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LAMPIRAN 

Daftar Pertanyaan Wawancara 

Instruksi Wawancara 

a. Bapak/ Ibu/ Saudara/ I diharapkan dapat membaca daftar pertanyaan berikut 

dengan seksama, dan dapat menjawab sesuai dengan jawaban yang semestinya 

terjadi 

b. Pertanyaan dibuat hanya untuk keperluan penelitian skripsi, tidak ada maksud 

tertentu dalam pertanyaan dibawah ini. 

c. Jawab pertanyaan sesuai dengan fakta yang ada, guna memperoleh data yang 

actual dan akurat untuk penelitian. 

d. Responden diharapkan dapat mengisi data identitas guna melengkapi lampiran 

penelitian dan kesahan data yang diperoleh. 

Nama Responden  : 

Usia    : 

Jenis Kelamin  : 

Jabatan  : 

Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah pernah terjadi masalah 

dalam pembelian peralatan 

dalam perusahaan selama ini? 
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2. Terkait dengan masalah yang 

ada apakah selalu dicari 

alternatif pilihan untuk 

menyelesaikan masalah yang 

ada? 

 

3. Dalam menentukan pilihan dari 

alternative yang ada siapa saja 

yang turut serta dalam 

penentuan pilihan tersebut? 
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4. Siapakah yang berwewenang 

dalam pengambilan keputusan 

dalam Pembelian Pisau Rotary 

PT. Ciptana Wijaya Mandiri? 

 

 

Narasumber 

 

 

(……………………….) 
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Masalah : Pengambilan keputusan dalam Pembelian Pisau Rotary PT. Ciptana Wijaya Mandiri 

Pertanyaan  
Jawaban 

Analisis 
KADEP PPIC (Johan) Staff PPIC (Niken) Staff PPIC (Sri) Staff Purchasing (Anneke) 

1. Apakah pernah 

terjadi masalah dalam 

pembelian peralatan 

dalam perusahaan 

selama ini? 

a. Ada fasilitas retur 

untuk bagian 

sawtimber super 

sebagai salah satu 

solusi perbedaan 

grade dan kondisi 

STM yang 

diterima buyer 

(Saw Mill). 

b. Pada bagian Ply 

Mill terdapat  

beberapa masalah 

yang selalu 

diperbaiki 

diproduksi. 

Tidak ada, hanya 

problem kecil yang 

masih bisa diatasi 

oleh internal 

manajemen. 

Tidak ada masalah, 

hanya masalah 

kecil yang masih 

bisa diatasi oleh 

internal 

management. 

Tidak ada hanya masalah 

kecil yang masih bisa 

diatasi oleh internal 

management. 

Masalah yang terkait 

dengan Pembelian Pisau 

Rotary perusahaan hanya 

terjadi masalah kecil 

seperti terdapat 

perbedaan kualitas kayu 

dari Supplier dan masih 

mampu di tangani oleh 

pihak internal 

management. 
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2. Terkait dengan 

masalah yang ada 

apakah selalu dicari 

alternatif pilihan 

untuk menyelesaikan 

masalah yang ada? 

Mekanisme problem 

solving di CWM : 

a. Meeting 

koordinasi bagian 

terkait. 

b. Semua data 

dikumpulkan dan 

dibuat kalkulasi. 

c. Semua bagian 

terkait akan 

diberikan solusi-

solusi terbaik. 

d. Keputusan 

bersama terhadap 

solusi yang 

diambil. 

e. Evaluasi berjalan. 

Iya Ya, selalu Ya 

Dalam masalah yang ada 

akan selalu dilakukanatau 

dicari pemecahan 

masalah yang terkait 

dengan bagian tersebut 

melalui meeting 

koordinasi. 
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3. Dalam menentukan 

pilihan dari 

alternative yang ada 

siapa saja yang turut 

serta dalam 

penentuan pilihan 

tersebut? 

Semua pihak dalam 

meeting koordinasi 

tersebut. penentuan 

terakhir oleh 

pemegang tanggung 

jawab tertinggi GM/ 

Direktur. 

Pembelian, 

produksi, 

engineering, 

development, 

managemen. 

Pembelian, 

produksi, 

engineering, 

development, 

managemen. 

Bagian yang terkait dan 

management. 

Dalam penentuan 

pemilihan alternative 

hanyabagian terkait serta 

management yang turut 

dalam penentuan pilihan 

tersebut. 

4. Siapakah yang 

berwewenang dalam 

pengambilan 

keputusan dalam 

Pembelian Pisau 

Rotary PT. Ciptana 

Wijaya Mandiri? 

GM/ Direktur Manajemen Management Management 

Pengambilan keputusan 

akhir diambil oleh 

General Manajer (GM) 

atau oleh Direktur utama 

dalam perusahaan. 

Sumber  : Data Primer Hasil Wawancara ( Maret 2017) 



50 

 

 



51 

 



52 

 



53 

 

 

 


