
 
 

 
 

LAMPIRAN 1 

PERTANYAAN WAWANCARA 

 

1. Perancangan Barang dan Jasa: 

a. Apa saja macam dan desain pada sandal CV Rejomanunggal? Sebutkan. 

b. Warna sandal apa saja yang diproduksi oleh CV Rejomanunggal? 

 

2. Kualitas: 

a. Bagaimanakah mutu atau kualitas produk sandal pada CV Rejomanunggal? 

b. Bagaimana mutu bahan baku, yaitu PVC (Polyvinyl Chloride), sol, lem, spon, 

gaspers dan benang dalam produksi sandal pada CV Rejomanunggal? 

c. Bagaimanakah mutu atau kualitas pelayanan pada CV Rejomanunggal? 

 

3. Perancangan Proses dan Kapasitas: 

a. Bagaimana proses produksi sandal pada CV Rejomanunggal? 

b. Seberapa besar kapasitas produksi pada CV Rejomanunggal? 

 

4. Lokasi: 

a. Apakah lokasi pada CV. Rejomanunggal mudah dijangkau oleh 

konsumennya? 

b. Apakah lokasi pada CV. Rejomanunggal strategis? 

c. Apakah lokasi pada CV. Rejomanunggal dekat dengan pemasok? 



 
 

 
 

d. Apakah lokasi pada CV. Rejomanunggal dekat dengan konsumen? 

 

5. Perancangan Tata Letak: 

a. Bagaimanakah layout produksi pada CV Rejomanunggal? 

b. Bagaimanakah tata ruang atau tata letak mesin produksi, yaitu mesin press 

dan mesin laser CV Rejomanunggal? Apakah sudah tepat  dan efisien? Apa 

alasannya? 

c. Bagaimanakah urutan proses produksi pada CV Rejomanunggal? Apakah 

sudah efisien? 

 

6. Sumber daya manusia dan Rancangan Pekerjaan: 

a. Berapa jumlah karyawan pada CV. Rejomanunggal? 

b. Bagaimanakah kondisi karyawan CV Rejomanunggal apakah telah memiliki 

ketrampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan posisinya? 

c. Bagaimanakah job description karyawan CV Rejomanunggal? 

 

7. Manajemen Rantai Pasokan: 

a. Bagaimana aliran material atau bahan baku PVC (Polyvinyl Chloride), sol, 

lem, spon, gespers, dan benang dari pemasok? 

b. Bagaimana kedatangan bahan baku PVC (Polyvinyl Chloride), sol, lem, spon, 

gespers, dan benang tidak terlambat? 



 
 

 
 

8. Persediaan: 

a. Bagaimana jumlah bahan baku PVC (Polyvinyl Chloride), sol, lem, spon, 

gaspers dan benang di gudang? Apakah sudah optimal? 

b. Bagaimanakah tingkat safety stock PVC (Polyvinyl Chloride), sol, lem, spon, 

gaspers dan benang CV Rejomanunggal apakah telah optimal? 

 

9. Penjadwalan: 

Apakah CV Rejomanunggal dapat mengirim pesanan sandal pada konsumen 

(agen/toko) tepat waktu? Mengapa? 

 

10. Pemeliharaan: 

a. Bagaimana usaha dari CV. Rejomanunggal dalam memelihara hubungan baik 

antara karyawan dengan para konsumen? 

b. Bagaimana usaha dari CV. Rejomanunggal dalam memelihara hubungan baik 

antara pemasok dengan perusahaan? 

c. Bagaimana usaha dari CV. Rejomanunggal dalam memelihara hubungan baik 

antara karyawan dengan perusahaan? 

d. Bagaimana pihak CV Rejomanunggal dalam memeliharan fasilitas produksi 

seperti mesin laser dan mesin press? 



 
 

 
 

LAMPIRAN 2 

JAWABAN WAWANCARA: 

  

1. Perancangan Barang dan Jasa: 

a. Apa saja macam dan desain pada sandal CV Rejomanunggal? Sebutkan. 

