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LAMPIRAN 

Panduan pertanyaan wawancara. 

1. Sejarah berdirinya CV.Griya Cushion? 

2. Struktur organisasi dari CV.griya Cushion? 

3. Apa saja produk CV. Griya Cushion ? 

4. Bagaimana alur proses produksi pada CV.Griya Cushion? Atau skema 

produksi? 

5. Bahan baku apa saja yang di gunakan untuk memproduksi produk? 

6. Apakah CV. Griya Cushion mengerti tentang Green Manufacturing ? 

7. Apakah CV. Griya Cushion sudah melakukan beberapa tindakan yang 

green ? atau sudah melakukan 3R? 

8. Limbah apa saja yang di hasilkan oleh CV. Griya Cushion? Dan cara 

mengatasinya? 

9. Berapa berat bahan baku yang akan di daur ulang?  

10. Apakah dari CV. Griya Cushion sudah melakukan tindakan mengurangi / 

menghilangkan limbah / pemborosan dan meningkatkan nilai tambah pada 

produk? 

11. Berapa banyak bahan baku yang di gunakan ? 

12. Berapa jumlah produk yang di hasilkan dalam 1 bulan? 

13. Apakah dalam proses produksi terdapat aktivitas yang berhubungan 

dengan penggunaan air? Dan dari mana sumber airnya? 

14. Apakah terdapat zat yang berbahaya saat penggunaan air? 

15. Berapa total penggunaan air pada saat proses produksi? 
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16. Apakah selama proses produksi  terdapat limbah air?  

17. Energi apa saja yang di butuhkan pada saat produksi? dan berapa banyak 

energi tersebut di gunakan ? 

18. Apakah pada CV. Griya Cushion terdapat energi yang di perbaharui/ 

energi alternatif? Jika ada, jelaskan apa saja energi tersebut? 

19. Apakah selama proses produksi CV. Griya Cushion menghasilkan gas 

rumah kaca? 

20. Apakah CV. Griya Cushion menggunakan alat- alat yang hemat energi? 

seperti: lampu yang hemat energi, dll 

21. Berapa banyak bahan bakar yang di gunakan selama proses produksi ? 

22. Apakah selama proses produksi, CV. Griya Cushion menghasilkan 

pencemaran udara? 

23. Berapa luas lahan tanah yang di gunakan oleh CV. Griya Cuishion? 

24. Berapa berat produk dari CV. Griya Cushion ? 

25. Berapa umur hidup produk ? 

26. Berapa kg berat bahan baku  busa, dakorn, plastik kemasan dan kain yang 

sisa setelah produksi ? 

27. Apakah saat penggunaan produk jadi menggunakan energi dan  

menghasilkan GRK ? 
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Lampiran Kuesioner Penelitian 

 

A. Identitas Responden 

1. Nama  : 

2. Jenis Kelamin : 

a. Pria 

b. Wanita 

3. Umur   : 

4.  Jabatan   : 

B. Panduan Kuesioner 

Pada kuesioner ini bertujuan untuk dapat mengetahui apakah ada atau 

tidaknya tindakan Green pada CV. Griya Cushion Semarang menurut teori dari 

OECD (2011). Di harapkan bapak/ ibu/ saudara, dapat mengisinya sesuai dengan 

kondisi yang ada pada CV. Griya Cushion Semarang. 

Bapak/ ibu/ saudara dapat mengisi kuesioner ini dengan memberi tanda 

silang (X)  pada kolom (YA) atau (TIDAK) dan memberikan contohnya serta 

penjelasannya. Contoh yang di berikan boleh lebih dari 1. Berikut ini tabel 

pertanyaannya: 

No Indikator  Pertanyaan dan Contoh Ya Tidak 

1  Intensitas bahan 

baku yang tidak 

dapat di 

perbaharui  

Apakah terdapat bahan baku yang tidak dapat di 

perbaharui di CV. Griya Cushion ? 
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No Indikator  Pertanyaan dan Contoh Ya Tidak 

Contoh dan penjelasannya/ alasannya: 

 

 

2 Intensitas bahan 

baku yang 

berbahaya  

Apakah terdapat bahan baku yang berbahaya pada 

CV.Griya Cushion ? 

