak… milik kita sendiri stan itu… gimana 

caranya kita yang jaga… apa barang atau penjualan kita semakin laku.” –Dewi (DR20, G-3, IN) 

 

Dewi menyatakan bahwa ia merasa bertanggung jawab dalam menjaga stand. 

Ia melaksanakan tanggu jawab tersebut dengan menjaga stan tersebut seakan-akan 

stand tersebut merupakan miliknya sendiri. 

“Tanggung jawab itu mutlak. Jadi missal dia bertanggung jawab atas… A gitu ya. Terus dia 

ndak melakukan tanggung jawabnya. Ya itu sama aja kayak kita…. Kita udah bayar orang buat bantu 

kita kerja dan kita tidak terbantu kan? Nahh. Kalo tanggung jawab buat saya itu bukan masalah 

mempengaruhi kinerjanya dia apa ndak, tapi itu syarat mutlak yang harus dia kerjakan. Itu tanggung 

jawabnya dia sudah. Seperti itu.” –Franky (FS13, H-4, IN) 

 

Berdasarkan pernyataan Franky, tanggung jawab yang diberikan kepada 

seorang karyawan bersifat mutlak. Ketika seorang karyawan tidak melakukan 

tanggung jawabnya, maka hal tersebut sama saja dengan membayar orang untuk 

membantu pekerjaan kita, tetapi pekerjaan tersebut malah tidak terbantu. 

“Bagian masak tanggung jawabnya harus masak sesuai resep, bikin minuman harus pas, 

masaknya gaboleh lambat-lambat, cuci piring harus bersih, dan sebagainya. Nah kalo sampe 

tanggung jawabnya gak terpenuhi, berarti kinerjanya turun. Dari situ saya bisa tegur dia supaya cara 

kerja kayak gitu jangan diterusin.” –Diego (DT14, I-4, IN) 
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Menurut pernyataan Diego, tanggung jawab karyawan dapat menjadi tolak 

ukur untuk mengetahui kinerja orang tersebut. Ketika seseorang tidak melakukan 

tanggung jawabnya atau tanggung jawabnya tidak dilakukan sepenuhnya, Diego 

dapat mengantisipasi hal tersebut dengan menegur karyawannya. 

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa enam informan menyatakan 

hal yang sama, yaitu tanggung jawab yang diberikan kepada individual membuatnya 

lebih terfokus dalam melakukan pekerjaannya. Berdasarkan informasi yang 

didapatkan dari pernyataan informan, peneliti melakukan highlight guna menentukan 

kata kunci yang menandakan pernyataan informan terkait dengan indikator 

responsibility. Kata kunci yang menandakan indikator responsibility adalah tanggung 

jawab 

4.3.5. Advancement 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, informan Joshua 

memberikan informasi sebagai berikut:  

“Nah kapasitas buat bisa handle lebih ini sing menurutku ber efek di kinerja ku. Aku isa 

melakukan lebih banyak dari yang seharusnya tugasku. Of course kinerja ku jadi lebih baik, bisa 

dapet event lebih prospek, creative marketing lancar, dll” –Joshua (JL6, J-2,IN) 

 

Joshua menyatakan bahwa kapasitasnya kemampuannya untuk menangani 

pekerjaannya semakin berkembang sehingga ia dapat melakukan pekerjaan lebih baik 

dari sebelumnya. 

 “Jadi yaa lebih… berusaha untuk menghargai pendapat orang lain lebih bisa ndengerin 

pendapat orang lain kemudian juga… karena aku juga yang lebih sering ngingetin ke kalian tentang 

tugas” itu jadi kayak… yahh.. aku belajar untuk… apa ya… kayak… lebih…  disiplin juga tentang 

pekerjaan yang harus kita kerjain gitu” –Olivia (OY11, F-4, IN) 
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Olivia menyatakan bahwa setelah ia mengalami perkembangan dalam 

pekerjaannya, Olivia menjadi lebih dapat mendengarkan pendapat orang lain, lebih 

dapat belajar dari orang lain, sehingga ia dapat mengembangkan dirinya lagi. 

“Jadi kayak karena aku udah tau, jadi untuk kedepannya misalnya aku kayak lebih ohh ya 

jadi kerjanya lebih tek tek gitu. Lebih “ohh aku tau apa yang harus aku lakuin” Jadi aku langsung 

kerja gitu. Langsung dikerjain kayak gitu.” –Bella (MB12, E-4, IN) 

 

Bella menyatakan bahwa setelah mengalami perkembangan dalam 

menjalankan pekerjaannya, ia menjadi lebih efisien dalam melakukan tugasnya 

karena sudah memahami apa saja yang harus ia lakukan. 

“Paling cuma masaknya tambah lihai, takaran bumbunya udah gak berubah-berubah. 

Kerjanya lebih cepet. Gitu aja sih kalo tambahan rajinnya kayaknya enggak.” –Diego (DT16, I-5, IN) 

 

Diego menyatakan bahwa setelah karyawannya bekerja cukup lama dalam 

usahanya, karyawan tersebut menjadi lebih mahir dalam melakukan tugasnya. 

Sayangnya perkembangan tersebut hanya berdampak pada kemampuan karyawan, 

bukan semangat kerjanya. 

