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Lampiran 

Pedoman Wawancara Mendalam (In-Depth Interview) 

I. Jadwal Wawancara 

1. Tanggal / Hari : 

2. Waktu  : 

 

II. Identitas Informan 

1. Nama  : 

2. Jenis Kelamin : 

3. Usia  : 

4. Jabatan  : 

 

III. Pertanyaan Penelitian 

1. Mutu/Kualitas 

a. Bagaimana cara Anda dalam mengontrol kualitas dari produk 

Anda? 

b. Apakah Anda mempunyai standar kualitas tertentu pada bahan 

baku yang digunakan? 

c. Bagaimana standar kualitas bahan baku tersebut? 

d. Apakah karyawan yang Anda pekerjakan mempunyai kualitas 

kerja yang baik? 

e. Apa yang Anda lakukan jika ternyata kualitas dari produk akhir 

kurang memenuhi standar kualitas dari yang telah ditentukan? 
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2. Desain Barang dan Jasa 

a. Apakah Anda sendiri yang melakukan desain barang dan jasa 

pada produk batik Anda? 

b. Bagaimana cara Anda dalam mendesain barang dan jasa pada 

produk batik Anda? 

c. Apakah ada strategi khusus yang Anda gunakan, sehingga 

keefektifan efisiensi energi bisa tercapai pada saat mendesain 

barang dan jasa? 

d. Bagaimana strategi khusus yang Anda gunakan tersebut? 

 

3. Desain Proses dan Kapasitas 

a. Apakah Anda selalu memantau jalannya proses produksi yang 

ada di tempat produksi ini? 

b. Berapa banyak rata-rata dalam sebulan produk atau pesanan yang 

bisa kerjakan? 

c. Berapa banyak karyawan yang dibutuhkan pada setiap tahapan 

proses produksinya? 

d. Apakah dengan karyawan sejumlah itu pada setiap tahapan proses 

produksinya bisa efisien? 

e. Bahan bakar apa yang Anda gunakan untuk proses canting dan 

ngelorot? 

f. Sebelumnya Anda menggunakan bahan bakar apa? 

g. Apakah ada manfaatnya? 
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h. Bagaimana cara Anda pada saat proses ngelorot? Kita tahu bahwa 

proses ngelorot membutuhkan waktu lama sehingga kebutuhan 

bahan bakar juga akan banyak. 

i. Bagaimana cara Anda dalam menghemat air dalam proses 

produksi? 

 

4. Seleksi Lokasi  

a. Apakah tempat produksi yang berlokasi di sini cukup strategis 

untuk setiap akses Anda, karyawan, konsumen, hingga bahkan 

pemasok? 

b. Apakah Anda merasa kesulitan dalam akses di tempat produksi 

yang berlokasi di sini? 

 

5. Desain Tata-Letak 

a. Jika saya lihat, mengapa tempat produksi pada proses canting 

berada terpisah dengan tempat produksi pada proses lain? 

b. Bagaimana cara Anda agar tidak menggunakan lampu di dalam 

tempat produksi? 

c. Sebagian besar proses produksi dilakukan di lantai 2, mengenai 

hal itu seharusnya udara akan terasa panas pada siang hari, 

bagaimana cara Anda agar para karyawan tidak kepanasan 

sehingga tidak akan menggangu performa mereka dalam bekerja? 
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6. Orang dan Sistem Kerja 

a. Berapa banyak karyawan yang Anda pekerjakan? 

b. Bagaimana Anda dalam merekrut karyawan? 

c. Bagaimana kriteria karyawan yang Anda butuhkan? 

d. Apakah ada pelatihan khusus untuk mereka yang belum bisa? 

e. Apakah ada pelatihan berkelanjutan untuk mereka? 

f. Apakah setiap karyawan ditugaskan/dipekerjakan hanya untuk 

setiap tahapan proses produksi atau mereka harus bisa 

mengerjakan semua tahapan proses produksi dari awal sampai 

akhir? 

g. Bagaimana cara Anda untuk memberi pengertian pada karyawan 

untuk menggunakan listrik air secara lebih bijak? 

 

7. Manajemen Rantai-Suplai 

a. Di mana Anda mendapatkan pasokan bahan bakunya? 

b. Bagaimana cara Anda memesan bahan bakunya? 

c. Bagaimana Anda mendapatkan bahan bakunya? 

d. Apakah Anda membeli langsung ke pemasoknya atau dikirim ke 

tempat Anda? 

 

8. Persediaan 

a. Apa saja bahan baku yang diperlukan? 

b. Berapa banyak bahan baku yang dibutuhkan? 



98 

 
 

c. Bagaimana jika persediaan bahan baku habis namun di sisi lain 

Anda ada pesanan yang harus segera dikerjakan? 

 

9. Penjadwalan 

a. Apakah sistem produksinya secara kontinyu atau hanya pada saat 

ada pesanan? 

b. Bagaimana Anda menjadwalkan produksinya? 

c. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah 

kain batik?  

 

10. Pemeliharaan 

a. Apa saja peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam 

proses produksinya? 

b. Apakah ada pemeliharaan khusus untuk peralatan dan 

perlengkapan tersebut? 

c. Bagaimana caranya pemeliharaanperalatan dan perlengkapan 

tersebut? 

d. Apakah Anda juga memberikan tanggung jawab kepada 

karyawan untuk ikut merawat peralatan dan perlengkapan yang 

mereka gunakan untuk proses produksi? 

 

 