  

Contoh dan penjelasannya/ alasannya: 

 

 

3 Bahan daur ulang 

dan bahan yang 

dapat di gunakan 

kembali 

Apakah terdapat bahan baku yang dapat di gunakan 

kembali atau di daur ulang ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

 

 

4 Intensitas air Apakah jumlah penggunaan air pada CV. Griya 

Cushion melewati batas normal ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

 

 

5 Intensitas energi Apakah penggunaan energi pada CV.Griya Cushion 

sudah dapat di katakan Green ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

 

 

6 Penggunaan 

energi yang dapat 

di perbaharui 

Apakah terdapat penggunaan energi yang di 

perbaharui pada proses produksi pada CV.Griya 

Cushion? 
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No Indikator  Pertanyaan dan Contoh Ya Tidak 

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

 

 

7 Intensitas gas 

rumah kaca 

Apakah aktivitas produksi menghasilkan GRK 

seperti karbon dioksida (CO2), metana (CH4), 

nitrous oxide (N2O), sulfur hexafluorida (SF6), 

perfluorocarbons (PFC) hidrofluorokarbon (HFC)? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

 

 

 

8 Intensitas residu / 

limbah  

Apakah pada CV. Griya Cushion terdapat aktivitas 

dalam mengatasi limbah / residu ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

 

 

 

9  Intensitas 

pencemaran udara 

Apakah pada aktivitas produksi CV.Griya Cushion 

menghasilkan pencemaran udara seperti karbon 

dioksida, nitrogen dan gas- gas lainnya ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

 

 

10 Intensitas 

pencemaran air 

Apakah pada aktivitas produksi CV.Griya Cushion 

terdapat pencemaran air yang membahayakan 

lingkungan ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 
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No Indikator  Pertanyaan dan Contoh Ya Tidak 

11 Proporsi lahan 

alami 

Apakah pada tempat CV. Griya Cushion terdapat 

lahan alami yang di tumbuhi tanaman hijau ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

 

 

 

12 Bahan dari produk 

yang dapat di daur 

ulang atau di 

gunakan kembali  

Apakah terdapat bahan dari produk yang dapat di 

daur ulang dan di gunakan kembali ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

 

 

 

13 Produk yang 

dapat di daur 

ulang  

Apakah terdapat produk yang dapat di daur ulang 

pada CV.Griya Cushion ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

 

 

14 Bahan produk 

yang bisa di 

perbaharui 

Apakah terdapat bahan produk yang dapat di 

perbaharui? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

 

 

15 Bahan produk 

yang tidak dapat 

di perbaharui 

Apakah terdapat bahan produk yang tidak dapat di 

perbaharui ? 
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No Indikator  Pertanyaan dan Contoh Ya Tidak 

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

 

 

16 Bahan yang 

berbahaya dalam 

produk  

Apakah terdapat bahan yang berbahaya dalam 

produk ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

 

 

17 Intensitas 

penggunaan 

energi untuk 

mengkonsumsi 

produk jadi 

Apakah terdapat penggunaan energi saat 

mengkonsumsi produk jadi ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

 

 

 

18 Intensitas emissi 

gas rumah kaca 

Apakah terdapat GRK pada saat penggunaan 

produk? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 
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Lampiran Hasil Wawancara Pemilik 

NO  Pertanyaan  Jawaban  

1 Sejarah berdirinya CV.Griya 

Cushion? 

Jadi, dulunya perusahaan ini bernama Griya 

Mebel. Dari griya mebel kita memiliki 

customers orang bule yang memesan 

Cushion. Sehingga terjalin kerja sama dan 

kita berganti nama menjadi CV.Griya 

Cushion. seiring berjalannya waktu, kita juga 

membuat anak perusahaan yaitu CV. Griya 

spring bed. 

2 Struktur organisasi dari CV. 

Griya Cushion 

Struktur organisasi dari perusahaan saya 

sanaget sederhana yaitu dari tingkat atas 

pemilik, lalu di bawahnya Staff admin kantor 

dan gudang, dan paling terakhir ialah pekerja 

produksi bagian pola& jahit, pekerja Produksi 

bagian Pengisian busa dan dakorn, dan 

pekerja bagian packaging. 