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa empat informan menyatakan 

hal yang sama, perkembangan individual dalam pekerjaan membuatnya lebih efisien 

dalam bekerja dan menumbuhkan sikapnya dalam berorganisasi. Berdasarkan 

informasi yang didapatkan dari pernyataan informan, peneliti melakukan highlight 

guna menentukan kata kunci yang menandakan pernyataan informan terkait dengan 

indikator advancement. Kata kunci yang menandakan indikator advancement adalah 

lebih mampu dalam melalukan sesuatu 
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4.3.6. Policy and Administration 

Berikut ini merupakan pernyataan dari Diego dan Franky, dimana keduanya 

merupakan pembisnis senior yang telah berpengalaman mengelola usaha makanan  

 

“Nah dari SOP ini, itu mengurangi kebingungannya dia. Jadi akhirnya dia kan gak bingung 

kan. Harus ngapain harus ngapain. Jadinya kan terstruktur gitu lo.“ –Franky (FS17, H-5, EK) 

 

“Kalau sistem kerja dalam Paon Kadek diikuti sama mereka sesuai dengan instruksi, 

seharusnya kinerja mereka sudah stabil, aman-aman aja” –Diego (DT18, I-5, EK) 

 

Franky mengetakan bahwa sistem dari suatu pekerjaan dapat mengurangi 

kebingungan karyawan sehingga pekerjaa karyawan dapat lebih terstruktur. Diego 

mengatakan bahwa sistem kerja dapat menjadi bantuan bagi karyawan agar pekerjaan 

mereka dapat terlaksana dengan baik. 

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dua informan menyatakan hal 

yang sama, yaitu sistem yang diberlakukan dalam sebuah perusahaan membuat 

individual dalam perusahaan tersebut tidak bingung dalam melakukan pekerjaannya 

dan kinerja individual tersebut akan tetap stabil selama ia mengikuti sistem yang 

berlaku. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari pernyataan informan, peneliti 

melakukan highlight guna menentukan kata kunci yang menandakan pernyataan 

informan terkait dengan indikator policy and administration. Kata kunci yang 

mendandakan indikator policy and administration adalah tanggung jawab 

4.3.7. Quality Supervisor 

 Berikut merupakan hasil wawancara dari informan Diego. Pernyataan yang 

diberikan adalah sebagai berikut: 
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“Gak berani mereka kerja males-malesan kalau ada saya. Pasti saya tegur. Kan saya juga 

bukan bayar dia buat santai-santai nganggur gitu” –Diego (DT20, I-6, EK) 

 

Pernyataan dari Diego menunjukkan bahwa pengawasan saat seseorang 

bekerja mengakibatkan individual menjadi segan untuk bermalas-malasan dalam 

melakukannya. Apabila individual tersebut bermalas-malasan, maka Diego akan 

menegurnya. 

“Tetep perlu lah. Cuma kita kan sama sama belajar, jadi ya tetep perlu saling mengingatkan 

lek ada satu yg salah atau lagi down.” –Joshua (JL7, J-3, EK) 

 

“Aku inget e sing pas itu km gak jelas pol pas bagi tugas sih, slow respon sisan hahaha. Yo 

aku mengingatkan sepantasnya tok to waktu itu.” –Joshua (JL8, J-3, EK) 

 

Menurut pernyataan yang diberikan oleh Joshua, setiap anggota dalam 

perusahaan perlu mengawasi satu sama lain untuk membantu rekan yang mengalami 

permasalahan. 

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dua informan menyatakan hal 

yang sama, yaitu ketika individual lebih diawasi dalam pekerjaannya, ia akan bekerja 

dengan lebih berhati-hati dan pengawas dapat membantunya untuk mengoreksi 

kesalahannya. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari pernyataan informan, 

peneliti melakukan highlight guna menentukan kata kunci yang menandakan 

pernyataan informan terkait dengan indikator quality supervisor. Kata kunci yang 

menandakan indikator quality supervisor adalah menegur dan mengingatkan. 

4.3.8. Interpersonal Relationship 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, informan Joshua 

memberikan informasi sebagai berikut: 
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 “Kalo kita semua deket trs open satu sama laen kan pasti berdampak baik buat projek e kita 

di. Contoh ae aku ngingetno kamu pas kamu gajelas. Pasti next e kan bisa sama sama jadi lebih baik 

kinerja e, tp lek kita tertutup ga peduli satu sama lain pasti juga ga tau salah e dimana” –Joshua (JL9, 

J-4, EK) 

 

 Joshua menyatakan bahwa apabila setiap anggota saling terbuka tentu 

dampaknya akan baik untuk Pick a Chick. Setiap anggota dapat saling mengoresi 

kinerja satu sama lain agar masing-masing anggota mengetahui kesalahannya dan 

dapat memperbaikinya. 

