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LAMPIRAN 

Wawancara dengan pemilik perusahaan JF Bags. 

Nama : Judy Kurniawan    No.HP : 0811278383 

Alamat : Jl.Pusponjolo Brt 11 Semarang  Usia : 45 Tahun 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Hubungan antara aspek fisik 

produk dengan aspek 

engineering 

 

a. Apakah di dalam proses produksi 

perusahaan JF bags menggunakan 

bantuan mesin? 

Iya, JF Bags menggunakan 

mesin jahit dan mesin potong 

b. Mesin apa saja yang digunakan 

oleh perusahaan JF bags untuk 

menghasilkan suatu produk? 

Mesin jahit sama mesin potong 

c. Apakah pengerjaan produk JF bags 

di dominasi oleh bantuan tenaga 

mesin? 

JF bags masih di dominasi 

oleh tenaga manusia 

2. Produk memerlukan tingkat 

keterampilan khusus dan 

ketelitian tinggi 

 

a. Apakah dalam memproduksi 

produk JF bags membutuhkan 

keterampilan secara khusus? 

Iya, karena beda produksi 

tasnya, kalau JF bags kan 

anyaman, kalau tas lain tinggal 

cari model/desain yang bagus 

kemudian di pola, gunting 

kemudian dijahit. Kalau JF 

Bags perlu di anyam (hand 

made). 
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b. Apakah dalam memproduksi 

produk JF bags membutuhkan 

tingkat ketelitian yang tinggi? 

Iya, saya tidak mau jahitannya 

bergelombang, jahit harus 

lurus. Kadang kalau orangnya 

asal jahit itu bergelombang. 

Tidak bagus. Kalau standart 

saya tidak masuk yang seperti 

itu. Dan satu lagi di anyaman 

jangan sampai ada yang 

lubang. Cara kontrolnya di 

terawang jangan sampai ada 

sinar masuk, harus rapat. 

Kalau ada karyawan baru pun 

ada pelatihannya supaya dapat 

bekerja sesuai dengan standart 

di JF Bags. 

c. Apabila terdapat kendala atau 

kesulitan di dalam proses produksi, 

bagaimana langkah 

penyelesaiannya? 

Biasanya terus kesaya. Karna 

saya juga decision makernya 

di proses produksi apabila 

terdapat kendala. Apabila 

terdapat kendala yang sudah 

pernah terjadi, mereka 

langsung memperbaiki dan 

mengerjakan sesuai dengan 

apa yang seharusnya 

dilakukan. Namun apabila 

kendala yang di alami 

tergolong fatal, maka langsung 

berkonsultasi dengan saya dan 

apabila tidak dapat diteruskan 

maka saya  hentikan untuk 

menjaga kualitas tas JF. 
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3. Produk masal atas produk atau 

material tertentu (sup  orting 

industry). 

 

a. Untuk memproduksi suatu produk 

di dalam perusahaan JF bags 

apakah membutuhkan material 

tertentu atau material yang bersifat 

khusus (supporting industry)? 

Tidak, bahan-bahan yang 

digunakan terdapat di pasaran 

dan dijual secara umum. Saya 

mendapatkan semua bahan 

baku dari supplier di 

Semarang.  

b. Apa saja ciri khas yang menjadi 

pembeda antara produk JF bags 

dengan produk tas dan dompet 

yang diproduksi oleh perusahaan 

lain? 

Anyaman, misal kain batik tadi 

kalau perusahaan lain melihat 

kain batik dengan motif yang 

bagus kemudian langsung 

dipotong sesuai pola dan di 

jahit, tapi kalau di JF Bags 

kain tersebut di potong-potong 

kemudian di anyam dulu baru 

dapat di jahit menjadi tas. 

c. Apakah produk-produk yang 

dihasilkan oleh JF bags dapat 

dikatakan sebagai produk yang 

bersifat khusus? 

iya, karna handmade 

khususnya di anyaman 

4. Produk dibuat dalam jumlah 

yang kecil dan dalam jangka 

pendek. 