3 Apa saja produk CV. griya 

Cushion? 

Ada Cushion, sprei, bantal kepala dewasa, 

bedcover, bantal guling, bantal hias,bantal 

bayi. 

4 Bagaimana alur  proses 

produksi pada CV.Griya 

Cushion? Atau skema 

produksi? 

Mulai dari bahan baku di input, lalu kain di 

gelar, lalu gambar pola,potong jahit, isi busa 

atau dakorn, packing 

5 Bahan baku apa saja yang di 

gunakan untuk memproduksi 

produk? 

Busa, Dakorn, Kain dan Plastik kemasan 

6 Apakah CV. Griya Cushion 

mengerti tentang Green 

Manufacturing ? 

Green manufacturing itu tidak berbahaya 

untuk lingkungan dan karyawan, ramah 

lingkungan dan tidak mencemari lingkungan. 

7 Apakah CV. Griya Cushion 

sudah melakukan beberapa 

tindakan yang green ? atau 

sudah melakukan 3R? 

Kita sudah melakukan tindakan Reuse dan 

Recycle. Dimana untuk daur ulang pada bahan 

potongan busa di gunakan untuk mengisi 

bantal kembali dan kain yang di olah kembali 

untuk menjadi sarung dari bantal hias dan 

renda pada sprei. Untuk reuse kita 

menggunakan sisa dakorn untuk mengisi 

bantal lagi. 

8 Limbah apa saja yang di 

hasilkan oleh CV. Griya 

Cushion? Dan cara 

mengatasinya? 

Sisa plastik, sisa busa dan sisa kain 

9 Berapa berat bahan baku 

yang akan di daur ulang?  

Untuk busa sekitar 4 kg dimana yang di 

gunakan 3 kg dan di buang 1kg. Untuk dakorn 
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tidak menghasilkan sampah karena sisa 

dakorn semua nya di gunakan kembali 

sebanyak 3kg. Untuk kain sekitar 16 kg 

dimana 10 kg di reuse dan 6 kg menjadi 

sampah, untuk plastik kemasan kita belum 

mendaur ulang, jadi sisa plastik di buang 

menajdi sampah sebanyak 3 kg. 

10 Apakah dari CV. Griya 

Cushion sudah melakukan 

tindakan mengurangi / 

menghilangkan limbah / 

pemborosan dan 

meningkatkan nilai tambah 

pada produk? 

Kami sudah melakukan tindakan pengurangan 

limbah dengan megolah limbah busa, dakorn, 

kain. 

11 Berapa banyak bahan baku 

yang di gunakan ? 

 

Bahan baku yang kita input dalam sebulan 

sebanyak 100 kg busa, 100 kg dakorn, 200 kg 

kain, dan 100 kg plastik. 

12 Berapa jumlah produk yang 

di hasilkan dalam 1 bulan? 

 

Sekitar kurang lebih 480 pcs dalam sebulan. 

Dalam sehari itu kita bisanyanya 

menghasilkan 20 pcs per hari. 

13 Apakah dalam proses 

produksi terdapat aktivitas 

yang berhubungan dengan 

penggunaan air? Dan dari 

mana sumber airnya? 

 

Kita tidak menggunakan air selama proses 

produksi. Air di gunakan hanya untuk 

mencuci kain kotor saja. Hanya saja kami 

jarang melakukan pencucian kain karena 

bahan baku kain yang di terima sudah dalam 

keadaan bersih. Sumber air yang kita gunakan 

dari air tanah. 

14 Apakah terdapat zat yang 

berbahaya saat penggunaan 

air? 

 

Tidak ada zat yang berbahaya karena saat 

pencucian kain, kita menggunakan detergen 

yang aman. 

15 Berapa total penggunaan air 

pada saat proses produksi? 

 

Kami tidak menggunakan air, air di gunakan 

untuk mencuci kain kotor saja dan sangat 

jarang terjadi. 

