
BAB III 

RUMAH MAKAN PUTI MINANG HAJIMENA NATAR  

LAMPUNG SELATAN 

 

A. Gambaran Umum Rumah Makan Puti Minang Haji Mena 

  

1. Sejarah Singkat 

Rumah makan Putiminang (PTM) berdiri pada tahun 2007, Puti 

Minang Hajimena merupakan cabang yang kelima setelah Putiminang 

Labuhan Ratu, Pahoman, Sumur Batu, dan cabang yang lainnya.
1
 PTM 

didirikan oleh bapak Ir. H. Andi Kusnadi, M.M, M.T sebagai pemilik tunggal 

pada awalnya akan tetapi sekarang PTM menjadi sebuah isnis waralaba, 

terhitung semenjak dibukanya cabang PTM Pesawaran dan Bandarjaya, PTM 

merupakan salah satu anak cabang dari Taruko group yang berada di kota 

bumi, disusul dengan rumah makan Bagindo dan Gajeboh. Taruko group 

merupakan sebuah bisnis keluarga dimana setiap pemilik adalah anggota 

keluarga dari bapak Andi Kusnadi.
2
 Taruko merupakan milik dari ayah bapak 

Andi  Kusnadi sedang Gajebo dan Bagindo adalah  milik adik kandung bapak 

Andi Kusnadi. Kini rumah makan PTM telah memiliki 12 cabang yang berada 

di provinsi lampung,dan baru-baru ini PTM membuka cabang di Bandar jaya.  

 

                                                           
1
Samsul karyawan RM PTM Hajimena wawancara tanggal 12 oktober 2016 

2
Unita anggota dapur RM PTM Hajimena wawancara tanggal 14 oktober 2016 
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2. Lokasi Rumah Makan Puti Minang Haji Mena 

Lokasi rumah makan PTM cabang haji mena, berada di jalan Soekarno 

Hatta, Natar Lampung Selatan, tepatnya berada di seberang dealer mobil 

Toyota. Yang kelola oleh pimpinan bernama bapak dedi warman dan bapak Ir. 

H. Andi Kusnadi, M.M M.T. Rumah Makan Puti Minang Cabang Hajimena 

berdiri ditanah seluas +_ 20M persegi dan kini bangunan tersebut sudah 

menjadi hak milik
3
. Adapun pembagian ruangan: 

1) Ruang parkir untuk kendaraan konsumen dan pegawai 

2) Ruang penjaga dimana penjagaan untuk keluar masuk kendaraan  

konsumen  

3) Dapur untuk memasak makanan yang akan dijual 

4) Ruang untuk tamu VIP 

5) Ruang musholla 

6) Ruang untuk kantin 

7) Ruang makan terbuka.
4
 

3. Nama dan Jobdiscribtion Rumah Makan Puti Minang  Haji Mena 

Seluruh karyawan PTM berjumlah 31 orang dan Berikut adalah 

jobdiscribtion pada rumah makan puti minang cabang haji mena natar 

lampung selatan. 

                                                           
3
Indra nanang anggota tengah RM PTM Hajimena wawancara 16 oktober 2016 

4
Maria Ulfakasir putiminang hajmena Wawancara, 19 Oktober 2016 
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Nama    : Ir. H. Andi Kusnadi, M.M,. M.T 

Jobdiscribtion : Pemilik saham terbesar, sebagai dewan 

Pengawasan dan Evaluasi seluruh rumah 

makan PTM . Serta  menjadi atasan para 

pimpinan RM PTM setiap cabang bertugas 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, 

mengkoordinasikan , dan mengendalikan 

tugas-tugas di Bidang Pengendalian dan 

Evaluasi sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan. 

Nama  : Dedi Marwan 

Jobdiscribtion : Pimpinan cabang PTM Hajimena sekaligus 

kepala dapur, bertugas mengawasi kerja 

karyawan, memberikan instruksi, dan 

memberikan arahan terhadap seluruh karyawan 

Puti Minang Hajimena. 

Nama  : Ibrahim 

Jobdiscribtion : Wakil Pimpinan merangkap pembukuan, 

bertugas melakukan pencatatan keuangan 

mulai dari omset masuk sampai uang 

perbelanjaan dan menggatikan pimpinan ketika 

pimpinan berada diluar tempat kerja. 

Nama  :  Ust. Heri 

Jobdiscribtion : Bagian keuangan, bertugas membantu kerja 

wakil pimpinan dan menyiapkan semua 

kebutuhan administrasi. 

Nama  : Bang Ijal 

Jobdiscribtion : Perbelanjaan, bertugas melakukan 

pembelanjaan kebutuhan Rumah Makan PTM. 