 

a. Berapa banyak jumlah produk yang 

dihasilkan untuk setiap desain di 

dalam perusahaan JF bags? 

Dalam satu desain dan  satu 

warna hanya di produksi untuk 

satu tas saja, kecuali ada 

pesanan khusus. namun rata-

rata dalam setiap desain 
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diproduksi sebanyak 12 tas 

dengan warna yang berbeda-

beda. 

b. Dalam sebulan rata-rata berapa 

jumlah desain baru yang dihasilkan 

oleh JF Bags? 

Dalam sebulan antara 1 sampai 

2 desain baru. 

c. Desain atau model setiap produk 

yang dihasilkan rata-rata bertahan 

berapa lama?  

Rata-rata bertahan 2 tahun, 

5. Faktor lokasi dan ongkos 

transportasi 

 

a. Apakah harga produk JF bags 

dipengaruhi oleh jarak lokasi 

produksi hingga ke tangan 

konsumen? 

 

iya, harganya akan 

berpengaruh seperti ketika JF 

bags mengikuti pameran 

mandiri, tentu ada biaya yang 

mempengaruhi harga jualnya 

ke konsumen. 

6. Produk dengan desain khusus 

atau produk yang memerlukan 

inovasi tinggi 

 

a. Apakah perusahaan JF bags dapat 

memproduksi suatu produk sesuai 

dengan keinginan konsumen 

(warna, ukuran, bentuk, dan yang 

berhubungan dengan desain 

khusus)? 

Bisa, namun dengan catatan 

bukan desain milik competitor 

saya, bukan desain JF bags 

yang sudah terlalu lama, dan 

saya perkirakan terlebih 

dahulu apakah desain tersebut 

dapat saya aplikasikan 

kedalam JF bags atau tidak. 

Karena tidak ssemua desain tas 

dapat di aplikasikan kedalam 
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tas anyam.  

b. Inovasi seperti apa saja yang telah 

dilakukan oleh perusahaan JF 

dalam menciptakan suatu produk? 

Ketika muncul competitor 

yang juga memproduksi tas 

anyaman namun dengan warna 

yang polos. Kemudian saya 

berinovasi lagi untuk 

menciptakan tas anyaman yang 

dikombinasikan dengan kain 

batik. JF menjadi pelopor atau 

yang pertama melakukan tas 

anyaman dari  batik ini. 

7. Hubungan dekat antar manusia 

pada industri kecil 

 

a. Bagaimana hubungan yang terjalin 

antara anda sebagai pemilik 

perusahaan dengan para karyawan? 

Kalau saya sama team, saya 

masuknya kekeluargaan. Saya 

ingin mereka berhubungan 

langsung dengan tidak ada rasa 

takut, jadi karyawan dapat 

terbuka dengan saya. 

b. Selama ini seberapa sering 

terjadinya turnover karyawan 

dalam perusahaan JF bags? 

Hampir jarang terjadi turnover 

karyawan. Di tahun kemarin 

pun tidak ada  turnover 

karyawan. 

8. Flexibilitas operasi dan biaya 

overhead yang rendah 

 

a Apakah perusahaan JF bags  

fleksible di dalam pengelolaan 

operasionalnya? 

Iya, saya telah memberikan 

kepercayaan kepada karyawan 

saya, bila mereka 

mendapatkan kendala yang 

sudah pernah terjadi dan 
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sekiranya bisa mereka 

selesaikan, maka tidak perlu 

menghubungi saya 

b Apakah proses produksi yang 

dilakukan oleh perusahaan JF bags 

terletak dalam satu tempat? 

Iya, seluruh proses produksi 

terletak di dalam satu tempat. 

c Apakah perusahaan JF bags 

menetapkan biaya overhead yang 

rendah di dalam aspek produksi? 

 

 

Iya, kami membebankan biaya 

overhead yang tergolong 

rendah kepada konsumen. 

