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Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara  

Peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan perusahaan Bandeng Juwana 

Elrina Semarang dan pertanyaannya sebagai berikut: 

1. Bagaimana sejarah berdirinya Bandeng Juwana Elrina? 

2. Apa saja macam produk yang ada di Bandeng Juwana Elrina? 
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3. Apa bahan baku utama dari bandeng duri lunak? 

4. Ada berapa pemasok untuk bahan baku utama? 

5. Apa saja bahan baku pendukung dari bandeng duri lunak? 

6. Ada berapa pemasok untuk bahan baku pendukung? 

7. Bagaimana sistem pemesanan bahan baku ke pemasok? 

8. Pemesanan dilakukan berapa kali dalam satu minggu? 

9. Berapa lama proses pengiriman bahan baku dari pemasok ke perusahaan? 

10. Apakah ada standar tertentu untuk bahan baku utama (bandeng)? 

11. Bagaimana sistem retur bahan baku ke pemasok? 

12. Bagaimana proses pengolahan dari bandeng duri lunak? 

13. Apakah terdapat standar dalam proses pengolahannya? 

14. Apakah terdapat sistem kontrol di setiap prosesnya? 

15. Apakah pernah terdapat produk cacat saat memproduksi? 

16. Bagaimana cara menangani produk yang cacat produksi? 

17. Bagaimana proses pengemasan bandeng duri lunak? 

18. Apakah Bandeng Juwana Elrina memiliki distributor? 

19. Siapa saja konsumen dari Bandeng Juwana Elrina? 

20. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan Bandeng Juwana Elrina ke 

pemasok? 

21. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan konsumen ke Bandeng 

Juwana Elrina? 

22. Bagaimana cara konsumen dapat menyampaikan kritik dan sarannya? 

23. Apakah perusahaan mengetahui green supply chain management? 
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24. Bagaimana proses pencucian bandeng dan penggaraman bandeng mentah di 

LIK? 

25. Air apa yang digunakan dalam proses pencucian bandeng mentah di LIK? 

26. Air yang telah digunakan untuk mencuci bandeng mentah digunakan 

kembali atau dibuang? 

27. Apa saja limbah yang dihailkan di LIK? 

28. Bagaimana proses produksi bandeng duri lunak (bandeng presto) di 

Bandeng Juwana Elrina? 

29. Berapa kisaran jumlah bandeng mentah yang dialiri air (melalui proses 

thawing) setiap harinya? 

30. Air apa yang digunakan dalam proses produksi di Bandeng Juwana Elrina?  

31. Apakah air yang telah digunakan diproses dan digunakan kembali atau 

dibuang? 

32. Berapa jumlah lampu yang digunakan Bandeng Juwana Elrina di area 

dapur? Dan jenis lampu apa yang digunakan? 

33. Berapa jumlah lampu yang digunakan Bandeng Juwana Elrina di ruang 

pendingin? Dan jenis lampu apa yang digunakan? 

34. Berapa jumlah lampu yang digunakan Bandeng Juwana Elrina di toko 

(outlet)? Jenis lampu apa yang digunakan?  

35. Berapa banyak kipas dan exhaust fan yang digunakan di Bandeng Juwana 

Elrina? 

36. Apa saja limbah yang dihasilkan selama proses produksi?  

37. Bagaimana menangani limbah yang dihasilkan selama proses produksi? 
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38. Adakah proses pengelolaan limbah sebelum limbah tersebut dibuang? 

39. Apakah ada standar untuk kemasan yang digunakan? 

40. Apakah kemasan yang digunakan terbuat dari bahan yang ramah 

lingkungan? 

41. Berapa kali dalam sehari bandeng mentah dikirim dari LIK ke Pandanaran 

dan ke Gatsu? 

42. Berapa kali dalam sehari bandeng mentah dikirim dari Gatsu ke Bandeng 

Juwana Elrina Pamularsih dan Ngaliyan? 

43. Kendaraan apa yang digunakan perusahaan untuk mendistribusikan produk 

dari lokasi produksi ke toko Bandeng Juwana Elrina?  

 

 

 