“Soalnya kalo misalnya kita sama temen” rekan kerja kita sendiri aja gabisa nyambung ya 

kayak kerja itu jadi lebih kayak apa sih gitu lo.” – Bella (MB20, E-6, EK) 

 

“Nah sedangkan kalo misalnya kita berhubungan baik dengan rekan kerja kita kan jadie 

lebih enak mau ngapa”in itu kita bisa ngmong satu sama lain terus kayak nyambung terus gitu jadi 

gampang.” – Bella (MB21, E-6, EK) 

 

Bella juga menyatakan bahwa ketika kita berhubungan baik antara satu sama 

lain, kita akan merasa lebih mudah untuk melakukan sesuatu bersama dan 

pembicaraan akan lebih mudah. Komunikasi yang kurang baik antar anggota dalam 

satu perusahaan dapat mengakibatkan miskomunikasi sehingga pekerjaanpun menjadi 

enggan dilakukan 

 

“kita satu tim, kita pasti selalu ketemu dan kerja bareng, kalau ngga enakan sama satu 

anggota, jadinya kurang nyaman kerjanya. Jadi ya menurutku relasi antar rekan kerja itu perlu dijaga 

si. Kalau memang ngerasa kurang sesuai dengan ide si A gitu, aku berusaha kayak ngomong gitu si, 

biat ngga ada pikiran negative gitu dan kayak jengkel2 sendiri gitu.” –Olivia (OY6, L-3, EK) 

 

Olivia pun menyatakan hal yang serupa dengan Joshua dan Bella. Ketika 

terdapat hubungan yang kurang baik antar satu anggota dengan anggota yang lain, 

makan pekerjaan pun akan kurang nyaman untuk dilakukan Olivia menyatakan 

bahwa relasi dalam pekerjaan perlu dijaga. Ketidak terbukaan satu anggota dan 
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anggota yang lain akan menimbulkan pikiran negatif dan membuat individual merasa 

kesal sendiri terhadap rekannya. 

“Mereka kan deket satu sama lain. Otomatis sering ngobrol. Nah kedekatan mereka itu bikin 

mereka susah ngerasa bosan di tempat kerja. Mereka bisa ngehibur satu sama lain. Kalo ada masalah 

juga bisa cerita satu sama lain. Jadi motivasi mereka buat kerja juga jadi bagus. Kinerja mereka juga 

baik karena merasa nyaman di sini.” –Diego (DT23, I-7, EK) 

 

Diego menyatakan kedekatan karyawan dalam usahanya membuat 

karyawannya menjadi susah bosan di tempat kerja. Selain itu karyawan juga dapat 

menceritakan masalahnya kepada karyawan lainnya. Hal tersebut membuat motivasi 

dan kinerja karyawannya menjadi lebih baik. 

“Satu sama lain kita saling support dengan begitu otomatis ada masalah apapun semua akan 

terasa ringan. Dan yang muncul bukan lagi perselisihan ataupun kompetisi yang tidak sehat.Ndak, 

tapi saling support kan. Seperti itu. Ada temen yang mungkin omsetnya kok kurang bagus ya. Nah itu 

satu sama lain akan saling kasih masukan.”– Franky (FS22, H-7, EK) 

 

Menurut pernyataan yang diberikan oleh Franky, satu karyawan dengan 

karyawan lain dapat saling membantu sehingga masalah terasa ringan. Persaingan 

yang muncul dalam perusahaan tersebut juga bukan lagi persaingan tidak sehat 

melainkan persaingan dengan saling support. Ketika ada karyawan yang omsetnya 

kurang bagus, karyawan lainnya memberikan masukan kepadanya. 

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa lima informan menyatakan hal 

yang sama, yaitu relasi antar individual dalam suatu pekerjaan membuat memicu 

individual tersebut untuk lebih giat dalam melakukan pekerjaannya. Berdasarkan 

informasi yang didapatkan dari pernyataan informan, peneliti melakukan highlight 

guna menentukan kata kunci yang menandakan pernyataan informan terkait dengan 
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indikator quality interpersonal relationship. Kata kunci yang menandakan indikator 

interpersonal relationship adalah satu sama lain, relasi, dan rekan kerja 

4.3.9. Working Condition 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, informan Dewi 

memberikan informasi sebagai berikut: 

“kondisinya… apa ya… kurang… apa ya… istilahnya…. Yaa jadi sepi itu lo yang membuat 

kita kayak resah… kan, maksudnya kita dibayar… Cuman kalo sepi itu kita itu tambah… apa ya… 

mikir… gitu lo…” –Dewi (DR40, G-6, EK) 

 

“Iya merasa nggak enak sendiri…” –Dewi (DR41, G-6, EK) 

 

 Menurut pernyataan dari Dewi, ketika kondisi stand menjadi sepi, ia merasa 

resah dan tidak enak karena iya sudah selalu digaji namun kondisi stand terus 

memburuk. Hal ini menumbulkan rasa cemas dalam diri Dewi. 

“Ya menurutku ya kalo missal kita gagal mendapat respon yang baik… ya brarti kan… 

strategi kita mungkin ada yang  salah gitu lo di marketing. Jadi ya… sebagai marketing, maksudnya 

sebagai person in charge di mark… marketing… ya berarti kayak kita… ya… aku si ngerasa kayak 

“Oh berarti aku harus ngelakukan sesuatu yang lain, eee… supaya mendapatkan respon pasar lebih 

baik gitu.” –Joshua (JL24, D-6, EK) 

 

Pernyataan yang diberikan oleh Joshua berbeda dengan Dewi. Ketika Joshua 

melihat pekerjaannya mengalami permasalahan, ia merasa harus memikirkan ide lain 

yang dapat mengubah kondisi pekerjaannya sehingga kondisi pekerjaannya dapat 

membaik. 