Jawaban: Ada berbagai macam variasi, contoh: wanita model casual dan 

berhak atau beralas tinggi, dengan kaitan dibelakangnya. Model sandal pria 

simple untuk dipakai casual japit. 

 

b. Warna sandal apa saja yang diproduksi oleh CV Rejomanunggal? 

Jawaban: Warna sandal yang diproduksi oleh CV Rejomanunggal adalah 

pink, krem dan cokelat susu untuk wanita, untuk sandal pria warna cokelat tua 

yang cocok untuk semua kaki konsumen. 

 

2. Kualitas: 

a. Bagaimanakah mutu atau kualitas produk sandal pada CV Rejomanunggal? 

Jawaban: Kualitas dan mutu produk sandal pada CV Rejomanunggal 

standard karena mampu memproduksi dengan jumlah banyak dan pemesanan 

konsumen banyak. Karena bahan baku dari supplier lebih murah maka 

biayanya bisa rendah. 

 



 
 

 
 

b. Bagaimana mutu bahan baku, yaitu PVC (Polyvinyl Chloride), sol, lem, spon, 

gaspers dan benang dalam produksi sandal pada CV Rejomanunggal? 

Jawaban: Mutu bahan baku, yaitu PVC (Polyvinyl Chloride), sol, lem, spon, 

gaspers dan benang dalam produksi sandal pada CV Rejomanunggal sudah 

sesuai dengan syarat mutu dan cara uji sepatu pengaman dari kulit dengan 

acuan normatif SNI12-0111-1987, Mutu sepatu pengaman dari kulit dengan 

sol karet sistim cetak vulkanisasi yaitu memenuhi:  SNI 06-0234-1989 (Mutu 

dan cara uji kulit); SNI 12-0392-1989 (Istilah dan definisi bagian-bagian 

sepatu serta cara pembuatan sepatu); SNI 06-0462-1989 (Mutu dan cara uji 

Karton kulit/Leather Board). 

 

c. Bagaimanakah mutu atau kualitas pelayanan pada CV Rejomanunggal? 

Jawaban: Menunjukkan mutu produk dan kualitas pelayanan yang diberikan 

oleh CV Rejomanunggal yang sesuai dengan permintaan dari konsumen, 

penanganan komplain. 

 

3. Perancangan Proses dan Kapasitas: 

a. Bagaimana proses produksi sandal pada CV Rejomanunggal? 

Jawaban: Proses produksi sandal pada CV Rejomanunggal ialah: 

1. Desain : gambar desain sandal digambar manual dengan bolpen 



 
 

 
 

2. Cutting : cutting dilakukan dengan laser (program corel). Lalu hasil 

cutting diserahkan ke pekerja harian untuk dipilih jika ada yang salah 

3. Pengeleman : pengeleman insol dan outsol dilakukan manual dengan 

tangan 

4. Pengepresan : dilakukan dengan mesin pres 

5. Finishing : membersihkan sandal darikotoran – kotoran yang mungkin 

menempel saat proses produksi 

6. Packing : sandal yang sudah siap dimasukkan kedalam dos yang sudah 

disediakan. 1 dos besarisi 10 pasang dos kecil (1 model 1 warna) 

7. Gudang : sandal yang sudah dipacking dimasukkan lagi di gudang untuk 

dilakukan quality control. Quality control dilakukan sendiri oleh pemilik. 

 

b. Seberapa besar kapasitas produksi pada CV Rejomanunggal? 

Jawaban: Kapasitas produksi pada CV Rejomanunggal ialah jangka waktu 1 

bulan CV Rejomanunggal bisa menghasilkan sekitar 10.000 pasang sandal 

saat ramai dan 600 pasang sandal saat sepi.Dalam satu bulan dapat 

memproduksi 600 pasang sandal, dalam 1 bulan ada 25 hari kerja, dalam 1 

hari adalah 8 jam kerja, jadi dalam 1 jam dapat memproduksi 75 pasang 

sandal, dan 1 sandal diproduksi dalam 1,25 menit. 