Nama  : Nur Halim 
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Jobdiscribtion :Ketua sip I, bertugas melayani konsumen 

dibagian etalase makanan dan mengarahkan 

anggota sip I
5
 

Nama  :  Dani 

Jobdiscribtion : Ketua Sip II, bertugas melayani konsumen 

dibagian etalase makanan dan mengarahkan 

anggota sip II 

Nama  :  Adam 

Jobdiscribtion : Ketua Tengah, bertugas melayani konsumen 

dibagian tengah. 

Nama  : Dasril 

Jobdiscribtion : Asisten Dapur, bertugas memasak semua 

makanan yang akan akan dijual dibantu dengan 

anggota asiten dapur. 

Nama  : Maria Ulfa 

Jobdiscribtion : Kasir, bertugas sebagar kasir poros I atau 

kasir utama.
6
 

 

4. Visi Dan Misi Rumah Makan Putiminang Hajimena  

a. Visi 

Pada Tahun 2023, Menjadi jaringan rumah makan terbesar di 

Indonesia, yang menyajikan makanan padang berkualitas dengan layanan 

yang cepat dan bersahabat dalam rangka memenuhi selera dan kepuasan 

pelanggan. 

 

                                                           
5
Nur halim, ketua sip I, wawancara tanggal 19 oktober 2016 

6
Ijal,Wawancara dengan Perbelanjaan  tanggal 10 oktober 2016 
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b. MISI 

1) Membangun organisasi dan sistem manajemen yang bertaraf dunia 

serta Sumber Daya Manusia yang berdedikasi dan Profesional 

2) Mengembangkan usaha ke seluruh pelosok Indonesia termasuk ke 

pasar Internasional 

3) Memberikan kepuasan terhadap pelanggan, pemilik, pemegang saham, 

karyawan / pegawai 

4) Menjadi Perusahaan Publik berbasis shariah 

5) Mengembangkan inovasi demi kelangsungan dan ketahanan 

perusahaan 

6) Mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan dengan Mitra 

Usaha dan Para Pemasok 

7) Menyelenggarakan program-program dakwah dalam bentuk majelis 

baik untuk karyawan maupun masyarakat sekitar.
7
 

 

 

 

 

 

                                                           
7
www.facebookputiminanghajimena.co.id 

http://www.facebookputiminanghajimena.co.id/
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5. Struktur Organisasi Rumah Makan Puti Minang Hajimena 

Tabel 1. 

Struktur Organisasi Rumah Makan Puti Minang HajimenaLampung
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Keterangan: 

Ket. Sip I : ketua pergaintian sip siang 

Ket. Sip II : ketua pergantian sip malam. 

Semua ketua bagian mengkordinir anggotanya masing-masing untuk 

melakukan tugas dan kewajibannya dalam PTM sesuai dengan 

jobdiscribtionnya.
9
 

 

                                                           
8
Sumber DariDokumentasi  Rumah Makan Puti Minang Hajimena Natar Lampung Selatan, 25 Juni 

2015 
9
Dani, ketua sip II rumah makan PTM hajimena , wawancara tanggal 18 oktober 2016 

Ast & anggota  Ast & anggota  Ast& anggota 

pembukuan 

TUKANG PARKIR , 

DRIVER,  

KEPALA 

CABANG 

Ket. Sip I Kepala dapur Ket. Sip II Ket. pelynan 

Ast& Anggota  

kasir 

WAKIL 

PIMPINAN 

PEMILIK 

SAHAM 

Free line Perbelanjaan 
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6. Majelis Ta’lim Dan Kegiatan Dakwah Dalam Ptm Hajimena 

Dalam putiminang hajimena juga terdapat kegiatan rutin yang 

diperuntukan karyawan dan juga anggota keluarga karyawan serta masyarakat 

sekitar.Ada beberapa kegiatan rutin yang berhubungan dengan majelis 

diantaranya:
10

 

1. Majelis ta’lim hidayah putri yang diadakan satu bulan sekali, dihadiri oleh 

ibu-ibu anggota keluarga karyawan seluruh PTM.
11

 

2. Majelis ta’lm al-quran dan hadist diadakan setiap malam jumat, 

diperuntukan semua karyawan laki-laki.
12

 

