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LAMPIRAN 

Panduan Wawancara 

1. Gambaran umum Virgin Cake and Bakery: 

a) Sejarah berdiri 

b) Jumlah karyawan mula-mula dan sekarang 

c) Produk yang dihasilkan mula-mula dan sekarang 

d) Apa yang sedang dikembangkan oleh Virgin Cake and Bakery 

2. Skema dari proses produksi yang dilakukan pada Virgin Cake and Bakery 

3. Struktur organisasi di dalam Virgin Cake and Bakery 

4. Apakah Virgin Cake and Bakery sudah mengerti dan melakukan yang disebut 

dengan green manufacturing? 

5. Apakah Virgin Cake and Bakery sudah menerapkan prinsip 3R? Reuse, 

reduce, and recycle? 

6. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan dan bahan apa sajakah yang 

diperlukan dalam proses produksinya? 

7. Zat atau komposisi apa sajakah yang terkandung dalam produk Virgin Cake 

and Bakery Semarang? 

8. Limbah apa saja yang dihasilkan oleh Virgin Cake and Bakery dan 

bagaimana cara penanganannya? 

9. Apakah ada pembedaan tong sampah yang digunakan? Organik dan non-

organik? 

10. Apakah ada penciptaan energi listrik, energi gas, dan energi air sendiri? 

Contoh: memanfaatkan energi matahari sebagai pengganti dari energi listrik. 

11. Apakah seharusnya Virgin Cake and Bakery bisa menciptakan energi 

alternatif sendiri? 
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12. Dalam penggunaan lampu, apakah lampu yang digunakan pada Virgin Cake 

and Bakery merupakan lampu yang hemat energi? 

13. Dalam memproduksi roti, tentu menghasilkan atau mengeluarkan limbah gas. 

Limbah gas yang dihasilkan tersebut apakah mengandung zat berbahaya? 

Contoh: Gas karbonmonoksida (CO). 

14. Untuk limbah air yang dihasilkan apakah mempunyai tempat tampungan 

sendiri? Lalu sebelum dibuang apakah ditambahi zat tertentu terlebih dahulu?  

15. Apakah limbah air yang dihasilkan mengandung zat yang berbahaya bagi 

lingkungan? 

16. Sumber air yang digunakan diperoleh darimana? Digunakan untuk proses apa 

sajakah dalam proses produksi yang dilakukan oleh Virgin Cake and Bakery 

Semarang? 

17. Apakah ada upaya dari Virgin Cake and Bakery untuk menggunakan kembali 

air bekas cucian tersebut sebagai sumber air pada Virgin Cake and Bakery? 

(dengan melakukan beberapa proses penyaringan tertentu). 

18. Apakah yang telah dilakukan Virgin Cake and Bakery dalam proses 

pengolahan limbahnya? 

19. Apakah Virgin Cake and Bakery pernah melakukan proses daur ulang 

sebelumnya? (contoh: memanfaatkan plastik bekas untuk digunakan sebagai 

bahan baku membuat tas yang terbuat dari pklatik bekas) 

20. Sebenarnya apakah ada yang dapat dilakukan oleh Virgin Cake and Bakery 

untuk mengelola limbahnya? 

21. Apakah ada SOP dan ISO yang diterapkan? 

22. Apakah semua bahan baku yang digunakan oleh Virgin Cake and Bakery 

merupakan bahan baku yang mudah diuraikan oleh alam? 

23. Apakah plastik yang digunakan oleh Virgin Cake and Bakery untuk 

membungkus makanan / sebagai packaging merupakan plastik yang mudah 

diuraikan / mempunyai jangka waktu tertentu sampai plastik tersebut bisa 

diuraikan secara alami? 
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24. Upaya apa sajakah yang sudah dilakukan oleh Virgin Cake and Bakery untuk 

mengurangi / menghilangkan limbah / pemborosan dan meningkatkan nilai 

tambah produk? 

25. Apakah energi yang digunakan oleh Virgin Cake and Bakery sudah efisien? 

26. Apakah ada lahan yang ditanami lahan hijau? 

27. Berapa jumlah produk roti yang dihasilkan oleh Virgin setiap bulannya? 

28. Berapa kg tepung yang dibutuhkan oleh Virgin setiap bulannya? 

29. Berapa kg margarin yang dibutuhkan oleh Virgin setiap bulannya? 

30. Berapa kg susu yang dibutuhkan oleh Virgin setiap bulannya? 

31. Berapa kg telur yang dibutuhkan oleh Virgin setiap bulannya? 

32. Berapa kg plastik kemasan yang dibutuhkan oleh Virgin untuk membungkus 

makanan setiap bulannya? 

33. Berapa kg gas elpiji yang dibutuhkan oleh Virgin setiap bulannya? 

34. Berapa KwH yang dibutuhkan oleh Virgin untuk memenuhi kebutuhan listrik 

setiap bulannya? 

35. Berapa kibik dan liter air yang dibutuhkan oleh Virgin setiap bulannya? 

36. Berapa kg rata-rata limbah padat yang dihasilkan oleh Virgin setiap 

bulannya? 
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