16 Apakah selama proses 

produksi  terdapat limbah 

air?  

Tidak terdapat limbah air. Karena saat 

produksi tidak membutuhkan air. 

17 Energi apa saja yang di 

butuhkan pada saat 

produksi? dan berapa banyak 

energi tersebut di gunakan ? 

 

Perusahaan kami hanya menggunakan energi 

listrik saja. Kami menggunakan 4 buah mesin 

jahit 250 watt,1 unit mesin potong 100 watt, 2 

buah setrika 300 watt, 1 unit mesin las plastik 

400 watt, 3 unit komputer 250 watt, 8 buah 

kipas angin 50 watt, 5 buah lampu 18 watt, 8 

buah lampu TL 36 watt, 2 buah TV 250 watt, 

2 buah exhaustfan 26 watt. Dalam 1 bulan 

sekitar 900kWh 
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18 Apakah pada CV. Griya 

Cushion terdapat energi yang 

di perbaharui/ energi 

alternatif? Jika ada, jelaskan 

apa saja energi tersebut? 

Kita tidak menggunakan energi alternatif. 

Kami hanya menggunakan energi listrik dari 

PLN 

19 Apakah selama proses 

produksi CV. Griya Cushion 

menghasilkan gas rumah 

kaca? 

Selama produksi kita tidak menghasilkan gas 

rumah kaca. 

20 Apakah CV. Griya Cushion 

menggunakan alat- alat yang 

hemat energi? seperti: lampu 

yang hemat energi, dll 

Untuk sementara ini kita belum menggunakan 

alat- alat yang hemat energi seperti itu. 

21 Berapa banyak bahan bakar 

yang di gunakan selama 

proses produksi ? 

 

Bahan bakar kita gunakan hanya saat mati 

lampu saja. Untuk menyalakan genset.  

22 Apakah selama proses 

produksi, CV. Griya Cushion 

menghasilkan pencemaran 

udara? 

Kami tidak menghasilkan pencemaran udara 

apapun karena proses produksi tidak 

menggunakan bahan- bahan yang berbahaya. 

23 Berapa luas lahan tanah yang 

di gunakan oleh CV. Griya 

Cuishion? 

480 m
2
 

24 Berapa berat produk dari 

CV. Griya Cushion ? 

 

Cushion 1150 gr, Sprei 750 gr, Bantal kepala 

850 gr, Bed cover 2200 gr, Bantal guling 

1150 gr, Bantal hias 800gr, Bantal bayi 300 gr 

25 Berapa umur hidup produk ? 

 

Selama 4 tahun 

26 Berapa kg berat bahan baku  

busa, dakorn, plastik 

kemasan dan kain yang sisa 

setelah produksi ? 

 

Untuk busa sekitar 4 kg dimana yang di 

gunakan 3 kg dan di buang 1kg. Untuk dakorn 

tidak menghasilkan sampah karena sisa 

dakorn semua nya di gunakan kembali 

sebanyak 3kg. Untuk kain sekitar 16 kg 

dimana 10 kg di reuse dan 6 kg menjadi 

sampah, untuk plastik kemasan kita belum 

mendaur ulang, jadi sisa plastik di buang 

menajdi sampah sebanyak 3 kg. 

27 Apakah saat penggunaan 

produk jadi menggunakan 

energi dan  menghasilkan 

GRK ? 

Saat menggunakan produk kita tidak 

membutuhkan energi dan produk kita tidak 

menghasilkan gas rumah kaca. 
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Lampiran Hasil Kuesioner Penelitian 

 

B. Identitas Responden 

3. Nama  : Djaja 

4. Jenis Kelamin : 

a. Pria 

b. Wanita 

3. Umur   : 52 thn 

4.  Jabatan   : pemilik  

B. Panduan Kuesioner 

Pada kuesioner ini bertujuan untuk dapat mengetahui apakah ada atau 

tidaknya tindakan Green pada CV. Griya Cushion Semarang menurut teori dari 

OECD (2011). Di harapkan bapak/ ibu/ saudara, dapat mengisinya sesuai dengan 

kondisi yang ada pada CV. Griya Cushion Semarang. 