3. Jaulah, sebuah tablig yang  jama’ah islamiyah lebih bisa dikategorikan 

sebagai kumpulan yang orang-orang yang senantiasa memberikan nasehat 

dari pada disebut sebagai sebuah organisasi. Jaulah dilakukan selama 3 

hari berurut-urut, karyawan yang teah ditunjuk wajib mengikutu kegiatan 

jaulah, dan kegiatan ini dilakukan sekali dalam seperiode dalam kurun 

satu bulan. Jaulah hanya diperuntukan untuk karyawan laki-laki, apabila 

seorang karyawan tidak mengikuti kegiatan ini akan diberikan SP (surat 

peringatan), pemotongan gaji dan sanksi maksimal adalah pemecatan.
13

 

 

 

                                                           
10

Interview Dengan Karyawan Putiminang Haji Mena Riki Sumadi Mantan Wapim Ptm Hajimena 
11

Fitri dan sari, anggota tengah rumah makan PTM hajimena wawancara tanggal 18 oktober 2016 
12

Agus karyawan RM PTM Hajimena wawancara tanggal 13 oktober 2016 
13

Abdul malik, ketua tengah rumah makan PTM hajimena wawancara tanggal 18 Oktober 2016 
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B. Gaya Kekepimpinan Rumah Makan Puti Minang Hajimena Dalam 

Meningkatkan Kinerja Pegawai 

Sepertikitaketahuibahwa gaya kepamimpinanmerupakansuatupola 

tingkahlakuyang disukaipemimpindalamperosesmengarahkandan 

mempengaruhipekerja atau karyawan.Setiappemimpinmempunyaigaya 

kepemimpinanya sendiri. Pemimpindapatmelaksanakanpekerjaannya 

denganbaikapabila pemimpin tersebut dapatmenyesuaikan dengan situasi 

kerjayangdihadapinya. 

Dalam pengelolaan dan pekerjaan pada Rumah Makan Puti Minang telah 

tersusun dan tidak terlepas dari hubungan antara pimpinan dan para karyawannya. 

Dalam sebuah perencanaan untuk mencapai suatu tujuan yang telah di tentukan 

pimpinan menyatukan visi misi untuk bergerak bersama dalam bekerja untuk 

mencapai satu titik yang akan di tuju. Serta adanya suatu struktur organisasi yang 

tersusun bagus atau wewenang yang di berikan pimpinan kepada para pegawainya 

sesuai dengan jobdescriptionnya masing-masing. 

Setelah wewenang di berikan kepada para pegawai maka, pimpinan mengajak 

para pegawai untuk bergerak bekerja dengan baik serta penuh dengan tanggung jawab 

dalam bekerja. Kemudian dalam rumah makan PTM ini  dewan pengawas yang selalu 

mengawasi dalam pelaksanaan pekerjaan di PTM tersebut tidak lain adalah pimpinan 

dan pemilik PTM itu sendiri .
14

Dengan adanya  pengawasan maka, jika adanya suatu 

masalah dalam pelaksanaan pekerjaan maka, dapat langsung di ketahui dan di 

                                                           
14

Dede, anggota dapur rumah makan PTM Hajimena wawancara tanggal 12 oktober 2016 
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selelsaikan dengan baik. Selain itu, pimpinan rumah makan putiminang hajimena 

yang selalu menjadikan orang-orang yang di pimpinanya sebagai partner atau relasi, 

hal ini dapat di lihat dari adanya komunikasi yang baik.
15

 

Pimpinan tidak selalu melibatkan para karyawannya tentang kebijakan serta 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan Rumah makan Puti minang 

hajimena.
16

 

Selain itu dalam melaksanakan sebuah kegiatan, pimpinan tidak pernah 

mengkonsultasikan serta memusyawarahkan dengan para pegawainya, pimpinan 

hanya akan memberikan informasi bahwa akan diadakan sebuah agenda. Pimpinan 

akan memberikan instruksi kepada karyawan untuk mengikuti agenda atau program 

tersebut.
17

Begitu pula dengan adanya rapat-rapat penting pimpinan tidak selalu 

melibatkan para karyawan, rapat akan dilakukan oleh pemilik saham dan pimpinan 

saja. Akan tetapi  pimpinan membolehkan para bawahannya dalam memberikan ide-

ide pemikiran mereka atau gagasan-gagasan dan saranya serta tanggapan-tanggapan 

mereka. Namun semua gagasan tersebut kembali akan disampaikan kepada pemilik 

saham terbesar yaitu bapak Andi Kusnadi yang memegang kendali penuh atas seluruh 

peraturan yang berlaku dalam puti minang.Hal ini bertujuan agar visi misi dapat 

tercapai sesuai yang diharapkan tanpa memandang kepentingan yang dirasa tidak 

                                                           
15

Hendrik karyawan RM PTM Hajimena wawancara 17 oktober 2016 
16

Rahmat  karyawan Rumah Makan Putiminang  Lampung, Wawancara, di kutip pada tanggal 11 

oktober  2016 
17

Solahudi anggota tengah Rumah makan PTM Hajimena wawancara tanggal 19 oktober 2016 
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perlu, oleh karena itu pemilik saham dan pimpinan memberikan intruksi tanpa 

bermusyawarah dengan karyawan.  

