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LAMPIRAN L 

TRANSKRIP WAWANCARA TAMBAHAN ANGGOTA PICK A 

CHICK 

(OLIVIA) 

Nama   : Olivia Yuwono  

Jabatan  : Finance 

Media wawancara : LINE 

Wawancara Koding 

Fendy: Siang lingg. Aku mau tanya-tanya lagi soal motivasi 

gapapa ya? 

 

Olivia: Iya di gapapa. OY1, L-1 

Fendy: Oke. Nah kamu kan pernah bilang kalo kamu pernah 

ngerasa bosen waktu kerja gitu. Itu mempengaruhi kinerjamu buat 

ngejalanin job deskmu gak? Mengapa? Bisa kasi contoh? 

 

Olivia: Iya ,tapi bukan bosen yang sampe ninggalin kerjaan si.. 

Lebih kayak ngrasa jenuh aja,karena kadang juga cuma gitu2 

aja,kurang ada greget gitu hehe hmm,pengaruh ke kinerja ada,tapi 

ngga terlalu besar.. Aku berusaha buat nglakuin sebaik mungkin 

untuk jobdesk ku,tapi kadang mungkin pernah kalau uda mentok 

ngrasa kurang mood gitu,jadinya kerjanya kurang maksimal. 

OY2, L-1, IN 



 

L-2 

 

Fendy: Ohh oke oke. Terus kamu kalo menurut kamu tanggung 

jawabmu di bagian pekerjaanmu itu ada pengaruhnya gak sama 

kinerjamu? Ceritain dong. 

 

Olivia: ya ada pengaruhnya. bagianku kan finance,ngatur arus 

keluar masuknya uang. Nah kalau misal arus kas kacau,jadinya 

bingung ini uangnya lari kemana dan masuk darimana aja,kurang 

jelas gitu jadinya. Dan menurutku membuat laporan keuangan itu 

cukup susah si,karena kita kan sistem gantian kunjungan ke stan 

tiap minggu,jadi uang yang diambil di stan itu kadang tiap2 

anggota lupa setor ke aku,jadi waktu bikin laporan kadang ada 

bingung2nya. 

OY3, L-2 

Fendy: Wah susah juga yah haha. Oh iya menurutmu sebenernya 

gimana sih pengaruhnya sistem kerja kita di pick a chick ke 

kinerja kita 

 

Olivia: Menurutku sistem kerja Pick a chick SOPnya masih 

kurang jelas,sehingga kadang itu jadinya mbingungi gitu. 

OY4, L-2 

Fendy: Oke oke. Terus kamu merasa perlu diawasi gak selama 

kamu kerja? Ada pengaruhnya sama kinerjamu? Ceritain dong 

 

Olivia: Kalau diawasi si nggak terlalu perlu si ya 

menurutku,karena kita sudah sama2 gede dan punya tanggung 

jawab masing2,jadi seharusnya kita juga sudah memiliki 
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kesadaran masing2. Selain itu,kalau diawasi kalau aku jadinya 

ngrasa kurang bisa konsen si. Mungkin kalau udah selesai 

kerjaanku,trus kalau dicek bareng2 gitu baru oke,jadi bisa 

diperbaiki lagi kalau ada salah. Tapi kalau diawasi kurang 

nyaman si aku. Hehehe 

Fendy: Wah iya bener sih… Terus menurut kamu gimana efek 

relasi antar anggota kita d Pick a Chick sama kinerjamu 

 

Olivia: Efek relasi dengan kinerja itu menurutku berpengaruh 

banget si ya..kita memang harus tetep profesional,tapi prakteknya 

juga nggak segampang itu si hahaha karena kita satu tim,kita pasti 

selalu ketemu dan kerja bareng,kalau ngga enakan sama 1 

anggota,jadinya krg nyaman kerjanya. Jadi ya menurutku relasi 

antar rekan kerja itu peru dijaga si.. Kalau memang ngrasa kurang 

sesuai dengan ide si A gitu,aku berusaha kayak ngomong gitu 

si,Biar nggak ada pikiran negatif gitu dan kayak jengkel2 sendiri 

gitu. 

OY6, L-3 

Fendy: Wah mantep mantep. Nah terus ling, kalo pas pekerjaan 

mendadak berat gitu, misalnya harus pameran terus pembukuan 

juga harus dikerjain. Ada pengaruhnya sama kinerjamu gk? Ada 

contoh pengalamannya? 

 

Olivia: Hmm,kalau seperti itu ada si ya. Kalau kayak gitu,aku OY7, L-3 
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butuh waktu juga si,karena habis pameran itu juga capek dan 

butuh waktu juga untuk melakukan pembukuan.. Dulu pernah si 

jadi pulang dari pameran udah capek banget dan harus bikin 

pembukuan,nah itu pernah ada yg seharusnya masuk 

pengeluaran,tapi aku lupa nulis.. Jadi kerjanya jdi krg maksimal  

Fendy: Ya berat juga sih haha. Oh iya kamu kan pernah bilang 

kalo pendapatan kita kurang banget. Kondisi pendapatan kita 

yang sekarang ini gimana pengaruhnya sama kinerjamu? 

 

Olivia: Iya pendapatan kita masih kurang si..karena pendapatan 

kita masih kurang,aku berusaha untuk cari cara buat ningkatin 

pendapatan.. Misalnya aku cari pameran2 yang sekiranya sesuai 

di instagram atau tanya temen gitu, trus aku juga join d UC focus 

soalnya itu banyak pameran gratis dan bagus si acaranya.. Kayak 

dulu itu pernah ada kompetisi paduan suara di UC,nah itu yg dtg 

kan banyak banget,trus waktu itu stan kita juga rame banget,itu 

ningkatin pendapatan banget si.. Trus aku juga cari2 dengan cara 

OPEN PO ,jadi nawar2i ke temen2ku ..gitu si. 

OY8, L-4 

Fendy: Waahh keren keren hahaha. Oke itu aja dulu ling 

pertanyaan dari aku. Thank you poll waktunyaa. 

 

Olivia: Oke sama sama OY9, L-4 

 