 

 

 



 
 

 
 

4. Lokasi: 

a. Apakah lokasi pada CV. Rejomanunggal mudah dijangkau oleh 

konsumennya? 

Jawaban: Lokasi pada CV. Rejomanunggal mudah dijangkau oleh toko-toko 

atau agen yang menjadi konsumennya karena tempatnya yang mudah dicari.   

b. Apakah lokasi pada CV. Rejomanunggal strategis? 

Jawaban: Lokasi pada CV. Rejomanunggal strategis, karena berada di jalan 

LIK yang merupakan kawasan industri. Tempat produksi di Jalan LIK XII no 

448, Semarang. Kantor sekaligus gudang bahan baku berada di Jalan LIK 

XVI no 636. 

c. Apakah lokasi pada CV. Rejomanunggal dekat dengan pemasok? 

Jawaban: Lokasi pada CV. Rejomanunggal tidak dekat dengan pemasok sebab 

CV. Rejomanunggal, Imitasi PVC dibeli per meter di tiga perusahaan di kota 

Jakarta, Semarang dan Bandung. Sol dibeli per pasang di tiga perusahaan di 

kota Jakarta, Semarang dan Bandung. Spon dibeli per meter di dua perusahaan 

di dua kota yang berbeda. Gespers dibeli bervariasi di berbagai tempat. 

d. Apakah lokasi pada CV. Rejomanunggal dekat dengan konsumen? 

Jawaban: Lokasi pada CV. Rejomanunggal dekat dengan konsumen yang 

Semarang tetapi tidak dekat dengan yang luar kota, karena konsumen  CV 

Rejomanunggal adalah toko-toko dan agen yang berada di Sulawesi, Medan, 

Kalimantan, Bali, dan Lombok. 

 



 
 

 
 

5. Perancangan Tata Letak: 

a. Bagaimanakah layout produksi pada CV Rejomanunggal? 

Jawaban: Layout produksi pada CV Rejomanunggal ialah desain tata letak 

atau layout melibatkan tata letak atau layout pada CV Rejomanunggal 

Semarang yang menunjang kegiatan proses produksinya.  

 

b. Bagaimanakah tata ruang atau tata letak mesin produksi, yaitu mesin press 

dan mesin laser CV Rejomanunggal? Apakah sudah tepat dan efisien? Apa 

alasannya? 

Jawaban: tata ruang atau tata letak mesin produksi, yaitu mesin press dan 

mesin laser CV Rejomanunggal sudah tepat dan efisien. 

 

c. Bagaimanakah urutan proses produksi pada CV Rejomanunggal? Apakah 

sudah efisien? 

Jawaban: Urutan proses produksi pada CV Rejomanunggal sudah efisien 

sehingga menghasilkan produk sandal yang bermutu. 

 

6. Sumber daya manusia dan Rancangan Pekerjaan: 

a. Berapa jumlah karyawan pada CV. Rejomanunggal? 

Jawaban: Jumlah karyawan pada CV. Rejomanunggal adalah sebanyak 80 

orang 



 
 

 
 

b. Bagaimanakah kondisi karyawan CV Rejomanunggal apakah telah memiliki 

ketrampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan posisinya? 

Jawaban: Karyawan CV Rejomanunggal sudah memiliki keterampilan dan 

pengetahuan sesuai dengan posisinya di CV Rejomanunggal 

 

c. Bagaimanakah job description karyawan CV Rejomanunggal? 

Jawaban: Job description karyawan CV Rejomanunggal disesuaikan dengan 

bagiannya masing-masing. Misalnya, sales diutamakan pria yang pandai 

berkomunikasi dan dapat mempromosikan produk perusahaan. Untuk admin 

diutamakan wanita, pandai berhitung, bertanggungjawab, teliti dan jujur. 

Karyawan bias pria atau wanita, criteria umumnya adalah ulet, disiplin, ramah 

dan tepat waktu. Lalu ada criteria khusus untuk bagian cutting, diusahakan 

yang bias menjalankan corel draw. 

