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LAMPIRAN F 

TRANSKRIP WAWANCARA ANGGOTA PICK A CHICK 

(OLIVIA) 

Nama   : Olivia Yuwono 

Jabatan  : Finance 

Media wawancara : Tatap Muka 

Wawancara Transkrip 

Fendy: Oke siang lingg.  

Olivia: Siangg. OY1, F-1 

Fendy: Aku mau tanya dikit soal kerjaan kita di Pick a 

Chick ngga papa ya? 

 

Olivia: Iya ngga papa, boleh. OY2, F-1 

Fendy: Buat biodatamu kurang lebih aku udah tau jadi 

kita langsung ke pertanyaan aja. 

 

Olivia: Oke OY3, F-1 

Fendy: Pertama… sejauh mana pencapaian yang sudah 

kamu dapat selama kamu kerja di Pick a Chick? Ada 

kamu pernah mengalami achievement ato nggak? 

 

Olivia: 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 jadi… dari situ itu kita 

mendapatkan banyak sekali omset penjualan. Tingkat 

penjualan kami termasuk paling banyak dibandingkan 

stan stan sebelah. Nah hal ini merupakan pencapaian ya 

untuk kelompok kami terutama dari segi finance juga, 

jadi dari situ tu bener-bener bisa mendongkrak tingkat 
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omset penjualan perusahaan itu menjadi semakin tinggi 

dibandingkan bulan” sbelumnya. 

Fendy: Ohh kalo gitu gara” penghasilan besar tambah 

semangat dong kerjanya berarti 

 

Olivia: Iyaa tambah semangat. Lumayann. OY5, F-2 

Fendy: Mmm. Terus kalo dari Pick a Chick nya sendiri ni 

kamu pernah dapet penghargaan ato gak? 

 

Olivia: 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. 

OY6, F-2, IN 

Fendy: Ohh… Terus kamu dapet award tu bikni kamu 

tambah semangat kerja atau yaudah ya Cuma sekedar 

award aja gitu gak terlalu berpengaruh? 

 

Olivia: 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. 

OY7, F-2, IN 

Fendy: Oww oke oke oke. Terus… kamu pernah bosan 

nggak selama mengerjakan kerjaanmu di Pick a Chick 

ini? 

 

Olivia: Pernah sih, jujur pernah. Jadi… jadi yaa kan kita 

ini juga kadang itu ada saat-saat dimana kita males 

bareng gitu kan. Terus jadi jenuh juga karena kita tu udah 

terus waktu semester” awal tu juga kita cukup kerjanya tu 

cukup keras jadi ada saat dimana aku juga merasa… 

gak… bukan bosen yang gimana si cuman capek aja terus 

apalagi ada saat tu dimana waktu… yaa… Aku kayak 
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agak niat tapi yang kalian lain tu ada sempet kayak 

kurang niat jugak gitu kan jadi kayak aku yang ngingetin 

kalian buat kerja sesuai deadline, nah itu kalo aku kayak 

gitu terus yang ngingetin terus tapi kali juga kurang 

inisialtif itu juga kadang bikin aku bosen jugak. 

Fendy: Ohh gitu. Terus… tanggung jawabmu sebagai 

finance tu sebenernya tu apa sih? 

 

Olivia: 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. 

OY9, F-3, IN 

Fendy: Ohhh. Nah terus.. gini. Tanggung jawab yang 

kamu dapatkan selama kamu kerja itu mempengaruhi 

motivasimu buat kerja gak misalnya kamu gara” 

tanggung jawabmu seperti ini malah jadi tambah males 

kerja atau mungkin gak berpengaruh sama sekali gitu? 

 

Olivia: Nggak sih.. nggak bikin males. Jadi karena itu 

tanggung jawabku ya jadi aku bakal berusaha untuk 

kerjain semaksimal mungkin. 

