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LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN 1 Pedoman Wawancara untuk Pemilik CV Pusaka Jaya Ban 

I. Jadwal Wawancara 

1. Tanggal /Hari : 11-12-2018 

2. Waktu             : pkl. 10 :00 

II. Identitas Informan 

1. Nama             : Bp. Meico 

2. Jenis Kelamin: Laki-laki 

3. Usia               : 28 tahun 

4. Jabatan          : Owner 

III. Pertanyaan Penelitian 

1. Kualitas /Mutu 

a. Bagaimana cara Anda untuk mengontrol kualitas dari produk 

Anda? 

= Yang biasa saya lakukan adalah melihat hasil ahkir produksi 

apakah ban vulkanisir tersebut ada cacat atau tidak kalau 

misalkan ada saya suruh kepala produksi mas Arif untuk 

diperbaiki atau di produksi ulang tergantung dati tingkat 

kecacatannya. Selain itu saya juga datang ke konsumen-

konsumen saya untuk melihat langsung dan bertanya tentang 

ban vulkanisir saya apakah ada keluhan atau tidak. Disitu 

biasanya saya menggontrol kualitas dari ban vulkanisir  

b. Apakah Anda memiliki standar kualitas tertentu pada bahan 

baku yang digunakan? 

=Pasti setiap perusahaan memiliki standar kualitas bahan baku 

contohnya saja saya selalu perintahkan kepada karyawan saya 

untuk selalu mengecek bahan baku sebelum di lakukan 

produksi. Dan selain itu saya memilih bahan baku dari 

perusahaan-perusahaan yang sudah terkenal akan kualitasnya 

contohnya suplier tread atau karet vulkanisir dari BJR, 
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Kartindo, MBS, P star yang merupakan perusahaan-perusahaan 

yang sudah berkompeten dalam kualitas karet yang diproduksi.   

c. Apa yang Anda akan lakukan jika kualitas dari produk akhir 

kurang memenuhi standar kualitas dari yang telah ditentukan? 

= Yang saya lakukan adalah saya memanggil kepala produksi 

untuk menanyakan langsung kenapa kok bisa produksi tidak 

sesuai standar apa penyebabnya? Jika misalkan terjadi 

kerusakan pada mesin maka saya suruh mekanik saya untuk 

men service mesin setelah proses produksi sudah selesai 

memasak(curing) sampai mesin itu benar-benar sudah normal 

kembali baru boleh untuk produksi kembali. Dan hasil yang 

tidak sesuai standar saya suruh melakukan service atau 

memproduksi ulang kembali (rework) sampai ban itu 

memenuhi standar perusahaan 

2. Desain Proses dan Kapasitas 

a. Apakah Anda selalu memantau jalannya proses produksi yang 

ada di tempat produksi ini? 

= Saya setiap hari pergi ke pabrik dan pasti menyempatkan 

waktu untuk mengecek proses produksi apakah ada masalah 

atau tidak. Dan saya selalu berkomunikasi dengan kepala 

produksi untuk memantau masalah-masalah yang terjadi di 

proses produksi 

b. Berapa jumlah rata-rata produksi dalam sebulan? 

= Rata-rata sebulan kita memproduksi 950 ban 

c. Berapa banyak karyawan yang dibutuhkan pada setiap tahapan 

proses produksi? 

= Setiap mesin satu operator untuk mengoperasikannya supaya 

maksimal hasilnya,tetapi ada satu orang bisa mengoprasikan 2 

operator mesin, karyawan produksi ada 6 orang 

3. Orang dan sistem kerja 
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a. Berapa banyak karyawan yang Anda pekerjakan? 

= karyawan ada 20 orang ada bagian administrasi, produksi, 

pengiriman, pemasaran, mekanik 

b. Bagaimana kriteria karyawan yang anda butuhkan? 

= Kriteria karyawan yang dibutuhkan adalah pekerja keras, 

detail dalam bekerja khususnya karyawan produksi yang paling 

penting, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaanya. 

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

= pelatihan khusus biasanya ada di dalam karyawan produksi, 

yang belum memiliki skill dalam memproduksi ban vulkanisir 

saya suruh untuk menjadi kernet karyawan produksi dulu jika 

skill nya sudah baik maka sudah diperbolehkan untuk 

mengoperatorkan mesin tersebut. Pelatihannya di berikan 

langsung kepada kepala produksi mas Arif 

d. Apakah ada pelatihan berkelanjutan untuk mereka? 

= Pelatihan berkelanjut ada, jadi saya menghimbau untuk 

karyawan produksi untuk bisa mengoperasikan setiap mesin 

supaya jika ada satu karyawan yang tidak masuk bisa ditambal 

dengan karyawan lain, maka saya dan kepala produksi 

memberikan pelatihan tabahan untuk karyawan produksi 
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LAMPIRAN 2 Pedoman Wawancara untuk Kepala Produksi CV Pusaka Jaya Ban 

I. Jadwal Wawancara 

1. Tanggal /Hari :11-12-2018 

2 Waktu             :Pkl 12:00 

II. Identitas Informan 

1. Nama             : Bp. Arif 

2. Jenis Kelamin: Laki-laki 

3. Usia                : 37 tahun 

4. Jabatan           : Kepala Produksi 

 

 

III. Pertanyaan Penelitian 

1. Kualitas /Mutu 

a. Bagaimana cara Anda untuk mengontrol kualitas ban 

vulkanisir? 