9. Pelayanan lebih baik  

a. Apa saja bentuk pelayanan yang 

diberikan perusahaan JF bags 

kepada konsumen? 

melayani dengan ramah, 

sopan, menjaga kualitas, 

memberikan edukasi tentang 

cara perawatan tas yang baik 

dan benar, serta melayani 

perbaikan tas apabila terdapat 

kerusakan setelah membeli tas 

di JF Bags.  

10. Respon atau tanggapan yang 

cepat terhadap perkembangan 

 

a. Bagaimana respon dan tindakan 

yang  anda lakukan untuk 

menghadapi perkembangan yang 

begitu cepat di dalam persaingan 

industri tas? 

Saya berusaha untuk 

menangkap peluang dengan 

cepat, namun pasti selalu saya 

sesuaikan dengan sumberdaya 

yang saya miliki  

 Sumber : Wawancara dengan pemilik perusahaan JF Bags, 2017. 
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Wawancara dengan pegawai perusahaan JF Bags 

Nama          : Desy Sumantri  No.Hp : 085740952359 

Usia            : 27 Tahun  Alamat : Jl.Plumbon, Ngalian Semarang 

Masa Kerja : 4 Tahun 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Hubungan antara aspek fisik 

produk dengan engineering. 

 

a Dimana penempatan bagian 

anda bekerja? 

Bagian penyiapan bahan baku 

b Apa saja kegiatan yang 

dilakukan di dalam bagian 

anda bekerja? 

Dari lembaran kain polyester di 

potong-potong memanjang, 

kemudian di lipat dan di lem 

menjadi lonjoran-lonjoran untuk 

nantinya di anyam. 

c Apakah di dalam bagian anda 

bekerja menggunakan bantuan 

mesin? 

Tidak, dalam bagian saya bekerja 

dikerjakan secara manual semua. 

d Apakah menurut  anda 

pengerjaan produk JF Bags di 

dominasi oleh bantuan tenaga 

mesin? 

Tidak, kalau dilihat secara 

keseluruhan pengerjaan produk JF 

Bags mayoritas dikerjakan secara 

manual. 

2 Produk memerlukan tingkat 

keterampilan khusus dan 

ketelitian yang tinggi 

 

a Apakah menurut anda dalam 

pengerjaan produk JF bags 

dibutuhkan tingkat 

keterampilan khusus dan 

Iya, karena kalau belum terbiasa 

maka hasil pengerjaannya tidak 

akan lurus. 
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tingkat ketelitian tinggi? 

b Apabila terdapat kendala atau 

kesulitan dalam memproduksi 

produk JF bags bagaimanakah 

cara mengatasinya? 

Di bagian yang saya laukan jarang 

terjadi kendala, sekalipun ada 

kendala langsung saya 

konsultasikan dengan pak Judy. 

3 Produk masal atas produk 

atau material tertentu 

(supporting industri) 

 

a Dalam memproduksi produk 

JF Bags apakah menggunakan 

material atau bahan-bahan 

khusus? 

Iya, pastinya kita menggunakan 

bahan-bahan yang kualitasnya 

bagus. 

b Apakah menurut anda produk 

yang dihasilkan JF Bags dapat 

dikatakan produk yang bersifat 

khusus? 

Produk yang dihasilkan dapat 

dikatakan bersifat khusus karena 

terbuat dari anyaman. 

4 Produk dibuat dalam jumlah 

yang kecil dan dalam jangka 

pendek. 

 

a Menurut anda berapa banyak 

jumlah produk yang dihasilkan 

untuk setiap desain? 

Kalau untuk satu desain biasanya 

diproduksi sebanyak 12 produk 

b Menurut anda desain atau 

model setiap produk yang 

dihasilkan rata-rata bertahan 

berapa lama? 

Setiap desainnya rata-rata bertahan 

sampai 2 tahun, setelah itu 

biasanya tidak di produksi lagi. 

5 Hubungan dekat antar 

manusia pada industri kecil 

 

a Bagaimana hubungan yang 

terjalin antara pemilik 

Hubungan yang terjalin baik-baik 

saja, bisa saing terbuka kalau ada 
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perusahaan JF bags dengan 

para karyawan? 

masalah. 

b Bagaimana hubungan yang 

terjalin antara sesama 

karyawan di dalam 

Baik semua, malah seperti keluarga 

sendiri,  

c Selama kurun waktu 1 tahun 

ini seberapa sering terjadinya 

pergantian karyawan dalam 

perusahaan JF bags? 