Bapak/ ibu/ saudara dapat mengisi kuesioner ini dengan memberi tanda 

silang (X)  pada kolom (YA) atau (TIDAK) dan memberikan contohnya serta 

penjelasannya. Contoh yang di berikan boleh lebih dari 1. Berikut ini tabel 

pertanyaannya: 

No Indikator  Pertanyaan dan Contoh Ya Tidak 

1  Intensitas bahan 

baku yang tidak 

dapat di 

perbaharui  

Apakah terdapat bahan baku yang tidak dapat di 

perbaharui di CV. Griya Cushion ? 
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No Indikator  Pertanyaan dan Contoh Ya Tidak 

Contoh dan penjelasannya/ alasannya: 

Busa, Plastik, kain 

 

2 Intensitas bahan 

baku yang 

berbahaya  

Apakah terdapat bahan baku yang berbahaya pada 

CV.Griya Cushion ? 

  

Contoh dan penjelasannya/ alasannya: 

Tidak terdapat bahan baku yang berbahaya. 

 

3 Bahan daur ulang 

dan bahan yang 

dapat di gunakan 

kembali 

Apakah terdapat bahan baku yang dapat di gunakan 

kembali atau di daur ulang ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Busa dan dakorn  

 

4 Intensitas air Apakah jumlah penggunaan air pada CV. Griya 

Cushion melewati batas normal ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Hanya untuk mencuci yang kotor dan bersih- bersih badan. 

 

5 Intensitas energi Apakah penggunaan energi pada CV.Griya Cushion 

sudah dapat di katakan Green ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Atap di beri atap fiberagar sinar masuk. 

 

6 Penggunaan 

energi yang dapat 

di perbaharui 

Apakah terdapat penggunaan energi yang di 

perbaharui pada proses produksi pada CV.Griya 

Cushion? 
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No Indikator  Pertanyaan dan Contoh Ya Tidak 

Contoh dan penjelasannya/alasannya: tidak terdapat energi yang dapat di perbaharui. 

 

 

7 Intensitas gas 

rumah kaca 

Apakah aktivitas produksi menghasilkan GRK 

seperti karbon dioksida (CO2), metana (CH4), 

nitrous oxide (N2O), sulfur hexafluorida (SF6), 

perfluorocarbons (PFC) hidrofluorokarbon (HFC)? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Tidak terdapat gas rumah kaca 

 

 

8 Intensitas residu / 

limbah  

Apakah pada CV. Griya Cushion terdapat aktivitas 

dalam mengatasi limbah / residu ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Limbah kain, busa ,dakorn di gunakan untuk item-item kecil. 

 

 

9  Intensitas 

pencemaran udara 

Apakah pada aktivitas produksi CV.Griya Cushion 

menghasilkan pencemaran udara seperti karbon 

dioksida, nitrogen dan gas- gas lainnya ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Tidak terdapat pencemaran udara. 

 

10 Intensitas 

pencemaran air 

Apakah pada aktivitas produksi CV.Griya Cushion 

terdapat pencemaran air yang membahayakan 

lingkungan ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Selama proses produksi tidak menghasilkan pecemaran air 
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No Indikator  Pertanyaan dan Contoh Ya Tidak 

11 Proporsi lahan 

alami 

Apakah pada tempat CV. Griya Cushion terdapat 

lahan alami yang di tumbuhi tanaman hijau ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Tidak terdapat lahan hijau 

 

 

12 Bahan dari produk 

yang dapat di daur 

ulang atau di 

gunakan kembali  

Apakah terdapat bahan dari produk yang dapat di 

daur ulang dan di gunakan kembali ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Sisa kain jadi bantal hias/ mozaikdan diisi ptongan rajangan busa. 

 

 

13 Produk yang 

dapat di daur 

ulang  

Apakah terdapat produk yang dapat di daur ulang 

pada CV.Griya Cushion ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya:Sprei yang dapat di daur ulang dan isi bantal dakorn dan 

isi busa rajangan. 

