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Wawancara

Koding

Fendy: Halo Bell.
Bella : Halo Adi.

MB1, E-1

Fendy: Eee… aku mau nanya-nanya soal…. Kerjaan kita
bareng di Pick a Chick. Ngga papa ya?
Bella : Yes

MB2, E-1

Fendy: Oke. Eee.. aku udah tau biodatamu kurang lebih
jadi kita langsung ke pertanyaan aja ya. Eee…Yang
pertama… pencapaianmu selama kamu berada di Pick a
Chick ini seperti apa atau sejauh mana gitu pencapaianmu,
achievement lah.
Bella : Mmm… Kalo achievement itu mungkin dari….

MB3, E-1

Apa… waktu biasanya kita jualan di pameran atau di
event-event gitu lo. Jadi kalo misale ada orang yang
dateng terus tanpa kita harus nawari dengan susah payah
mereka tu kayak melihat logoe kita… ngeliat banner e kita
mereka tu sudah tertarik terus mau beli tu kayak sebuah
achievement… ternyata ide bisnis kita iku oke jugak gitu.
Fendy: Oww jadi… itu bikin kamu semangat kerja dong

E-1

berarti ya, kayak tambah semangat gitu?
Bella : Ow iya lah. Kalo misale kayak gitu semakin

MB4, E-2

banyak orang yang dateng ken kita kan kayak semakin
semakin bersemangat buat “Oww yawis. Meski capek,
meski banyak harus gini gitu tapi kan… itu sing membuat
kita kayak seneng gitu lo, jadi kita kayak lebih
bersemangat lagi buat bekerja gitu lo.
Fendy: Owwke oke. Oke next question ya. Eee… Pick a
Chick pernah ngasi kamu penghargaan berupa apa? Jadi
kamu.. emm. Penghargaan dari Pick a Chick?
Bella : Kalo penghargaan secara fisik ngga ada sih. Lebih

MB5, E-2, IN

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. Kayak bareng temen-temen seneng itu ken sudah
kayak “oo iya ini kayak sesuatu… balesan atas kerja
kerase kita nyiapin ini dari jauh-jauh hari. 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.
Fendy: Owww oke oke oke. Oke selanjutnya… Ee… Di
Pick a Chick ni kamu pernah bosen gak ketika waktu
njalanin kerjaanmu kamu bosen gitu pernah gak?
Bella : Yaa pernah sih.

MB6, E-2

Fendy: Mmm.. Itu waktu kapan? Misalnya kayak… bisa
lebih spesifik gak?
Bella : Nah sebenere gini. Kan kerjaanku jadi bagian

MB7, E-2

E-2

operasional jadi tugasku tu kayak ee… masukin stok ke
stan. Jadi emm.. pekerjaan yang aku lakuin itu kayak
monotone gitu lo. Jadi itu itu aja. Kadang-kadang itu
kayak ya bosen ya gitu-gitu lagi gitu, ga ada kayak… apa
yang berubah gitu lo. Itu yang membuat kadang-kadang
kayak ya bosen lah… sedikit…
Fendy: Jadi kayak... waktu bosen males kerja gitu ya? Ada
kemalasan gitu ya?
Bella : Ya ada, kayak agak ga niat tapi yaudah lah gitu lo.

MB8, E-3

Fendy: Owww gitu. Oke, eee… kamu dapet tanggung
jawab apa? Tanggung jawab apa aja selama kamu kerj di
Pick a Chick ini atau selama kamu jadi operasional di Pick
a Chick?
Bella : Yaa tanggung jawabnya itu ya yang pertama itu

MB9, E-3

kan karena semua persediaan peralatan dan perlengkapan
tu kan tugasku jadi aku yang masukin stocknya nah itu
kan tanggung jawabku sendiri bukan temen-temen lain
kan mereka juga mili... punya job desk yang berebeda.
Jadi spesifiknya ya itu aku kayak ngurus semua bahanbahannya, alat-alatnya kayak gitu semua. Itu semua
tanggung jawabku gitu
Fendy: Emmm.. Nah… tanggung jawab itu… ee…
malah…. Ada buat kamu ngerasa kayak “wohh aku harus
lebih giat kerja karena tanggung jawabku seperti ini” atau
sebenere menurutmu itu nggak berpengaruh sama…
motivasimu utnuk kerja di Pick a Chick sini?
Bella : Yah berpengaruh sih, soalnya aku mikirnya gini.

MB10, E-3, IN

Kan aku yang masok persediaan bahan di situ, kalo

E-3

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.
Fendy: Owww oke oke. Terus… kamu merasa pernah ada
mengalami perkembangan gak selama kamu bekerja di
Pick a Chick ini? Jadi dari dalem dirimu sendiri,
internalmu kamu pernah ada perkembangan gak?
Bella : Ya pastinya ada sih. Lebih kayak lebih… bisa

MB11, E-4

mempersiapkan. Jadi kayak misalnya dari event” gitu
ya… kan setiap kita ngikutkin… setiap kita buka stand
ada yang kurang ada yang kurang ada yang kurang, nah
dari situ tu aku kayak belajar… untuk mempersiapkan
untuk bisa kayak ngeliat ohh butuhe kira kira apa aja ya
supaya ga ngalami kekurangan kayak gitu gitu lagi kayak
gitu
Fendy: Oww jadi… nah perkembangan itu membuat kamu
merasa kayak wohh gara gara aku berkembangan di Pick a
Chick gitu aku jadi tambah semangat kerja atau yaa…
yaudah perkembangan ya buat kamu aja gitu?
Bella : Mmmm… yaa… bisa jadi sih sebenere

