
67 
 

LAMPIRAN: 

 

Panduan Wawancara   

Nama : 

Jenis Kelamin : 

Umur : 

Jabatan : 

Lama bekerja : 

 

Operasi: 

1. Bagaimanakah proses produksi berlangsung pihak perusahaan melakukan 

quality control? 

2. Bagaimanakah tingkat keamanan produk perusahaan dan apakah sudah 

terdaftar pada BPOM? 

3. Apakah proses produksi produk anda sudah mengikuti standar dari 

pemerintah yaitu SNI, GMP dan HACCP? 

4. Variasi atau macam produk apa saja yang anda produksi? 

  

Finansial 

5. Apakah perusahaan memiliki laporan laba rugi? 

6. Apakah perusahaan memiliki laporan posisi keuangan? 

7. Bagaimanakah cash flow PT Indonesia Selamat Sejahtera terkait dengan 

hutang piutang berjalan dengan lancar? 
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Pemasaran 

8. Apa saja usaha yang telah dilakukan oleh pengusaha dalam memperkenalkan 

perusahaan dan produknya kepada masyarakat? 

9. Bagaimana cara anda mempromosikan produk dan perusahaan 

anda?Bagaimana anda membina jalur distribusi yang anda bentuk? 

  

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

10. Apakah PT. Indonesia Selamat Sejahtera memiliki struktur organisasi yang 

jelas? 

11. Apakah terdapat jobdesc dan jobspecification yang diberikan kepada masing-

masing karyawan? 

12. Apakah PT. Indonesia Selamat Sejahtera memiliki aturan-aturan yang wajib 

dipatuhi para karyawannya?   

13. Bagaimana proses perekrutan karyawan yang dilakukan oleh perusahaan PT. 

Indonesia Selamat Sejahtera? 

14. Apakah setiap karyawan di PT. Indonesia Selamat Sejahtera memperoleh 

pelatihan dalam meningkatkan kinerjanya? 
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HASIL JAWABAN WAWANCARA  

 

Nama : Imannuel Goenawan Koesnandi Santoso 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Umur : 60 

Jabatan : Pemilik Usaha 

Lama bekerja : 8 tahun 

 

Operasi 

1. Jawab : Iya, pada setiap tahap produksi dilakukan quality control agar ketika 

ditemukan perbedaan dari standard langsung dapat diketahui penyebabnya. 

2. Jawab : Produknya aman dan sudah terdaftar pada BPOM karena produk ini 

akan di eksport ke luar negri dan biasanya pemerintah di luar negeri lebih teliti 

mengenai keamanan produk. 

3. Jawab : Sudah, bahkan sudah sampai standard ISO 9000 mengenai mutu 

makanannya. 

4. Jawab : Ada produk kerupuk udang mentah dan kerupuk udang matang, variasi 

rasa dan ukuran. Macam produk: kerupuk ikan, kerupuk udang, keripik 

singkong 

Finansial 

5. Jawab : Memiliki laporan keuangan mingguan, bulanan dan tahunan 

6. Jawab : Memiliki, untuk mengetahui seimbang gak dengan modal yang 

diberikan, juga untuk pembayaran hutang modal. 

7. Jawab : Sampai saat ini masih berjalan dengan lancar karena untuk 

perusahaan eksport keuangan perusahaan harus jelas. 
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Pemasaran 

8. Jawab : Aktif datang pameran makanan di luar negri, menjadi pembicara 

dalam seminar untuk pengusaha kecil di kota Semarang, meningkatkan 

hubungan dengan pengusaha-pengusaha produk makanan. 

9. Jawab : Promosi : Membagikan kartu nama pada saat pameran makanan di 

luar negri, pemberian sampel kepada pihak pembeli, memasang iklan di 

majalah-majalah sekolah. 

