
 

LAMPIRAN  

Panduan wawancara penelitian 

Pertanyaan  : Barang yang sudah tidak diminati selama 5  tahun ?  

Jawaban  : Pelindung Handphone, chasing handphone  

Pertanyaan  : Barang yang sudah tidak memliki nilai jual ? 

Jawaban  : Aksesoris lama ,Micro SD ( 125 mb ) 

Pertanyaan : Barang yang jumlah persediaan sedikit, namun masih bisa 

diperkirakan bisa dijual lagi  

Jawaban  : USB data Cable untuk handphone, Rdion dan speaker ( kondisi 

bungkus rusak ) 

Pertanyaan  : Barang yang Harga jualnya tinggi, sayang untuk dibuang dan 

 masih ada kemungkinan diminati 

Jawaban  : Headphone merek addidas, headset weireless pertama . kedua 

 barang ini stock nya tinggal 2 atau 3 saja  

Pertanyaan  : Barang yang dalam seminggu ada permintaan dari pembeli ?  

Jawaban  : Cahrger mobil, power bank, Micro SD ( 2-128 GB ), Headset 

Pertanyaan : Barang yang bersifat umum ? 

Jawaban : Bateray, charger dan kabel gadged/smarthphone, handsfree, case, 

 anti gores  



 

Pertanyaan : Aksesoris Pelengkap gadged ?  

Jawaban  : Speaker, cable adaptor,dekstop, Alat bantu menggulung kabel 

Pertantaa  : Aksesoris yang baru / booming ? 

Jawaban   : I-ring, lensa cembung, car charger mini, rapid charger, cable 

protector, Lampu LED 

Pertanyaan  : Apakah rak baja anda masih bisa diaktifkan kembali fungsinya ? 

Jawaban  : Ya kondisi nya masih bisa digunakan kembali  

Pertanyaan  :  Jika di tengah-tengah gudang anda, akan ada tumbuha yang 

menghijaukan gudang , apakah anda setuju ? 

Jawaban  : Sangat setuju, mambuat gudang ini menjadi lebih hidup dari pada 

tumpukan kardus-kardus ini 

Pertanyaan : Selama ini bagaimana menjaga keamanan gudang anda ? 

Jawaban  : Menggunakan cctv yang aktif selama 24 jam  

 Pertanyaan  : Bisa saya mengetahui nama para karyawan arthacitra Celluler ?  

Jawaban  : Karyawan saya ada 6 , namanya Khory, Desy, Dewi, Yuli, Trio, 

dan Risa  

Pertanyaan  : Apakah setiap hari gudang disapu dan di pel, serta aktivitas 

pembersihan lainnya ? 



 

Jawaban  : untuk kegiatan menyapu dan mengepel setiap hari, untuk kegiatan 

pembersihan lainnya masih belum ada, ya anda tahu sendiri kondisi 

gudang saya seperti ini. Untu menata dan merapikan saja sudah 

kewalahan  

Pertanyaan : Menurut anda kotoran apa yang paling menggangu di dalam 

gudang anda ? 

Jawaban  : Menurut saya debu dan pasir yang paling menggangu, karena 

debu bisa saja di bungkus aksesoris dan kadang sampai membuat 

bungkus kusam . 

Pertanyaan  : Boleh saya mengetahui kapan terakhir kali anda bersama 

karyawan melakukan penataan ulang gudang ? 

Jawaban  : Sudah hampir 2 tahun lebih saya tidak pernah menata kembali, 

sekaligus saya juga jarang melakukan stock opname di gudang.  

Pertanyaan  : Apakah ada barang yang rusak akibat cara penyimpanan di 

gudang saat ini ?  

Jawaban  : Pasti pernah ada yang rusak, tapi penyebabnya belum tentu dari 

cara penyimpanan kadang memang dari distributor sudah ada 

kerusakan, namanya juga barang elektronik anda tau sendiri, sama 

saja seperti untung-untungan . 

Pertanyaan  : Apakah bisa dibedakan antara barang rusak akibat cara 

menyimpan dan barang sudah rusak dari distributor ? 



 

Jawaban  : Agak sulit, tidak semua aksesoris bisa karena kareteristik nya 

macam-macam . 

Pertanyaan  : Apakah Barang yang rusak ini jika bisa retur ke distributor ? 

Jawaban  : Sebagian barang bisa direturkan, ada sebagian distributor tidak 

mau menerimanya 

Pertanyaan  : Apakah di tempat ada manager gudang yang mengatur keluar 

masuk barang ? 

Jawaban  : Ada satu pegawai yang memegang stock barang , dan saya juga 

memegang satu sehingga kami bisa melakukan cross chek . 

Pertanyaan  : Pertanyaan terakhir dari saya, apakah anda nyaman dengan 

kondisi sekarang ini ? 

Jawaban  : Sangat tidak nyaman, dan saya ingin gudang saya kembali semula 

sedia kala, enak dipandang, dan hidup saya di atas lebih nyaman  