Selama 1 tahun tidak ada 

pergantian karyawan. 

6 Respon atau tanggapan yang 

cepat terhadap 

perkembangan 

 

a Menurut anda, bagaimana 

tanggapan pemilik JF bags 

terhadap perkembangan 

industri tas yang begitu cepat? 

Tanggapannya cepat sih kalau ada 

desain atau model baru gitu. 

 Sumber : Wawancara dengan karyawan JF Bags, 2017. 
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Wawancara dengan pegawai perusahaan JF Bags 

Nama    : Yanti     No.HP : - 

Usia    : 25 Tahun    Alamat : Kalisari, Semarang 

Masa Kerja  : 2 Tahun 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Hubungan antara aspek 

fisik produk dengan 

engineering. 

 

a Dimana penempatan bagian 

anda bekerja? 

Bagian Anyam 

b Apa saja kegiatan yang 

dilakukan di dalam bagian 

anda bekerja? 

Menganyam lonjoran polyester 

menjadi lembaran anyaman  

c Apakah di dalam bagian anda 

bekerja menggunakan 

bantuan mesin? 

Tidak, proses anyaman semua 

dikerjakan secara manual dengan 4 

orang karyawan. 

d Apakah menurut  anda 

pengerjaan produk JF Bags 

di dominasi oleh bantuan 

tenaga mesin? 

 Tidak, pengerjaan tas dan domepet 

mayoritas dikerjakan dengan tenaga 

manusia. 

2 Produk memerlukan 

tingkat keterampilan 

khusus dan ketelitian yang 

tinggi 

 

a Apakah menurut anda dalam 

pengerjaan produk JF bags 

dibutuhkan tingkat 

keterampilan khusus dan 

Iya, karena pengerjaannya harus 

rapi, anyamannya harus rapat dan 

kencang, tidak boleh ada lubang 

sedikitpun. 
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tingkat ketelitian tinggi? 

b Apabila terdapat kendala atau 

kesulitan dalam 

memproduksi produk JF bags 

bagaimanakah cara 

mengatasinya? 

Jarang ada kendala di bagian saya 

bekerja. 

3 Produk masal atas produk 

atau material tertentu 

(supporting industri) 

 

a Dalam memproduksi produk 

JF Bags apakah 

menggunakan material atau 

bahan-bahan khusus? 

Iya, pastinya kita menggunakan 

bahan-bahan yang kualitasnya 

bagus. 

b Apakah menurut anda produk 

yang dihasilkan JF Bags 

dapat dikatakan produk yang 

bersifat khusus? 

Produk yang dihasilkan dapat 

dikatakan bersifat khusus karena 

terbuat dari anyaman. 

4 Produk dibuat dalam 

jumlah yang kecil dan 

dalam jangka pendek. 

 

a Menurut anda berapa banyak 

jumlah produk yang 

dihasilkan untuk setiap 

desain? 

 1 dessain biasanya di produksi 1 

lusin dulu, kalau ada pesanan baru 

diproduksi lagi. 

b Menurut anda desain atau 

model setiap produk yang 

dihasilkan rata-rata bertahan 

berapa lama? 

Antara 1 -2 tahun 

5 Hubungan dekat antar 

manusia pada industri kecil 
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a Bagaimana hubungan yang 

terjalin antara pemilik 

perusahaan JF bags dengan 

para karyawan? 

Baik, tidak pernah ada masalah 

b Bagaimana hubungan yang 

terjalin antara sesama 

karyawan di dalam 

Baik semua hubungannya seperti 

teman biasa. 

c Selama kurun waktu 1 tahun 

ini seberapa sering terjadinya 

pergantian karyawan dalam 

perusahaan JF bags? 