Membina jalur : Rutin kunjungan dan melakukan diskusi untuk 

mendengarkan keluhan sehingga dapat memperbaiki kekurangan dan 

mendengarkan pendapat dari distributor sehingga terjadi hubungan yang 

saling menguntungkan, tidak hanya hubungan yang pendek namun untuk 

hubungan jangka panjang. 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

10. Jawab : memiliki struktur organisasi yang jelas 

11. Jawab : Ada Jobdesk untuk setiap karyawan, dari awal masuk sudah 

diberitahu jobdesk dan job specification.  

12. Jawab : Iya ada aturan-aturan yang harus dipenuhi misal ketepatan waktu 

datang dan pulang, kebersihan dan sikap selama bekerja. 

13. Jawab : Memasukkan iklan di Koran atau papan pengumuman di gereja, 

calon karyawan dating membawa cv dan melakukan interview, apabila 

sesuai akan diterima bila tdak sesuai maka ditolak.  

14. Jawab : Ada pelatihan yang biasanya dilakukan selama 2 hari setelah 

diterima bekerja, pelatihan yang diberikan biasanya sesuai dengan job 
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desk nya. Pelatihan ini juga berupa pelatihan penggunaan mesin dan ada 

juga  pelatihan tambahan mengenai standar pemerintah. 
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HASIL JAWABAN WAWANCARA 

 

Nama : Kantina Nila Wati 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Umur : 51 tahun 

Jabatan : Direktur Keuangan (Istri Pengusaha) 

Lama bekerja : 8 tahun 

 

Operasi 

1. Jawab : Iya, pasti ada pengontrolan kualitas agar kualitasnya terjaga kalau 

kualitasnya tidak sesuai nanti ada komplen dari konsumen 

2. Jawab : Sudah terdaftar 

3. Jawab : Sudah, soalnya selalu ada pengecekan dari pengawas makanan 

4. Jawab : rasa, bentuk, kemasan. Macam produk keripik singkong dan 

kerupuk 

Finansial 

5. Jawab : Perusahaan punya laporan keuangan supaya jelas pemasukan dan 

pengeluaran. Laba meningkat dari tahun ke tahun. 

6. Jawab : Perusahaan memiliki laporan posisi keuangan yang jelas. 

7. Jawab : Berjalan dengan lancar. Pembayaran hutang dan gaji karyawan 

selalu tepat waktu. 
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Pemasaran 

8. Jawab : Menjalin hubungan dengan para pengusaha makanan dan 

membagikan sampel pada saat pameran. 

9. Jawab : Mengikuti pameran makanan khususnya di luar negri dan 

membagikan kartu nama perusahaan. Jalur distribusi dibina dengan selalu 

berhubungan baik secara langsung ataupun lewat email, apabila ada saran 

dan masukkan selalu kami pertimbangkan untuk memperbaiki kekurangan. 

 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

10. Jawab : Punya walaupun struktur organisasinya masih sederhana namun 

semuanya terstruktur jadi diketahui mana pihak yang bertanggung jawab. 

11. Jawab : Pasti ada, ketika penerimaan karyawan harus sesuai dengan job 

specification yang diperlukan agar dapat meningkatkan kualitas dan job 

desk diberikan agar para karyawan mengetahui tugasnya masing-masing. 

12. Jawab : Punya, mulai dari kedisiplinan karyawan sampai peraturan dalam 

mengoperasikan mesin. 

13. Jawab : Memasang iklan, kemudian dilakukan proses screening dari cv 

yang masuk dan terakhir wawancara. 

14. Jawab : Memperoleh pelatihan penggunaan mesin. 
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HASIL JAWABAN WAWANCARA  

 

Nama : Agus 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Umur : 38 tahun 

Jabatan : Kepala Bagian Produksi 

Lama bekerja : 4 tahun 

 

Operasi 

1. Jawab : selalu dikontrol kualitasnya agar kualitasnya sesuai standar 

perusahaan 

2. Jawab : Produknya aman karena tidak menyebabkan penyakit dan sudah 

terdaftar di BPOM 

3. Jawab : Sudah, dari awal sudah diberitahu dalam produksi harus mengikuti 

standar 

4. Jawab : Berbagai rasa dan ukuran, ada produk mentah dan produk siap 

konsumsi. Produknya ada keripik singkong dan kerupuk. 

