
c. Merekrut  karyawan  baru  sebaiknya  disesuaikan  dengan  bidang  dan

ketrampilan yang dibutuhkan perusahaan, dengan kriteria berpengalaman

dalam bidang boga atau lulusan boga sehingga akan lebih mudah untuk

dilatih bahkan perusahaan dapat memperoleh ide-ide baru dari karyawan

tersebut.
d. Melihat permintaan konsumen dari dalam kota maupun luar kota terhadap

produk pastel Singapore Ellisa, maka ada peluang untuk memperluas area

penjualan. Perluasan pasar bisa dipertimbangkan dengan membuka cabang

di dekat bandara dan stasiun.
Sebaiknya strategi integratif dijalankan jika modal yang diperlukan

untuk menerapkan strategi integratif sudah terpenuhi.
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HASIL WAWANCARA

Narasumber  : 

Pemilik usaha Pastel Singapore Ellisa bernama Betty Susanti berusia 50 tahun

Tujuan Wawancara :

Guna  memperoleh  data  sebagai  acuan  dalam  menentukan  variabel-variabel

definisi operasional

1. Sejak  Kapan  Pastel  Singapore  Ellisa  didirikan?  Bagaimana  awal  mula

didirikannya dan perkembangan yang dialami hingga saat ini ?
Jawab  :
Awal mula menekuni bisnis ini karena melihat trend makanan crispy yang

berkembang di masyarakat (peluang). Pertama kali berjualan ketika bazar

di gereja JKI Marina Desember tahun 2011 kemudian berjualan lagi pada

bazar  akhir  tahun  2012,  2013  dan  terakhir  Desember  2014.  Untuk

mengembangkan  usaha  pada  bulan  Mei  2013  bekerjasama  dengan

membuka stand di Cafendish resto jalan Brumbungan Semarang kemudian
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