“Tapi jangan dipaksa juga. Saya paling gak suka maksa-maksa orang bekerja terlalu keras 

biarpun saya kasi mereka bonus. Itu bisa bikin mereka ngerasa kalo kerjaannya capek gitu terus 

mereka bisa gak tahan dan akhirnya bisa keluar sendiri malah” –Diego (DT26, I-7, EK) 

 

 Diego memberikan pernyataan bahwa tidak ingin memaska karyawannya 

untuk bekerja terlalu keras karena ia tidak ingin karyawan merasa bahwa kerjaannya 
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memberatkannya. Hal tersebut dalam membuatnya tidak tahan untuk terus bekerja 

dan kahirnya karyawan tersebut dapat keluar dari pekerjaannya. 

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dua informan menyatakan hal 

yang sama, yaitu ketika kondisi pekerjaannya mengalami permasalahan, semangat 

individual utnuk bekerja dapat menurun. Hal yang berbeda dinyatakan oleh Joshua. Ia 

menyatakan bahwa kondisi pekerjaan yang menurun justru membuatnya merasa 

harus bekerja lebih keras dibandingkan sebelumnya. Berdasarkan informasi yang 

didapatkan dari pernyataan informan, peneliti melakukan highlight guna menentukan 

kata kunci yang menandakan pernyataan informan terkait dengan indikator working 

condition. Kata kunci yang menandakan indikator working condition adalah bekerja 

terlalu keras, kondisi, dan gagal mendapat respon. 

4.3.10. Salary, Wages, Income 

 Hasil dari wawancara yang telah dilakukan menunjukkan informan 

Oliviamemberikan pernyataan sebagai berikut: 

“Karena pendapatannya sekarang masih kurang jadi ya gimana caranya aku ingin 

mendapatkan pendapatan yang lebih banyak agar bisa menutupi… modal-modal yang telah kita 

kumpulkan itu.” –Olivia (OY21, F-6, EK) 

 

 Olivia menyatakan bahwa ia ingin berusaha untuk meningkatkan pendapatan 

dari Pick a Chick saat ini ia merasa bahwa pendapatan Pick a Chick saat ini masih 

kurang. Selain itu, Olivia juga ingin menutupi modal-modal yang sebelumnya telah 

digunakan untuk pendirian Pick a Chick dengan pendapatan dari Pick a Chick. 

“Nah kalo ada yang kerjanya bagus tapi saya juga ndak naik naikkan dia punya gaji, masih 

saya samakan dengan yang lain, itu men downkan dia punya kinerja juga. Akhirnya alah sama aja 

saya kerja keras gaji saya sama saya kerja biasa biasa gaji saya sama. Jadi kalo yang kerjanya bagus 

langsung segera kasi dia tambahan Insentif.” –Franky (FS28, H-8, EK) 
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Franky menyatakan bahwa ketika individual yang memiliki kinerja lebih baik 

dari individual lainnya diberikan gaji yang setara dengan karyawan lainnya, hal 

tersebut akan menurunkan kinerja karyawan tersebut. Ia akan merasa tidak ada 

perbedaan keuntungan yang ia hasilkan saat berkerja keras maupun kerja biasa saja. 

Ketika seseorang memiliki kinerja yang baik, maka individual tersebut harus diberika 

insentif. 

 

“Yah pekerjaan mereka memang sudah lebih bagus dari pertama kali kerja sih. Tapi kinerja 

mereka waktu gaji mereka ditingkatkan pertama kali itu lebih baik dari yang sekarang. Semangat 

kerjanya naiknya cuma sebentar. Yah setidaknya dia tau kalo kerjanya bagus gajinya dinaikin” –

Diego (DT33, I-9, EK) 

 

Diego justru mengatakan bahwa gaji yang diberikan kepada karyawan tidak 

memiliki efek berjangka panjang. Ketika karyawannya diberikan kenaikan gaji, 

karyawan tersebut akan bersemangat untuk bekerja lebih giat. Sayangnya, semangat 

itu hanya bertahan sebentar saja. 

“Jadi kayak.. gimana kita bisa survive kalo misalnya pendapatan kita terus rendah gitu lo. 

Jadi kayak… nanti kita… nanti karyawannya kita makan apa gitu lo. Jadi kan itu kan kayak sing bener” 

yang bener” mendorong kita gitu” –Bella (MB26, E-7, EK) 

 

Bella menyatakan bahwa ia terdorong untuk meningkatkan pendapatan Pick a 

Chick karena masih tergolong rendah. Apabila kondisi pendapatan yang rendah 

tersebut terus dipertahankan, lama kelamaan hal tersebut juga akan berdampak pada 

karyawan Pick a Chick sehingga karyawan Pick a Chick juga akan mengalami 

masalah dengan keuangannya. 
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Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tiga informan yang 

merupakan anggota Pick a Chick menyatakan hal yang sama, yaitu kondisi 

pendapatan yangkurang mengakibat indivudal untuk berusaha untuk mendapatkan 

pendapatan lebih dari sebelumnya. Dua informan yang merupakan pembisnis senior 

dalam bidang food and beverage menyatakan bahwa peningkatan gaji individual 

membuatnya merasa bahwa kinerjanya dihargai. Berdasarkan informasi yang 

didapatkan dari pernyataan informan, peneliti melakukan highlight guna menentukan 

kata kunci yang menandakan pernyataan informan terkait dengan indikator salary, 

wages, income. Kata kunci yang menandakan indikator salary, wages, income adalah 

pendapatan dan gaji. 