Finansial 

5. Jawab : Memiliki laporan laba rugi tahunan yang dilaporkan tiap tahun 

dan laba meningkat 

6. Jawab : Memiliki laporan posisi keuangan 

7. Jawab : iya, pembayaran gaji lancar 

8. Jawab : Pribadi dan Pinjaman 
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Pemasaran 

9. Jawab : menjalin hubungan dengan berbagai pengusaha makanan dan 

mengikuti komunitas pengusaha makanan 

10. Jawab : Memasang iklan, ikut pameran. Membina jalur disribusi dengan 

kunjungan. 

 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

11. Jawab : Iya ada struktur organisasinya 

12.  Jawab: Iya setiap karyawan dari awal sudah dikasih tau job specification n 

job desknya. 

13. Jawab : Memiliki, misalnya jam masuk dan pulang. Bagian produksi, 

dilarang menggunakan perhiasan, menggunakan penutup rambut, dll. 

14. Jawab : Memasang iklan lowongan kerja lalu dilakukan wawancara.  

15. Jawab : Memperoleh pelatihan pada saat awal diterima sebagai karyawan 

dan pelatihan tambahan apabila ada perubahan setttingan mesin dan 

membeli mesin baru. 
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HASIL JAWABAN WAWANCARA LISAN 

 

Nama : Rika 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Umur : 30 tahun 

Jabatan : Kepala Bagian Quality control 

Lama bekerja : 6 tahun 

 

Operasi 

1. Jawab : Pada setiap proses dalam produksi selalu dilakukan pengontrolan 

kualitas agar kualitas produk tetap dapat dipertahankan sesuai standard 

perusahaan. 

2. Jawab : Produk perusahaan aman karena tidak menggunakan baha-bahan 

yang berbahaya atau non food serta telah terdaftar pada BPOM 

3. Jawab : Setiap karyawan sudah diberitahu mengenai standard pemerintah 

yang harus diikuti sehingga setiap proses mengikuti standard.  

4. Jawab : Produknya terdiri dari kerupuk udang dan keripik singkong. Pada 

kerupuk udang ada yang dijual dalam bentuk mentah dan produk jadi. 

Produk  jadi kerupuk udang diberi beraneka ragam rasa. 

 

Finansial 

5. Jawab: Punya 

6. Jawab : punya 

7. Jawab : Setau saya selama ini  selalu lancar yang terlihat dari jumlah 

karyawan yang semakin meningkat 
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Pemasaran 

8. Jawab : Kunjungan ke luar negri, menjalin kerja sama. 

9. Jawab : Mengikuti pameran, bagi2 brosur dan sampel produk. Membina 

dengan kunjungan ke distributor jadi kerja sama terus terjalin 

 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

10. Jawab : Iya memiliki ada kepala bagian, di bawah kepala bagian ada 

karyawan-karyawan 

11. Jawab : Ada, dari awal sudah diberitahu sehingga setiap karyawan 

mengetahui tugasnya 

12. Jawab : Iya ada aturan-aturan yang wajib dipatuhi karena apabila tidak 

dipatuhi akan mengganggu kinerja karyawan bahkan dapat mengganggu 

jadwal produksi dan mempengaruhi kualitas produk juga. 

13. Jawab : Setau saya proses perekrutan sama seperti perusahaan-perusahaan 

pada umumnya misalnya iklan lowongan kerja, dan wawancara. 