Tidak pernah ada pergantian 

6 Respon atau tanggapan 

yang cepat terhadap 

perkembangan 

 

a Menurut anda, bagaimana 

tanggapan pemilik JF bags 

terhadap perkembangan 

industri tas yang begitu 

cepat? 

Responnya cepat kalau ada mmodel-

model baru. 

 Sumber : Wawancara dengan karyawan JF Bags, 2017. 
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Wawancara dengan Karyawan Perusahaan JF Bags 

Nama          : Imam Syafi’I  No.HP : 082137851175 

Usia            : 24 Tahun  Alamat : Jl.Tegalsari Perbalan Semarang 

Masa kerja : 2 Tahun 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Hubungan antara aspek 

fisik produk dengan 

engineering. 

 

a Dimana penempatan bagian 

anda bekerja? 

Bagian kulit dan aksesoris 

b Apa saja kegiatan yang 

dilakukan di dalam bagian 

anda bekerja? 

Membuat sling tas, handle, 

memasang ring D, memberikan cat 

pada lis kulit. 

c Apakah di dalam bagian anda 

bekerja menggunakan 

bantuan mesin? 

Tidak, hanya menggunakan 

peralatan sederhana seperti cutter, 

lem, dan lain-lain.  

d Apakah menurut  anda 

pengerjaan produk JF Bags 

di dominasi oleh bantuan 

tenaga mesin? 

Tidak, pengerjaan di dalam JF Bags 

mayoritas masih dikerjakan secara 

manual. 

2 Produk memerlukan 

tingkat keterampilan 

khusus dan ketelitian yang 

tinggi 

 

a Apakah menurut anda dalam 

pengerjaan produk JF bags 

dibutuhkan tingkat 

keterampilan khusus dan 

Iya, karena tidak semua orang dapat 

mengerjakan dengan rapi. 
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tingkat ketelitian tinggi? 

b Apabila terdapat kendala atau 

kesulitan dalam 

memproduksi produk JF bags 

bagaimanakah cara 

mengatasinya? 

Semaksimal mungkin diusahakan 

untuk cari jalan keluarnya sendiri 

dulu, kalau masih tidak bisa baru 

konsultasi dengan pak Judy. 

3 Produk masal atas produk 

atau material tertentu 

(supporting industri) 

 

a Dalam memproduksi produk 

JF Bags apakah 

menggunakan material atau 

bahan-bahan khusus? 

Tidak, hanya saja untuk kulitnya kita 

menggunakan kualitas yang terbaik. 

b Apakah menurut anda produk 

yang dihasilkan JF Bags 

dapat dikatakan produk yang 

bersifat khusus? 

Iya, karena JF Bags memiliki ciri 

khas di tas anyaman. 

4 Produk dibuat dalam 

jumlah yang kecil dan 

dalam jangka pendek. 

 

a Menurut anda berapa banyak 

jumlah produk yang 

dihasilkan untuk setiap 

desain? 

Kurang lebih satu lusin 

b Menurut anda desain atau 

model setiap produk yang 

dihasilkan rata-rata bertahan 

berapa lama? 

Rata-rata bertahan selama 2 tahun. 

5 Hubungan dekat antar 

manusia pada industri kecil 
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a Bagaimana hubungan yang 

terjalin antara pemilik 

perusahaan JF bags dengan 

para karyawan? 

Cocok dengan pak Judy sebagai 

atasan saya, hubungan yang terjalin 

baik-baik saja. 

b Bagaimana hubungan yang 

terjalin antara sesama 

karyawan di dalam 

Seperti saudara sendiri, karena sudah 

lama bekerja bersama. 

c Selama kurun waktu 1 tahun 

ini seberapa sering terjadinya 

pergantian karyawan dalam 

perusahaan JF bags? 

Tidak pernah terjadi pergantian 

karyawan 

6 Respon atau tanggapan 

yang cepat terhadap 

perkembangan 

 

a Menurut anda, bagaimana 

tanggapan pemilik JF bags 

terhadap perkembangan 

industri tas yang begitu 

cepat? 