4.4. Pembahasan  

 Setelah melakukan pengumpulan data dari narasumber yang telah dilakukan 

sebelumnya, peneliti menemukan motivasi intrinsik yang meliputi achievement, 

recognition, the work itself, responsibility, advancemen dan motivasi ekstrinsik yang 

meliputi policy and administration, quality supervisor, interpersonal relationship, 

dan salary, wages, income dalam perusahaan Pick a Chick. 

4.4.1. Achievement 

Menurut Herzberg (dalam Yasin, 2016), pencapaian seseorang dapat dilihat 

dari prestasi yang diraihnya. Agar seseorang dapat berhasil dalam melaksanakan 

pekerjaannya, maka orang tersebut harus mempelajari dirinya dan pekerjaannya 

dengan memberikan kesempatan kepada dirinya sendiri untuk mencoba agar dapat 
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berusaha mencapai hasil yang baik. Bila seseorang telah berhasil mengerjakan 

pekerjaannya, ia harus menyatakan keberhasilannya tersebut. Faktor ini juga 

didukung oleh McClelland (dalam Robbins, 2015:131) yang mengatakan bahwa 

pencapaian merupakan salah satu kebutuhan seseorang yang mempengaruhi orang 

tersebut untuk melakukan suatu tindakan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah 

didapat, diketahui bahwa prestasi yang diraih oleh seseorang dalam pekerjaannya 

membuat ia lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya lebih lanjut.Prestasi 

tersebut harus didampingi dengan hadiah yang diberikan kepada mereka agar mereka 

lebih menghargai target yang telah diberikan kepada mereka. Peningkatan kinerja 

yang diakibatkan oleh kinerja dapat dilihat dari perkembangan karyawan Paon Kadek. 

Sebelum mereka diberi target yang harus mereka capai saat berjualan di pameran, 

mereka hanya menjaga stand mereka dan tanpa memiliki inisiatif untuk memanggil 

pelanggan. Setelah diberikan target yang harus mereka capai, karyawan Paon Kadek 

menjadi lebih aktif sehingga penjualan stand pun meningkat. 

4.4.2. Recognition 

Maslow (dalam Robbins, 2015:128) mengatakan bahwa manusia memiliki 

hierarki kebutuhan dimana salah satu dari kebutuhan tersebut adalah penghargaan 

seperti harga diri, kemandirian, atau pencapaian. Herzberg (dalam Yasin, 2016) 

mengatakan bahwa sebagai lanjutan dari keberhasilan pelaksanaan, seseorang harus 

diberikan pernyataan pengakuan terhadap keberhasilannya oleh perusahaannya dan 

dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu langsung menyatakan keberhasilan di saat 
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ia bekerja (lebih baik dilaksanakan sewaktu ada orang lain) memberi hadiah berupa 

uang tunai, memberikan medali, surat penghargaan, dan memberikan kenaikan gaji 

promosi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, ketika seseorang 

mencapai sesuatu dan ia mendapatkan penghargaan atas kerja kerasnya, ia akan 

merasa bahwa hasil dari kerja kerasnya tidak sia-sia dan akan berusahan untuk terus 

mempertahankan kinerjanya agar ia mempunyai kesempatan mendapatkan 

penghargaan di kemudian harinya. Peningkatan kinerja tersebut dapat dilihat dari 

perkembangan kinerja Joshua yang dulunya kurang aktif dalam menawarkan barang 

di stand dan sekarang ia lebih semangat dalam menawarkan dan bahkan dapat meraup 

enam pelanggan sendiri dengan panggilannya. 

4.4.3. The Work Itself 

Seluruh anggota membuat usaha nyata dan meyakinkan, sehingga masing-

masing mengerti akan pentingnya pekerjaan yang dilakukannya dan berusaha 

menghindari dari kebosanan dalam pekerjaannya serta mengusahakan agar setiap 

sesama anggota sudah tepat dalam pekerjaannya (Herzberg dalam Yasin, 2016). Hasil 

wawancara yang telah didapat menunjukkan bahwa ketika individual tidak cocok 

dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya, ia akan merasa bahwa pekerjaan 

tersebut berat dan kinerjanya tidak akan maksimal. Perusahaan dapat mengatasi 

kebosanan dan penurunan kinerja seseorang dengan melakukan rotasi pekerjaan ke 

bagian lain (Duha, 2016:242). Teori tersebut memiliki kesamaan dengan pernyataan 

Diego dan Franky yang telah mencoba melakukan rotasi pekerjaan terhadap 
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karyawannya. Sebagian besar responden mengatakan bahwa meskipun mereka 

merasa bosan, kebosanan tersebut tidak mempengauhi kinerja mereka karena. Dewi, 

karyawan yang bekerja di Pick a Chick, mengatkan bahwa bila ia bermalas-malasan 

untuk bekerja saat pasar sepi, itu akan semakin menurunkan potensial terjualnya 

produk Pick a Chick. Dewi tetap semangat untuk menjaga stand dengan harapan 

adanya pembeli hingga Pick a Chick tutup. 