MB12, E-4, IN

perkembangan itu. 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.
Fendy: Ohh oke ok oke. Oke pertanyaan selanjutnya..
Mneurutmu Standard operasional perusahaan perusahaan

E-4

kita gimana?
Bella : Menurutku pribadi sih kayak… kurang… bagus…

MB13, E-5

kurang bagus…
Fendy: Lebih spesifik kurang bagusnya itu gimana?
Bella : Kan biasanya kalo… kalo dari aku sendri dari job

MB14, E-5

desk ku sendiri ya. Kan ini.. aku kan biasanya harusnya
dari operasional itu kalo misalnya kita beli sesuatu apa
sesuatu tu kan pasti kayak ada hubungannya sama yang
finance, ya kan jadi kita harus laporan kita harus minta
uang mereka yang bagian finance yang pegang uang.
Cuman, kalo di sini kita tu kan tiap bulan kan tiap orang
jatah visit ke stand kan seminggu satu kali sebulan kan
tiap orang kita bergantian.
Fendy: Iya betul.
Bella : Nah dari situ kayak jadie kayak kurang bisa

MB15, E-5

keliatan gitu lo kita sebenere… apa… rugi ato enggaknya..
atau untung soalnya kita dapet uang itu jadi aku langsung
beli bahan”nya tanpa harus kayak laporan ke ling ling
kayak gitu.
Fendy: owww…
Bella : Jadi kayak kurang… mungkin kurang… yak apa

MB16, E-5

ya… kurang tertata, kurang sistematik gitu lo. Tapi ya
sebenere gapapa sih ga ada masalah, cuman menurutku…
ya gitu.
Fendy: Itu bikin kamu tambah malas kerja atau yaudah
gapapa gitu aja?
Bella : Ya ngga papa sih sebenere

MB17, E-5

Fendy: Ohh ngga papa ya

E-5

Bella : Iya ngga pengaruh cuma ya gitu.

MB18, E-6

Fendy: Mmmm oke oke terus nah hubunganmu sama
anggota anggota yang lain gimana? Misalnya mungkin
dari… apa… ketika kamu sama anak” terus kamu kerja
bareng gitu, kamu lebih merasa nyaman kerjanya atau
mungkin waktu sama anak-anak kamu jadi males kerja
gitu kamu ada perasaan kayak gitu gak?
Bella : Nggak sih, sama temen” juga kita asik asik aja kok

MB19, E- 6

maksudnya kita nyambung kita cocok kalo kerjapun ga
susah akrena kita kayak sudah sudah lama terus kita ya
kayak sudah deket gitu jadi nyantai aja apalagi kita kan
orangnya gampang kayak ktia go with the flow gini
yaudah oke ayok kita bareng” kerja kita kayak jarang ada
konflik jadi kayak adem ayem gitu.
Fendy: Oww gitu. Nah hubunganmu sama rekan-rekan
yang lain itu tu buat malah membuat kamu lebih semangat
bekerja atau sebenernya menurutmu… tidak.. tidak terlalu
berhubunga jadi kerja ya kerja pertemanan ya pertemanan
gitu?
Bella : Sbenere ya… pengaruhi sih. Soalnya kalo misalnya

MB20, E-6, EK

kita sama temen” rekan kerja kita sendiri aja gabisa
nyambung ya kayak kerja itu jadi lebih kayak apa sih gitu
lo
Fendy: Jadi males ya?
Bella : Jadi.. bukan males sih… kayak lebih kayak… ga

MB21, E-6, EK

gitu … ga gitu niat ya… gimana ya… kayak jadi kayak
kurang maksimal gitu lo. Nah sedangkan kalo misalnya
kita berhubungan baik dengan rekan kerja kita kan jadie

E-6

lebih enak mau ngapa”in itu kita bisa ngmong satu sama
lain terus kayak nyambung terus gitu jadi gampang.
Fendy: Oww oke oke. Nah menurut kamu kondisi
pekerjaanmu

sebagai

operasional

gimana?

Ada

permasalah di pekerjaanmu sebagai operasional?
Bella : Ngga ada sih.

MB22, E-7

Fendy: Ngga ada ya?
Bella : Ngga ada
Fendy:

Ohh..

MB23, E-7
oke

oke.

Terus..

nah,

pendapatan,

menurutmu pendapatan di Pick a Chick bagaimana?
Kurang atau sudah cukup oke?
Bella : Sebenernya sih masih tergolong rendah ya,

MB24, E-7

menurutku sih jadi kayak harusnya kita kayak kita
harusnya lebih berusaha lagi supaya bisa lebih meningkat
kayak gitu
Fendy: Oke oke oke. Jadi males berarti kerjanya ya?
Bella : Sebenernya gak sih. Kalo pendapatan gini kan

MB25, E-7

kayak malah mendorong kita buat kayak ayo kita harus
ningkatin omsetnya kita.
Fendy: Ohhh
Bella : Jadi kayak.. gimana kita bisa survive kalo misalnya

MB26, E-7, EK

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.
Fendy: Owww okeoke. Okee Cukup sampe di sana.
Tengkyu ya bell buat waktunyaa.
Bella : Iyaa sama sama adi.

MB27, E-7

E-7

E-8