 

14 Bahan produk 

yang bisa di 

perbaharui 

Apakah terdapat bahan produk yang dapat di 

perbaharui? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Tidak terdapat bahan produk yang dapat di perbaharui 

 

15 Bahan produk 

yang tidak dapat 

di perbaharui 

Apakah terdapat bahan produk yang tidak dapat di 

perbaharui ? 
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No Indikator  Pertanyaan dan Contoh Ya Tidak 

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Plastik, busa, kain  

 

16 Bahan yang 

berbahaya dalam 

produk  

Apakah terdapat bahan yang berbahaya dalam 

produk ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Tidak terdapat bahan yang berbahaya 

 

17 Intensitas 

penggunaan 

energi untuk 

mengkonsumsi 

produk jadi 

Apakah terdapat penggunaan energi saat 

mengkonsumsi produk jadi ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Tidak terdapat energi saat mengkonsumsi produk jadi. 

 

 

18 Intensitas emissi 

gas rumah kaca 

Apakah terdapat GRK pada saat penggunaan 

produk? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Tidak terdapat emissi gas rumah kaca 
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Lampiran Hasil Kuesioner Penelitian 

 

A. Identitas Responden 

1. Nama  :Tyas 

2. Jenis Kelamin : 

a. Pria 

b. Wanita 

3. Umur   :30 thn 

4.  Jabatan   :Admin kantor 

B. Panduan Kuesioner 

Pada kuesioner ini bertujuan untuk dapat mengetahui apakah ada atau 

tidaknya tindakan Green pada CV. Griya Cushion Semarang menurut teori dari 

OECD (2011). Di harapkan bapak/ ibu/ saudara, dapat mengisinya sesuai dengan 

kondisi yang ada pada CV. Griya Cushion Semarang. 

Bapak/ ibu/ saudara dapat mengisi kuesioner ini dengan memberi tanda 

silang (X)  pada kolom (YA) atau (TIDAK) dan memberikan contohnya serta 

penjelasannya. Contoh yang di berikan boleh lebih dari 1. Berikut ini tabel 

pertanyaannya: 

No Indikator  Pertanyaan dan Contoh Ya Tidak 

1  Intensitas bahan 

baku yang tidak 

dapat di 

perbaharui  

Apakah terdapat bahan baku yang tidak dapat di 

perbaharui di CV. Griya Cushion ? 
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No Indikator  Pertanyaan dan Contoh Ya Tidak 

Contoh dan penjelasannya/ alasannya: 

Plastik dan busa 

 

2 Intensitas bahan 

baku yang 

berbahaya  

Apakah terdapat bahan baku yang berbahaya pada 

CV.Griya Cushion ? 

  

Contoh dan penjelasannya/ alasannya: 

Tidak ada bahan baku yang berbahaya 

 

3 Bahan daur ulang 

dan bahan yang 

dapat di gunakan 

kembali 

Apakah terdapat bahan baku yang dapat di gunakan 

kembali atau di daur ulang ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Busa, dakorn, kain  

 

4 Intensitas air Apakah jumlah penggunaan air pada CV. Griya 

Cushion melewati batas normal ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Jarang menggunakan air, hanya di gunakan saat mencuci kain kotor saja 

 

5 Intensitas energi Apakah penggunaan energi pada CV.Griya Cushion 

sudah dapat di katakan Green ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Sudah, telah efisien 

 

6 Penggunaan 

energi yang dapat 

di perbaharui 

Apakah terdapat penggunaan energi yang di 

perbaharui pada proses produksi pada CV.Griya 

Cushion? 
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No Indikator  Pertanyaan dan Contoh Ya Tidak 

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Tidak terdapat penggunaan energi yang dapat di perbaharui 

 

7 Intensitas gas 

rumah kaca 

Apakah aktivitas produksi menghasilkan GRK 

seperti karbon dioksida (CO2), metana (CH4), 

nitrous oxide (N2O), sulfur hexafluorida (SF6), 

perfluorocarbons (PFC) hidrofluorokarbon (HFC)? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Tidak terdapat gas rumah kaca 

 

 