4.4.4. Responsibility 

Tanggung jawab merupakan salah satu point utama untuk mendapatkan 

kepercayaan atasan, yaitu dengan memiliki tanggung jawab dalam bekerja (Duha, 

2016:224). Menurut Herzberg (dalam Yasin, 2016), agar tanggung jawab benar 

menjadi faktor motivasi bagi anggota, perusahaan harus menghindari supervisi yang 

ketat, dengan membiarkan anggota bekerja sendiri sepanjang pekerjaan itu 

memungkinkan dan menerapkan prinsip partisipasi. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan dan informasi yang didapatkan oleh narasumber, tanggung jawab 

seseorang dalam pekerjaannya membuatnya bekerja sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. (Duha, 2016:222) juga mengatakan bahwa individual 

memang harus mantap  dan sanggup dalam menyesaikan pekerjaannya karena hal 

tersebut sudah merupakan tanggung jawabnya. Hal ini mengakibatkan kinerja dari 

orang tersebut stabil, namun tidak meningkatkan kinerja tersebut karena sebagian 

karyawan hanya melakukan pekerjaannya tanggung jawab sesuai dengan tanggung 

jawab nang diberikan kepadanya. (Duha, 2016:222) juga mengatakan bahwa 
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individual memang harus mantap dan sanggup dalam menyesaikan pekerjaannya 

karena hal tersebut sudah merupakan tanggung jawabnya. Berdasarkan hasil 

wawancara yang telah didapat, diketahui bahwa tanggung jawab yang diberikan 

kepada seseorang dalam pekerjaannya akan memicu orang tersebut untuk bekerja 

hingga ia memenuhi ekspektasi yang diharapkan kepadanya. Menurut para pengusaha 

senior, tanggung jawab tidak meningkatkan kinerja seseorang melainkan tolak ukur 

dan syarat mutlak dari pekerjaannya. 

4.4.5. Advancement 

Pengembangan merupakan salah satu faktor motivator bagi seseorang. Faktor 

pengembangan ini benar-benar berfungsi sebagai motivator, maka orang tersebut 

dapat memulainya dengan melatih dirinya untuk pekerjaan yang lebih bertanggung 

jawab (Herzberg dalam Yasin, 2016). Perkembangan dapat dilihat sebagai kendaraan 

paling penting bagi seseorang dalam usaha untuk membawa perubahan yang 

dibutuhkan (Guskey dalam Rijdt, 2013) Menurut para pengusaha senior, 

perkembangan tersebut memiliki pengaruh yang kurang signifikan terhadap motivasi 

karyawan namun dapat meningkatkan skill dari karyawan dalam bekerja. Berdasarkan 

hasil wawancara yang telah didapat, didapatkan informasi bahwa berkembangnya 

seseorang dalam suatu perusahaan dapat membuat orang tersebut lebih 

berpengalaman dalam melakukan pekerjaannya dan kinerja dari orang tersebut akan 

meningkat seiring bertambahnya pengalaman dalam pekerjaannya. 
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4.4.6. Policy and Administration 

Herzberg (dalam Yasin, 2016) mengatakan bahwa hal menjadi sorotan disini 

adalah kebijaksanaan personalia. Kantor personalia umumnya dibuat dalam bentuk 

tertulis. Biasanya yang dibuat dalam bentuk tertulis adalah baik, karena itu yang 

utama adalah bagaimana pelaksanaan dalam praktek. Pelaksanaan kebijaksanaan 

dilakukan masing-masing manajer yang bersangkutan. Adanya prosedur kerja yang 

berbelit-belit, membuat individual kelelahan untuk menyelesaikan pekerjaannya 

(Duha, 2016:229). Sistem kerja dari suatu perusahaan membuat pekerjaan seseorang 

dalam suatu perusahaan menjadi lebih efisien dan efektif karena pekerjaannya tertata 

rapi oleh sistem perusahaan tersebut. Narasumber mengatakan bahwa sistem kerja 

dalam perusahaan tidak mempengaruhi kinerja pekerja dalam perusahaan tersebut. 

Meskipun demikian, sistem yang diberlakukan dalam perusahaan meningkatkan 

efektivitas pekerja sehingga kinerja anggota perusahaan pun menjadi stabil. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah didapat, diketahui bahwa sistem perusahaan 

dapat membantu dan memudahkan individual dalam suatu perusahaan untuk 

melakukan pekerjaannya meskipun sistemkerja tersebut tidak meningkatkan 

motivasinya untuk bekerja 

4.4.7. Quality Supervisor 

Duha (2016:242) mengatakan bahwa hadir dan turut terlibat dalam melakukan 

suatu pekerjaan dapat meningkatkan pekercayaan diri karyawan. Pengawas teknis 

yang menimbulkan kekecewaan dimaksud adalah kurang mampunya anggota, 
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bagaimana caranya melakukan supervisi dari segi teknis pekerjaan yang merupakan 

tanggung jawabnya atau anggota mempunyai kecakapan teknis (Herzberg dalam 

Yasin, 2016). Bagi anggota perusahaan yang buka merupakan karyawan, pengawasan 

juga tetap perlu dilakukan untuk menghindari tindakan-tindakan penyelewengan. 