Responnya cepat, hampir setiap 

bulan muncul desain baru 

Sumber : Wawancara dengan karyawan JF Bags, 2017. 
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Wawancara dengan Karyawan JF Bags 

Nama          : Tukiman  No.Hp :- 

Usia            : 54 Tahun  Alamat : Jl. Cangkiran, Mijen Smarang. 

Masa Kerja : 5 Tahun 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Hubungan antara aspek fisik 

produk dengan engineering. 

 

a Dimana penempatan bagian 

anda bekerja? 

Bagian jahit 

b Apa saja kegiatan yang 

dilakukan di dalam bagian anda 

bekerja? 

Menjahit lembaran anyaman 

menjadi suatu tas atau dompet 

sesuai dengan model yang di 

inginkan. 

c Apakah di dalam bagian anda 

bekerja menggunakan bantuan 

mesin? 

Iya, menggunakan mesin jahit 

d Apakah menurut  anda 

pengerjaan produk JF Bags di 

dominasi oleh bantuan tenaga 

mesin? 

Tidak, walaupun ada mesin jahit 

namun secara keseluruhan 

pengerjaan dikerjakan secara 

manual. 

2 Produk memerlukan tingkat 

keterampilan khusus dan 

ketelitian yang tinggi 

 

a Apakah menurut anda dalam 

pengerjaan produk JF bags 

dibutuhkan tingkat keterampilan 

khusus dan tingkat ketelitian 

tinggi? 

Iya, ketelitian yang tinggi itu 

pasti dibutuhkan. 
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b Apabila terdapat kendala atau 

kesulitan dalam memproduksi 

produk JF bags bagaimanakah 

cara mengatasinya? 

Itu kaitannya dengan mesin, 

kalau selama masih bisa saya 

tangani sendiri maka langsung 

saja saya kerjakan sendiri, kalau 

sudah tidak mampu baru saya 

konsultasikan dengan pak Judy. 

3 Produk masal atas produk 

atau material tertentu 

(supporting industri) 

 

a Dalam memproduksi produk JF 

Bags apakah menggunakan 

material atau bahan-bahan 

khusus? 

Tidak, hanya tas anyaman dari 

polyester dan kualitas kulit yang 

terbaik saja 

 Apakah menurut anda produk 

yang dihasilkan JF Bags dapat 

dikatakan produk yang bersifat 

khusus? 

Iya, karena JF Bags adalah 

perusahaan yang memproduksi 

tas dan dompet anyaman 

4 Produk dibuat dalam jumlah 

yang kecil dan dalam jangka 

pendek. 

 

a Menurut anda berapa banyak 

jumlah produk yang dihasilkan 

untuk setiap desain? 

Tiap desain baru biasanya di 

produksi sebanyak 12 produk. 

b Menurut anda desain atau model 

setiap produk yang dihasilkan 

rata-rata bertahan berapa lama? 

Rata-rata 1 sampai 2 tahun. 

5 Hubungan dekat antar 

manusia pada industri kecil 

 

a Bagaimana hubungan yang 

terjalin antara pemilik 

Baik-baik saja, tidak pernah ada 

masalah dengan pak Judy. 
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perusahaan JF bags dengan para 

karyawan? 

b Bagaimana hubungan yang 

terjalin antara sesama karyawan 

di dalam 

Biasa saja, tidak pernah ada 

kendala apapun dengan 

karyawan yang lain. 

c Selama kurun waktu 1 tahun ini 

seberapa sering terjadinya 

pergantian karyawan dalam 

perusahaan JF bags? 

Kalau orang borongan sering 

keluar masuk, tapi kalau 

karyawan tetap sela a satu tahun 

ini tidak pernah ada pergantian 

6 Respon atau tanggapan yang 

cepat terhadap perkembangan 

 

a Menurut anda, bagaimana 

tanggapan pemilik JF bags 

terhadap perkembangan industri 

tas yang begitu cepat? 

Tanggapannya juga cepat, 

sering buat desain-desain baru 

juga. 

 Sumber : Wawancara dengan Pegawai JF Bags, 2017. 