8 Intensitas residu / 

limbah  

Apakah pada CV. Griya Cushion terdapat aktivitas 

dalam mengatasi limbah / residu ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Mengatasi limbah seperti kain dan busa, 

 

 

9  Intensitas 

pencemaran udara 

Apakah pada aktivitas produksi CV.Griya Cushion 

menghasilkan pencemaran udara seperti karbon 

dioksida, nitrogen dan gas- gas lainnya ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Tidak terdapat pencemaran udara 

 

10 Intensitas 

pencemaran air 

Apakah pada aktivitas produksi CV.Griya Cushion 

terdapat pencemaran air yang membahayakan 

lingkungan ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Tidak terdapat pencemaran air 
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No Indikator  Pertanyaan dan Contoh Ya Tidak 

11 Proporsi lahan 

alami 

Apakah pada tempat CV. Griya Cushion terdapat 

lahan alami yang di tumbuhi tanaman hijau ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Tidak terdapat lahan hijau, seluruh lahan untuk tempat produksi, gudang dan kantor 

 

 

12 Bahan dari produk 

yang dapat di daur 

ulang atau di 

gunakan kembali  

Apakah terdapat bahan dari produk yang dapat di 

daur ulang dan di gunakan kembali ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Potongan busa, dakorn dan kain perca 

 

 

13 Produk yang 

dapat di daur 

ulang  

Apakah terdapat produk yang dapat di daur ulang 

pada CV.Griya Cushion ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Potongan sisa busa, dakorn, kain perca dari produk sprei 

 

14 Bahan produk 

yang bisa di 

perbaharui 

Apakah terdapat bahan produk yang dapat di 

perbaharui? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Kain  

 

15 Bahan produk 

yang tidak dapat 

di perbaharui 

Apakah terdapat bahan produk yang tidak dapat di 

perbaharui ? 
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No Indikator  Pertanyaan dan Contoh Ya Tidak 

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Busa, dakorn, kain dan plastik 

 

16 Bahan yang 

berbahaya dalam 

produk  

Apakah terdapat bahan yang berbahaya dalam 

produk ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Tidak terdapat bahan bak uyang berbahaya 

 

17 Intensitas 

penggunaan 

energi untuk 

mengkonsumsi 

produk jadi 

Apakah terdapat penggunaan energi saat 

mengkonsumsi produk jadi ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Tidak terdapat energi saat mengkonsumsi produk jadi 

 

 

18 Intensitas emissi 

gas rumah kaca 

Apakah terdapat GRK pada saat penggunaan 

produk? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Tidak terdapat emissi gas rumah kaca 
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Lampiran Hasil Kuesioner Penelitian 

 

A. Identitas Responden 

1. Nama  : Eko Puji Astuti 

2. Jenis Kelamin : 

a. Pria 

b. Wanita 

3. Umur   : 37 tahun  

4.  Jabatan   :Admin gudang 

B. Panduan Kuesioner 

Pada kuesioner ini bertujuan untuk dapat mengetahui apakah ada atau 

tidaknya tindakan Green pada CV. Griya Cushion Semarang menurut teori dari 

OECD (2011). Di harapkan bapak/ ibu/ saudara, dapat mengisinya sesuai dengan 

kondisi yang ada pada CV. Griya Cushion Semarang. 

Bapak/ ibu/ saudara dapat mengisi kuesioner ini dengan memberi tanda 

silang (X)  pada kolom (YA) atau (TIDAK) dan memberikan contohnya serta 

penjelasannya. Contoh yang di berikan boleh lebih dari 1. Berikut ini tabel 

pertanyaannya: 

No Indikator  Pertanyaan dan Contoh Ya Tidak 

1  Intensitas bahan 

baku yang tidak 

dapat di 

perbaharui  

Apakah terdapat bahan baku yang tidak dapat di 

perbaharui di CV. Griya Cushion ? 
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No Indikator  Pertanyaan dan Contoh Ya Tidak 

Contoh dan penjelasannya/ alasannya: 

Misalnya busa, plastik, dakorn 

 

2 Intensitas bahan 

baku yang 

berbahaya  

Apakah terdapat bahan baku yang berbahaya pada 

CV.Griya Cushion ? 