Pengawasan terkadang juga membuat individual menjadi segan dan malu-malu ketika 

diawasi sehingga kinerja mereka menjadi kurang signifikan. Menurut narasumber, 

pengawasan tetap harus dilakukan untuk menghindar penurunan kinerja sewaktu-

waktu. Peneliti menyimpulkan bahwa quality supervisor ternyata kurang signifikan 

dalam meningkatkan kinerja seseorang karena tidak semua orang memiliki tanggapan 

yang sama terhadap supervisi yang diperlakukan kepadanya. Sebagian orang merasa 

bahwa supervisi dapat membuatnya lebih terfokus dalam pekerjaannya, namun 

sebagian juga merasa kurang nyaman apabila ia terus diperhatikan saat bekerja. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah didapat, reaksi setiap individual berbeda-

beda saat diperhatikan selagi ia bekerja. Sebagian individual tidak nyaman ketika 

diperhatikan saat bekerja dan sebagian merasa pengawasan barus dilakukan guna 

memastikan kinerja individual. 

4.4.8. Interpersonal Relationship 

Menurut McClelland (dalam Robbins, 2015:131), salah satu kebutuhan dari 

manusia adalah kebutuhan akan afiliasi, yaitu keinginan yang penuh persahabatan 

dan interpersonal yang dekat. Hubungan interpersonal menunjukkan hubungan 

perseorangan antar sesama anggota, dimana kemungkinan setiap individual merasa 
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tidak dapat bergaul dengan individual lainnya (Herzberg dalam Yasin, 2016).  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah didapat, peneliti mendapatkan informasi 

bahwa ketika seseorang menjalani hubungan yang baik dengan orang-orang 

sekitarnya, lingkungan kerjanya akan menjadi nyaman baginya sehingga kinerjanya 

akan meningkat. Adanya komunikasi mengakibatkan individual lebih mudah untuk 

bergabung dengan lingkungan pekerjaannya sehingga individual dengan cara-cara 

terintegrasinya dapat mendorong individual pada pertumbuhan dan peningkatan 

kemampuan dan berimbas pada kinerja (Duha, 2016:229). Lima dari enam 

narasumber penelitian mengatakan bahwa hubungan interpersonal dalam pekerjaan 

merupakan faktor yang paling mempengaruhi kinerja seseorang dalam bekerja. 

Peneliti menyimpulkan bahwa hubungan interpersonal merupakan indikator yang 

sangat berpengaruh karena memiliki hubungan tersebut dapat membuat seseorang 

nyaman dengan pekerjaannya dan hal tersebut memicu perkembangan terhadap 

kinerjnya. 

4.4.9. Working Condition 

 Herzberg (dalam Yasin, 2016) mengatakan bahwa pemimpin dapat berperan 

dalam berbagai hal agar keadaan masing-masing anggota menjadi lebih sesuai dengan 

pekerjaan yang dijalankan angota tersebut Kondisi pekerjaan cukup mempengaruhi 

kinerja seseorang dalam pekerjaannya. Kondisi kerja mencakup lingkungan secara 

fisik dan sosial misalnya hubungan dengan teman sekerja, hubungan antar individual 

dalam perusahaan dan rasa aman bagi pekerja itu sendiri saat melakukan pekerjaan 
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(Anoraga dalam Syukur et al, 2015). Kondisi kerja yang buruk berpotensi 

menyebabkan pekerja mudah sakit, mengalami stres psikologis dan menurunkan 

produktivitas kerja (Pitaloka dalam Syukur et al, 2015). Sebagian dari narasumber 

mengatakan bahwa kondisi kerja mempengaruhi kinerja seseorang karena apabila 

pekerjaan tersebut terlalu berat dan terus dipaksakan, maka kinerja orang tersebut 

dapat menurun. Sebagian narasumber lainnya mengatakan bahwa kondisi pekerjaan 

bukan merupakan alasan bagi mereka untuk menurunkan kinerja mereka karena 

mengerjakan pekerjaan tersebut sudah merupakan konsekuensi dari pekerjaan yang 

telak mereka pilih. Peneliti menyimpulkan bahwa  kondisi pekerjaan dalam suatu 

usaha kurang signifikan sebagai motivasi dalam meningkatkan kinerja karena peneliti 

menemukan pendapat yang berlawanan dari narasumber terkait pengaruh kondisi 

kerja. 

4.4.10. Sales, Wages, Income 

Pendapatan dari seseorang merupakan salah saktu faktor yang mempengaruhi 

sejauh mana kinerja orang tersebut. Menurut Tracy (2013:36), ketika kita 

menginginkan sesuatu yang lebih dari suatu perusahaan, berilah hadiah lebih untuk 

menciptakan perilaku tersebut. Orang-orang dalam perusahaan seperti manajer atau 

marketing merespon sangat cepat terhadap peningkatan atau penurunan hadiah secara 

finansial untuk mencapai target atau perilaku tertentu. Berdasarkan hasil wawancara 

yang telah didapat, didapatkan informasi bahwa gaji merupakan faktor yang penting 

dalam mempengaruhi kinerja seseorang Ketika seseorang melakukan suatu pekerjaan 
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lebih giat dibandingkan sebelumnya, gaji atau pembagian pendapatannya harus 

ditingkatkan agar ia menyadari bahwa kerja kerasnya dipandang baik oleh perusahaan. 

