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LAMPIRAN 

A.1. Lampiran 
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Daftar Wawancara 

1. Ada berapa jabatan pada Andalas Futsal Bekasi? 

Pada Andalas Futsal disini terdapat beberapa jabatan yang melingkupi 

tempat ini seperti Pemilik, Admin dan juga Pegawai. Itu ada beberapa 

jabatan yang melingkupi di Andalas Futsal ini. 

2. Disetiap jabatan tugasnya itu seperti apa? 

Yang paling atas pada jabatan ini adalah Pemilik tugas dari dia adalah 

tugasnya memimpin dan mengawasi segala kegiatan operasional yang 

terjadi pada Andalas Futsal disini, dan melakukan observasi kinerja 

karyawan dan melakukan penilaian pada karyawan. Selanjutnya ada 

Admin, admin disini adalah yang melakukan pencatatan, transaksi dan 

tugas lainnya yang berkaitan dengan operasional dari lapangan tersebut. 

Selanjutnya ada Pegawai, yang bekerja untuk melakukan pembersihan 

terhadap lapangan, dan menyediakan perlengkapan dari lapangan yang 

akan disewa. 

3. Apakah pelanggan pernah menegur jika pelayanan kurang memuaskan? 

Yang pastinya setiap pekerjaan tersebut pernah ditegur atau dimarahi oleh 

orang lain, itu adalah resiko dari suatu pekerjaan. Pelanggan itu biasanya 

menegur jika ada kerusakan pada bagian lampu lapangan yang tiba-tiba 

mati, atau terjadi jadwal bentrok antar pelanggan. 

4. Apakah pernah menghadapi banyaknya pelanggan yang ingin menyewa 

lapangan?2 
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Tentu saja pernah, permintaan dari pelanggan itu sangat tidak bisa ditebak 

karena dia tidak seperti member yang tentu sudah terjadwal dalam 

menyewa lapangannya. 
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