  

Contoh dan penjelasannya/ alasannya: 

Semua bahan baku sudah aman 

 

3 Bahan daur ulang 

dan bahan yang 

dapat di gunakan 

kembali 

Apakah terdapat bahan baku yang dapat di gunakan 

kembali atau di daur ulang ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Busa, kain dan dakorn 

 

4 Intensitas air Apakah jumlah penggunaan air pada CV. Griya 

Cushion melewati batas normal ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Karena air hanya di gunakan untuk mencuci kain kotor saja 

 

5 Intensitas energi Apakah penggunaan energi pada CV.Griya Cushion 

sudah dapat di katakan Green ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Energi yang di gunakan sudah di efisienkan semaksimal mungkin  

 

6 Penggunaan 

energi yang dapat 

di perbaharui 

Apakah terdapat penggunaan energi yang di 

perbaharui pada proses produksi pada CV.Griya 

Cushion? 
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No Indikator  Pertanyaan dan Contoh Ya Tidak 

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Tidak terdapat energi yang dapat di perbaharui 

 

7 Intensitas gas 

rumah kaca 

Apakah aktivitas produksi menghasilkan GRK 

seperti karbon dioksida (CO2), metana (CH4), 

nitrous oxide (N2O), sulfur hexafluorida (SF6), 

perfluorocarbons (PFC) hidrofluorokarbon (HFC)? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Tidak terdapat gas rumah kaca. 

 

 

8 Intensitas residu / 

limbah  

Apakah pada CV. Griya Cushion terdapat aktivitas 

dalam mengatasi limbah / residu ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Kami biasanya mengubah kembali busa, dakorn, dan kain yang tersisa 

 

 

9  Intensitas 

pencemaran udara 

Apakah pada aktivitas produksi CV.Griya Cushion 

menghasilkan pencemaran udara seperti karbon 

dioksida, nitrogen dan gas- gas lainnya ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Tidak terdapat pencemaran udara 

 

10 Intensitas 

pencemaran air 

Apakah pada aktivitas produksi CV.Griya Cushion 

terdapat pencemaran air yang membahayakan 

lingkungan ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Tidak terdapat pencemaran air 
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No Indikator  Pertanyaan dan Contoh Ya Tidak 

11 Proporsi lahan 

alami 

Apakah pada tempat CV. Griya Cushion terdapat 

lahan alami yang di tumbuhi tanaman hijau ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Tidak terdapat lahan hijau 

 

 

12 Bahan dari produk 

yang dapat di daur 

ulang atau di 

gunakan kembali  

Apakah terdapat bahan dari produk yang dapat di 

daur ulang dan di gunakan kembali ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Sisa- sisa kain, busa, dan dakorn 

 

 

13 Produk yang 

dapat di daur 

ulang  

Apakah terdapat produk yang dapat di daur ulang 

pada CV.Griya Cushion ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Kain sprei yang cacat dapat di olah kembali  

 

14 Bahan produk 

yang bisa di 

perbaharui 

Apakah terdapat bahan produk yang dapat di 

perbaharui? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Tidak ada bahan dari produk yang bisa di perbaharui 

 

15 Bahan produk 

yang tidak dapat 

di perbaharui 

Apakah terdapat bahan produk yang tidak dapat di 

perbaharui ? 
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No Indikator  Pertanyaan dan Contoh Ya Tidak 

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Kain, busa, dan plastik  

 

16 Bahan yang 

berbahaya dalam 

produk  

Apakah terdapat bahan yang berbahaya dalam 

produk ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Tidak terdapat bahan yang berbahaya  

 

17 Intensitas 

penggunaan 

energi untuk 

mengkonsumsi 

produk jadi 

Apakah terdapat penggunaan energi saat 

mengkonsumsi produk jadi ? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Tidak terdapat energi yang di gunakan saat mengkonsumsi produk 

 

 

18 Intensitas emissi 

gas rumah kaca 

Apakah terdapat GRK pada saat penggunaan 

produk? 

  

Contoh dan penjelasannya/alasannya: 

Tidak terdapat gas rumah kaca 

 

 

 

 