Menurut Diego, salah satu narasumber yang merupakan pembisnis senior dalam 

bidang food and beverage, tawaran peningkatan gaji karyawan memang memicu 

meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Peningkatan tersebut hanya bersifat 

sementara.  

4.5. Implikasi Manajerial 

 Strategi peningkatan motivasi intrinsik dan ekstrinsik pada usaha Pick a Chick 

akan dijelaskan pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Implikasi Manajerial 

Indikator Kategori Sebelum Sesudah 

Interpersonal 

Relationship 

 

Ekstrinsik 

Pick a Chick kurang 

memperhatikan hubungan 

antar anggota sehingga 

masalah-masalah yang 

seharusnya dibahas menjadi 

tidak terselesaikan dan 

pekerjaan masing-masing 

anggota terhambat. 

Pick a Chick akan mendekatkan 

diri satu sama lain dengan 

mengadakan pertemuan anggota 

setiap dua minggu sekali untuk 

pembahasan bisnis sekaligus 

pendekatan anggota.  Masing-

masing anggota juga akan memberi 

masukan terhadap satu sama lain. 

Achievement Intrinsik 

Pick a Chick belum pernah 

memberi target kepada 

anggotanya dan hanya 

menyarankan anggota untuk 

bekerja semaksimal mungkin. 

Pick a Chick akan memberikan 

target kepada masing-masing 

anggota untuk setiap job desk yang 

dimiliki masing-masing anggota 

agar pekerjaannya lebih terarah. 

Recogniton Intrinsik 

Pick a Chick belum pernah 

memberi hadiah terhadap kerja 

keras anggotanya dan hanya 

memberikan gaji atau 

pendapatan sesuai standard. 

Pick a Chick akan memberikan 

bonus kepada masing-masing 

anggota yang telah memenuhi 

target masing-masing sebagai 

bahwa bukti kerja kerasnya 

dhiargai. 

Salary, 

Wages, 

Income 

 

Ekstrinsik 

Anggota Pick a Chick 

menyadari bahwa pendapatan 

dari usaha masih rendah, 

namun belum menjalankan 

usaha untuk meningkatkannya. 

Pick a Chick mulai memperkuat 

pemasaran  usaha dengan lebih 

sering mengikuti pameran, 

membuat produk inovasi baru, dan 

memperluas pemasaran agar 

pendapatan karyawan dan anggota 

dapat ditingkatkan. 
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The Work 

Itself 
Intrinsik 

Job Desk masing-masing 

anggota sudah pernah dirubah 

dan kinerja masing-masing 

meningkat karena sudah cocok 

dengan kemampuannya. 

Pick a Chick akan melakukan 

rolling terhadap job desk masing-

masing anggota setiap satu tahun 

sekali untuk menghindari 

kebosanan dalam bekerja 

Responsibility Intrinsik 

Terkadang anggota Pick a 

Chick masih tidak konsisten 

terhadap job desk yang telah 

diberikan kepada masing-

masing individual. 

Pick a Chick memperjelas 

tanggung jawab yang diberikan 

kepada masing-masing anggota 

dan menetapkan sanksi bagi 

anggota yang tidak memenuhi 

tanggung jawabnya. 

Quality 

Supervisor 

 

 

Ekstrinsik 

Pick a Chick kurang 

memperhatikan kualitas kerja 

dari masing-masing anggota 

sehingga kinerja dari anggota 

yang kurang maksimal 

terlalaikan. 

Pick a Chick akan mengadakan 

evaluasi kinerja masing-masing 

anggota dalam mengerjakan job 

desknya agar menghindari kinerja 

yang kurang maksimal. 

Working 

Condition 
Ekstrinsik 

Kondisi lingkungan sekitar 

stan Pick a Chick kurang 

bersih sehingga karyawan 

yang bekerja dalam Pick a 

Chick kurang nyaman. 

Sebagian pengaturan job desk 

Pick a Chick juga masih 

belum ditegaskan sehingga 

pekerjaan yang terlalaikan 

menjadi tertumpuk 

Pick a Chick mulai memperhatikan 

lingkungan sekitar stan Pick a 

Chick dan membersihkan daerah 

yang diperlukan sehingga 

lingkungan kerja Pick a Chick 

dapat menjadi tempat yang nyaman 

untuk bekerja. Pekerjaan yang 

terlalaikan dalam Pick a Chick 

juga akan dibahas dan diselesaikan 

agar tidak tertumpuk dan 

mengganggu pekerjaan lainnya. 

Advancement 

 
Intrinsik 

Setiap anggota Pick a Chick 

kurang belajar dari 

pengalaman masing-masing 

dan terkadang masih 

mengulang kesalahan yang 

sama. 

Anggota Pick a Chick saling 

membantu sama lain untuk 

belajarkan mengembangkan diri 

agar dapat meningkatkan kinerja 

masing-masing. 

Policy and 

Administration 

 

Ekstrinsik 

Sistem kerja dari Pick a Chick 

kurang jelas dan anggota 

terkadang tidak mengikuti 

sistem kerja yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

Sistem kerja Pick a Chick akan 

diperbaiki agar pekerjaan masing-

masing anggota lebih terarah dan 

kinerja masing-masing anggota 

dapat ditingkatkan. 

Sumber: Data diolah 

 

 

 

 