14. Jawab : Iya memperoleh mulai dari cara penggunaan mesin sampai dan 

juga pelatiha kepribadian misalnya sikap dan kedisiplinan. 
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HASIL JAWABAN WAWANCARA   

 

Nama : Nandar 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Umur : 22 tahun 

Jabatan : Karyawan Bagian Produksi Tahap Pemotongan  

Lama bekerja : 4 tahun 

 

Operasi 

1. Jawab : Sudah dilakukan pengontrolan agar sesuai dengan standard, 

misalnya pada pemotongan adonan krupuk ada standarnya kalau tidak 

sesuai standard tidak dipilih 

2. Jawab : Produknya aman, belum ada yang pernah komplen juga dan sudah 

terdaftar di BPOM 

3. Jawab : Setau saya sudah, dari awal sudah dikasih tau standard yang harus 

diikuti 

4. Jawab : Ada keripik singkong, kerupuk udang. Beda rasa 

Finansial 

5. Jawab : Iya ada laporan laba rugi tiap tahun 

6. Jawab : iya ada laporan posisi keuangan yang disusun tiap tahun 

7. Jawab : Iya ada laporan arus kas 

 

Pemasaran 

8. Jawab : Melakukan kunjungan ke luar negri, memperbanyak pengusaha 

9. Jawab : Pasang iklan, Ikut pameran 
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Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

10. Jawab : Punya, mulai dari atasan, kepala bagian sampai karyawan 

11. Jawab : Ada, setiap karyawan diberi tahu tugasnya dan apabila ada tugas 

tambahan langsung dikasih tau menjadi tugas siapa 

12. Jawab : Punya misalnya kebersihan karyawan, ketepatan waktu dan 

tanggung jawab pada tugas pekerjaannya 

13. Jawab : Biasanya pasang iklan tapi untuk buruh biasanya informasi dari 

karyawan yang sudah bekerja nanti diajukan terus dilakukan wawancara. 

14. Jawab : Pelatihan sederhana Cuma penjelasan tugasnya dan pelatihan 

untuk penggunaan alat 
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HASIL JAWABAN WAWANCARA  

 

Nama : Narti 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Umur : 29 tahun 

Jabatan : Karyawan Bagian Pengecekan Kualitas Bahan Baku 

Lama bekerja : 5 Tahun 

 

Operasi 

1. Jawab : Iya, supaya hasil sesuai dengan standar. Terlebih tahap 

pengecekan bahan baku harus memiliki kualitas yang baik agar hasil 

produknya baik pula 

2. Jawab : Produk aman dan sudah terdaftar di BPOM karena kan produk di 

eksport ke luar negri jadi pihak pembeli akan periksa keamanan 

produknya 

3. Jawab : Mengikuti, karena ada pengecekan dari pihak pemerintah juga 

4. Jawab : ada kerupuk udang, keripik singkong. Dulunya sempat ada keripik 

kentang tapi kurang permintaan konsumen. 

 

Finansial 

5. Jawab : Punya laporan laba rugi 

6. Jawab : Punya laporan posisi keuangan 

7. Jawab : Iya sepertinya berjalan dengan baik arus kas perusahaan karena 

arus kas keluar lebih besar daripada arus kas masuk 
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Pemasaran 

8. Jawab : Kunjungan keluar negri untuk mendapatkan pembeli yang mau 

bekerja sama 

9. Jawab : Mengikuti pameran makanan di luar negri, membagikan kartu 

nama 

 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

10. Jawab : Jelas struktur organisasinya jadi karyawan mengetahui siapa yang 

menjadi kepala atas bagian itu 

11. Jawab : Ada, sejak awal masuk sudah dijelaskan mengenai tugasnya 

12. Jawab : Memiliki, misalnya untuk karyawan bagian produksi harus 

menjaga kebersihan apalagi kalau kontak langsung dengan bahan. 

Perempuan harus menggunakan penutup kepala dan dilarang 

menggunakan perhiasan. 

13. Jawab : informasi lowongan biasanya dari Koran, majalah atau informasi 

dari karyawan yang telah bekerja, kemudian melamar dan wawancara 

14. Jawab : memperoleh misalnya pelatihan pada saat awal bekerja, dan 

pelatihan operasi mesin  
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LAMPIRAN: BUKTI SERTIFIKASI 

 

Gambar : Sertifikasi ISO 

 

Gambar : Sertifikasi Training 
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Gambar : Sertifikasi Depkes RI 

 