= Saya selalu mengamati jalannya setiap produksi ban dari 

awal hingga ahkir terlebih lebih setelah proses curing selesai 

saya yang memutuskan ban itu layak dikirim ke konsumen 

atau tidak 

b. Apakah Anda mempunyai pedoman standar kualitas? 

= Pedoman standar kualitas secara tertulis tidak punya, tetapi 

saya berpedoman pada pengalaman saya dan pedoman standar 

kualitas sesuai standar perusahaan yang sudah di tetapkan 

dalam menentukan kualitas ban vulkansisir itu baik atau tidak 

c. Apakah ada tim untuk mengontrol setiap prosesnya? 

=kalau mengontrol setiap proses produksi itu merupakan 

tanggung jawab saya sebagai kepala produksi tetapi saya 

menekankan kepada bawahan saya yaitu karyawan produksi 

untuk memiliki tanggung jawab sendiri pada pekerjaannya. 

Jadi saya tidak setiap menit mengontrol tetapi saya mengontrol 

proses ban vulkanisir secara bergantian di setiap tahapnya. 
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d. Apa yang Anda lakukan jika kualitas dari produk ahkir tidak 

sesuai standar kualitas yang sudah ditentukan? 

= biasanya yang saya lakukan jika ban vulkanisir tidak sesuai 

standar adalah saya mengecek langsung ban yang tidak sesuai 

standar tersebut, lalu saya mengecek cacat ban tersebbut 

kenapa, jika cacat ban tersebut parah maka ban tersebut kita 

seset treadnya atau karetnya kita masak ulang, jika cacat ban 

tersebut sedikit dan bisa di service maka ban tersebut tidak 

perlu di masak ulang contohnya cacat sedikit itu blown 

sidewall, crack sidewall 

e. Mengapa bisa terjadi produk cacat di ban vulkanisir? 

=penyebab ban vulkanisir itu gagal atau cacat itu banyak 

penyebabnya, bisa akibat dari kinerja mesin yang kurang 

maksimal, bisa juga penyebab dari karyawan produksi yang 

kurang teliti dan juga bahan baku yang kurang bagus 

2. Desain Proses dan Kapasitas 

a. Apakah Anda selaku kepala produksi, selalu memantau 

jalannya proses produksi dari awal hingga ahkir? 

=saya selalu memantau jalannya produksi dan juga saya 

biasanya yang mengarahkan ban vulkanisir yang di produksi 

harus seperti apa, maksudnya saya yang di infokan kepada 

pimpinan perusahaan bapak Meico untuk menentukan bahan 

baku ban mau menggunakan jenis yang apa. Jadi dari awal 

hingga ahkir produksi selalu saya awasi dan selalu saya bantu 

jika ada bawahan saya kesulitan dalam memproses ban 

vulkanisir. Karena ban vulkanisir itu ban bekas maka memiliki 

kesulitan senidiri sendiri dalam setiap ban yang kita proses. 

b. Berapa jumlah rata-rata produksi dalam sebulan? 

=Rata-rata produksi ban yaitu 950 ban, sekali masak atau 

proses produksi itu 13 ban, sehari kita bisa masak 3 kali atau 
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36 ban kadang sehari 2 kali atau 26 ban itu tergantung 

kekuatan fisik dari karyawan produksi. 

c. Berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan pada setiap tahapan 

proses produksi? 

=karyawan yang dibutuhkan 6 orang di bagian produksi jadi 

satu orang ada yang memegang 2 operator mesin. 

d. Berapa jam untuk sekali memproses ban vulaknisir? 

= sekali proses memproduksi ban membutuhkan waktu 3 jam 

untuk 13 ban vulkanisir, karena mesin chumber untuk 

memasak di perusahaan CV Pusaka Jaya Ban Cirebon berisi 

13 ban untuk sekali masak. 
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LAMPIRAN 3 Pedoman Wawancara untuk Konsumen CV Pusaka Jaya Ban 

I. Jadwal Wawancara 

1. Tanggal /Hari : 11-12-2019 

2. Waktu             :Pkl 15:00 

II. Identitas Informan 

1. Nama             : Bp. Diding  

2. Jenis Kelamin: Laki-laki 

3. Usia               : 32 tahun 

III. Pertanyaan Penelitian  

1. Apa yang Anda tau tentang ban vulkanisir? 

= Ban vulkanisir itu ban yang sudah habis, di olah kembali dengan 

menambahkan karet alur baru lalu di masak sampai tertempel 

dengan kuat. 

2. Menurut Anda apakah kualitas ban vulkanisir itu penting? 

=kualitas dalam ban vulkansir itu sangat penting , karena ban yang 

memiliki kualitas rendah kalau dipakai untuk truck bermuatan 

berat ban ber resiko akan meletus di jalan dan bisa 

membahayakan. 

3. Bagaimana Anda ketahui ban vulkanisir itu baik atau tidak? 

= Biasanya yang saya periksa terlebih dahulu yaitu fisik ban 

secara keseluruhan apakah ban itu ada tembelan besar atau kecil, 

di bagian samping ban apakah terdapat robekan-robekan atau 

tidak.  

4. Menurut Anda ban vulkanisir seperti apa yang di inginkan? 

= Ban yang diinginkan yaitu tentunya ban yang memiliki kualitas 

yang bagus yaitu ban yang tidak ada cacatnya ban mulus luar 

dalam tidak ada bekas lubang, ban tidak kering. Ban tidak 

kembung (blown). 
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