Hal pertama yang harus diketahui oleh para karyawan ketika telah bergabung dan 

bekerja di Putiminangadalah setiap karyawan bersedia dipindahkan di Rumah makan 

PTM cabang mana saja, dan karyawan wajib melakukan semua perintah pimpinan 

tersebut tanpa terkecuali. Jikaada ketidak taatan karyawan dalam melakukan 

pekerjaanya maupun dalam mengikuti program yang telah dibuat oleh pimpinan dan 

pemilik saham terbesar maka karyawan tersebut akan menerima sanksi berupa SP I 

(surat perngatan), pemotongan gaji, atau pemecatan.
18

 Selain sanksi-sanksi tersebut, 

ada pula peraturan yang memberatkan karyawan terutama karyawan yang memiliki 

saham di Rumah Makan PTM, apa bila karyawan tersebut mengundurkan diri dari 

PTM maka saham atau modal yang dimilikinya dalam PTM tersebut akan dianggap 

hangus. 

Seperti halnya ketika melaksanakan program majelis ta’lim ataupun kegiatan 

jaulah, setiap karyawan yang ditunjuk harus mengikuti kegiatan tersebut dan akan 

dikenakan sangsi bila menolak. Pimpinan beranggapan bahwa puti minang tidak 

hanya sebuah ikatan pekerjaan tetapi juga sebuah ikatan kekeluargaan, dimana setiap 

anggotanya dapat mengingatkan untuk taat beribadah.
19

 

Selain itu dalam pembagian tugas atau wewenang Pimpinan memberikan 

kedudukan terhadap pegawai ini sesuai dengan kemampuan (jobdescriptionnya) 

                                                           
18

Ibrahim, wakil pimpinan RM PTM hajimena  wawancara 17 oktober 2016 
19

Andi kusnadi, pemilik saham terbesar PTM sekaligus dewan pengawas PTM, wawancara 17 oktober 

2016 
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masing-masing dan ini merupakan sebuah tanggung jawab yang besar untuk 

pegawai.Agar tujuan Rumah Makan PTM yang sudah ditentukan dapat tercapai, 

maka pimpinan ini memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada para pegawai dalam 

melakukan suatu pekerjaan yang sudah diberikan berdasarkan job mereka masing-

masing.
20

Kebijakan ini di lakukan agar nantinya para karyawan tidak merasa 

terbebani terhadap pekerjaan yang mereka emban, karena tugas yang diberikan diluar 

kemampuan mereka. Dengan kebijakan ini, sehingga Rumah makan Puti minang 

mampu bersaing dengan rumah makan  lainya bahkan saat ini berkembang dengan 

pesat karena di setiap bulan ada  peningkatan dari omset penjualan dan terus 

dibukanya cabang baru. 

Meskipun demikian karyawan sangat menghormati pimpinan, sikap ini juga 

dapat dilihat dari adanya tanggung jawab terhadap tugas, mampu bekerja dengan baik 

tanpa harus diawasi, serta mampu memberikan saran dan nasehat kepada sesama 

karyawan. Kemudian sikap pimpinan yang selalu memberikan instruksi, berdampak 

pada sikap disiplin kerja, serta kemauan untuk meningkatkan interval mato. Yang 

selalu memacu diri mereka masing-masing untuk lebih baik dalam menjalankan 

tugas.
21

 

Karyawan  yang mempunyai prestasi yang baik maka, pimpinan akan 

memberikan sebuah penghargaan khusus kepada pegawai tersebut. Agar menambah 

semangat para pegawai lainya untuk dapat bekerja dengan semaksimal mungkin. 

                                                           
20

Abu Bakar pembukuan , Wawancara, pada tanggal 16 oktober 2016 
21

Dedi Warman , pimpinan PTM Hajimena dan bandarjaya, wawancara 19 oktober 2017 
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Sebuah penghargaan tersebut berupa naiknya jabatan, kompensasinya di tambah 

bahkan jika karyawan tersebut telah memenuhi persyaratan maka akan diberikan 

bonus berupa tiket ibadah umroh.
22

Hal ini akan mengacu semangat para karyawan 

dalam bekerja dengan penuh tanggung jawab demi tercapainya suatu tujuan tertentu. 