OY10, F-3, IN 

Fendy: Ohh gitu. Terus gini. Kamu ada perkembangan 

gak setelah kamu bekerja di Pick a Chick jadi selama… 

secara internal aja.. personally kamu ada perkembangan 

gak? 
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Olivia: Jadi dari pengalaman yang udah aku dapet dari 

Pick a Chick ini yah… aku merasa cukup berkembang 

dalam diriku sendiri, jadi… kan kita itu kerjanya dalam 

tim gitu kan. 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  

OY11, F-4, IN 

Fendy: Ohh gitu. Itu… mempengaruhi motivasimu buat 

kerja ato nggak sebenernya? 

 

Olivia: Motivasi… kalo ada pekerjaan aku tetep harus 

kerjain sih. Jadi yak apa yak apa yaa… tetep tak kerjain. 

OY12, F-4 

Fendy: Ohh gitu. Eee… oke selanjutnya… Menurutmu 

standard operationalnya Pick a Chick itu gimana? 

 

Olivia: Untuk sekarang.. sampek sekarang ini.. Sop nya 

Pick a Chick itu… ada yang masih kurang jelas ya… 

jadi… yaa… masih belum terlalu ditetapin secara tetap 

gimana sop sop nya untuk… berjalannya perusahaan 

tersebut. 

OY13, F-4 

Fendy: Ohhh. Itu bikin kamu males kerja ato sbenernya 

gak masalah? 

 

Olivia: Ohh.. Gak masalah sih. OY14, F-4 

Fendy: Gak ada masalah ya berarti?  

Olivia: Gak ada masalah. OY15, F-4 

Fendy: Oww oke. Terus gini. Hubunganmu sama 

anggota-anggota yang lain gimana? Adem ayem atau ada 

sedikit konflik gitu? 
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Olivia: Hubungannya baik baik aja sih OY16, F-5 

Fendy: Ngga ada masalah ya?  

Olivia: Ngga ada masalah OY17, F-5 

Fendy: Kira-kira menurutmu hubungan antara rekan-

rekanmu yang lain itu bisa mempengaruhi motivasimu 

ato nggak? 

 

Olivia: Mmmmm… bisa sih jadi kadang kalo 

misalnya…. Bukan hubungan yang tengkar gitu ya atau 

negatif cuman kalau misalnya dalam suatu tim itu… 

kadang kalo… lagi pada males semua itu juga kadang… 

aku juga… jadi aras-arasen gitu lo jadi motivasiku untuk 

bekerja itu juga sedikit menurun karena melihat teman-

teman juga kurang… kurang termotivasi, kayak gitu.  

OY18, F-5 

Fendy: Oww… oke oke oke. Terus… menurutmu kondisi 

pekerjaan yang sekarang ini memberatkan kamu ato 

ngga? Kira kira atau ada keluhan dari pekerjaanmu? 

 

Olivia: Ngga… nggak memberatkan sih… ya kan kita… 

ya tambah lama kan juga… kerja itu kan juga… semakin 

bareng bareng ya jadi semakin lama itu juga…. Kita juga 

sama-sama memahami jobdesk kita, jadi ya ngga terlalu 

berat 

OY19, F-5 

Fendy: Ohhh oke. Oke yang terakhir, ee… menurutmu 

pendapatan kita di Pick a Chick gimana? 

 

Olivia: Untuk pendapatan… jujur kita masih jauh dari 

target sih. Jadi… yaa… aku berharap kita lebih bisa 

untuk melakukan penjualan secara lebih… untuk 

mendapatkan pendapatan yang lebih juga. 

OY20, F-5 

Fendy: Owww… eee.. jadi itu buat kamu semangat dong  
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buat malah untuk buat cari… apa… buat cari pendapatan 

lebih tu buat kamu lebih termotivasi untuk kerja gitu atau 

ya sudahlah kerja sebisanya aja gitu? 

Olivia: Eee… iya dong. 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. 

OY21, F-6 

Fendy: Ohhh gitu. Oke oke itu aja dulu deh Ling. Thank 

you yaa buat waktunya 

 

Olivia: Iyaa sama sama. OY22, F-6 

 