 

7. Manajemen Rantai Pasokan: 

a. Bagaimana aliran material atau bahan baku PVC (Polyvinyl Chloride), sol, 

lem, spon, gespers, danbenang dari pemasok? 

Jawaban: Pemasok memiliki harga pokok yang lebih rendah sehingga dapat 

menekan ongkos produksi. 

 



 
 

 
 

b. Bagaimanakah kedatangan bahan baku PVC (Polyvinyl Chloride), sol, lem, 

spon, gaspers dan benang apakah tidak terlambat? 

Jawaban: Kedatangan bahan baku PVC (Polyvinyl Chloride), sol, lem, spon, 

gaspers dan benang, Kadang ada yang terlambat karena pengaruh proses 

pengiriman. 

 

8. Persediaan: 

a. Bagaimana jumlah bahan baku PVC (Polyvinyl Chloride), sol, lem, spon, 

gaspers dan benang di gudang? Apakah sudah optimal? 

Jawaban: Jumlah bahan baku PVC (Polyvinyl Chloride), sol, lem, spon, 

gaspers dan benang di gudang sudah optimal untuk produksi sandal. 

 

b. Bagaimanakah tingkat safety  persediaan PVC (Polyvinyl Chloride), sol, lem, 

spon, gaspers dan benang CV Rejomanunggal apakah telah optimal? 

Jawaban: Tingkat safety stock PVC (Polyvinyl Chloride), sol, lem, spon, 

gaspers dan benang CV Rejomanunggal sudah optimal cukup untuk 

memenuhi pesanan konsumen dalam memproduksi sandal. Biaya pemesanan 

PVC setiap kali pesan adalah 10.000.biaya penyimpanan per unitnya adalah 

40.000. 

 

 

 



 
 

 
 

9. Penjadwalan: 

Apakah CV Rejomanunggal dapat mengirim pesanan sandal pada konsumen 

(agen/toko) tepat waktu? Mengapa? 

Jawaban: CV Rejomanunggal dapat mengirim pesanan sandal pada konsumen 

(agen/toko) tepat waktu, karena mengutamakan kepuasan pelanggan. Untuk 

pemesanan dibawah 200pcs sekitar 1-2 hari dikirim. Untuk pemesanan diatas 

1000pcs dikirim sampai sekitar 7 hari. 

 

10. Pemeliharaan: 

Bagaimana usaha dari CV. Rejomanunggal dalam memelihara hubungan baik 

dengan : 

Jawaban: 

a. Bagaimana usaha dari CV. Rejomanunggal dalam memelihara hubungan baik 

antara karyawan dengan para konsumen? 

CV. Rejomanunggal dalam memelihara hubungan baik dengan  konsumen 

yaitu mengirim pesanan barang tepat pada waktunya, kualitas terjamin dan 

harga bersaing. Jika ada complain diusahakan dalam sehari sudah bisa 

ditanggapi. 

 

 

 



 
 

 
 

b. Bagaimana usaha dari CV. Rejomanunggal dalam memelihara hubungan baik 

antara pemasok dengan perusahaan? 

CV Rejomanunggal dalam memelihara hubungan baik dengan pemasok 

dengan cara membayar tepat waktu agar pemasok tidak kecewa dalam proses 

pembayaran. Saling mengucapkan ucapan selamat Tahun Baru atau selamat 

hari raya tertentu. 

 

c. Bagaimana usaha dari CV. Rejomanunggal dalam memelihara hubungan baik 

antara karyawan dengan perusahaan? 

CV. Rejomanunggal dalam memelihara hubungan baik dengan para karyawan 

yaitu dengan menjamin kesejahteraan karyawan. Jika ada karyawan yang 

mengalami kesulitan keuangan maka perusahaan akan berusaha untuk 

meminjamkan uang terlebih dahulu. 

 

d. Bagaimana pihak CV Rejomanunggal dalam memeliharan fasilitas produksi 

seperti mesin laser dan mesin press? 

CV Rejomanunggal dalam memeliharan fasilitas produksi seperti mesin laser 

dan mesin press yaitu mesin mesin diservice 1 bulan sekali. 

 