Pimpinan selalu memberikan yang terbaik untuk para karyawannya, pimpinan 

selalu memberi dukungan kepada para karyawannya dan tidak adanya saling beda 

membedakan dengan yang lainya. Pimpinanpun harus mampu dalam memberikan 

yang terbaik untuk para pegawainya dan menjadi tauladan bagi para pegawainya. 
23

 

Selain itu pula, Pimpinan Rumah makan PTM di kenal orang yang selaluteguh 

akan pendiriannya. Begitu pula saat adanya suatu masalah terhadap karyawan atau 

ada kesalahan karyawan dalam pekerjaannya maka, pimpinan akan memberikan 

sebuah peringatan atau teguran kepada para karyawan  tersebut secara baik-baik, jika 

pegawai tetap melakukanya maka, pimpinan akan memberikan sanksi berupa, 

pemotongan gaji, penurunan jabatan, dan jika karyawan tersebut masih tetap 

melakukannya maka, karyawan tersebut di keluarkan. Karena dalam Ruamah Makan 

PTM jika  ingin menjadi seorang karyawan di PTM  tersebut maka, karyawanharus 

mau untuk di koreksi, diperintah dan di arahkan.
24

 

Dalam hal lainya jika di PTM tersebut mempunyai suatu masalah maka, 

pimpinan menyelesaikannya dengan baik, serta dapat memberikan solusi-solusi yang 

baik dalam hal ini pun pimpinan melibatkan pemilik saham dalam menyelasaikannya. 

                                                           
22

Raka, mantan wapin PTM Hajimena , wawancara,di kutip pada tanggal11 Juni 2016 
23

Ust. Heri, Wawancara, pada tanggal 19 oktober 2016 
24

Andi kusnadi pemilik dan dewan pengawas wawancara,di kutip pada tanggal11 oktober 2016 
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Karena pemegang kekuasaan dan yang berhak memberikan keputusan adalah mutlak 

pemilik saham sekaligus pimpinan PTM. Untuk di jadikan satu titik dalam 

penyelesaian permasalahan yang ada dalam lembaga tersebut.
25

 

C. Permasalahan Dalam Penerapan Gaya Kepemimpinan 

Pimpinan Rumah makan Puti Minang Hajimena Natar Lampung Selatanyang 

mampu mengelola Rumah makan PTM dengan baik, serta mampu mengarahkan, 

mengatur ataupun menggerakkan para pegawainya dalam bekerja sama untuk 

mencapai suatu tujuan yang telah di tentukan. Sehingga Rumah makan tersebut dapat 

berkembang dengan baik.Dalam hal memimpin, pimpinan selalu berusaha untuk 

memajukan PTM hajimena agar menjadi Rumah makan yang terbaik dan mampu 

untuk di ajak bersaing dengan Rumah makan lainya.  

Selain itu, dalam pengaktualisasian gaya kepemimpinan yang menjadi suatu 

permasalahan dalam memimpin pegawai yakni, seorang karyawan yang sulit untuk di 

ajak bergerak langsung dalam bekerjadan melaksanakan kegiatan majelis ta’lim yang 

dianggap karyawan memaksa.Selain itu pula gaya kepemimpinan yang keras serta 

membuat karyawan tidak ada pilihan kecuali melakukan instruksi yang diberikan 

membuat karyawan merasa terbebani. Dengan jam kerja 12 jam perhari, tidak adanya 

hari libur serta tambahan kegiatan majelis dan jaulah membuat banyak karyawan 

mengeluhkan hal itu ditambah lagi waktu pembayaran gaji setiap bulan harus 

menunggu target omset yang telah ditetapkan oleh pimpinan, meski sudah mencapai 

                                                           
25

Rohim, Pembelanjaan , Wawancara, pada tanggal 19 oktober 2016 
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jangka waktu satu bulan tetapi target omset belum memenuhi standar maka dapat 

dipastikan karyawan tidak akan memperoleh uang gaji.
26

Kemudian waktu luang 

untuk memotivasi serta untuk para pegawai yang diberikan oleh pimpinan masih 

kurang karena mengingat tugas atau tanggung jawab pimpinan dalam pekerjaan di 

dalam Rumah makan PTM masih banyak yang harus di selesaikan.  

Meski demikian, pimpinanpun terus berusaha untuk memimpin dalam hal 

menggerakkanya, mengatur serta yang lainya dengan cara baik. Dengan ke gigihan 

pimpinan dalam memimpin, maka Rumah makan PTM mampu berkembang dengan 

baik disetiap periodenya. 

 

                                                           
26

Dasril ast dapur I rumah makan PTM Hajimena wawancara 15 oktober 2016 


