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LAMPIRAN 

WAWANCARA PEMILIK JESSY CAKE 

 

Nama : Hapsoro Budiono 

Usia : 53 

Pendidikan: Sarjana Ekonomi 

Status : Berkeluarga 

Jabatan : Pemilik 

 

A. Inovasi 

1. Apakah anda melakukan penambahan produk baru roti dari segi rasa 

maupun bentuk? (penambahan rasa apa dan bentuk apa) 

Kalau bentuk, di Jessy semua bentuk sudah ada, ada yang persegi, 

kotak, segitiga dan bulat. Saya berpikir akan mencoba menambah rasa 

dari roti yang akan dibuat. 

2. Penambahan bentuk dan rasa seperti apa yang anda tambahkan? 

Rasa yang akan kami tambahakan yaitu rasa yang saat ini sedang 

trend seperti ovomaltine, red velvet, toblerone, oreo dan green tea 

3. Bagaimana cara anda meningkatkan pelayanan jasa pada 

pelanggan/konsumen? 

Yang pertama adalah memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan 

kami, terutama adalah server karena mereka adalah yang berinteraksi 

secara langsung dan sering dengan pelanggan. Kami akan 

mengajarkan cara menyapa tamu secara masuk, dan ucapan terima 

kasih yang diberikan pada saat keluar, dengan senyum, salam dan 

sapa. Selain itu kami juga akan menerapkan sistem komputerisasi 

untuk pesanan yang masuk seperti untuk arisan, maupun pesanan 
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untuk acara lainnya. Kondisi yang saat ini terjadi adalah banyak 

pesanan yang overlap, yaitu misalkan pesanan untuk tuan A adalah 

100 roti coklat dan 50 roti pisang coklat, sedangkan pesanan tuan B 

adalah 150 roti coklat dan 50 roti pisang coklat, kejadian yang sering 

terjadi ketika melakukan pencatatan manual adalah tertukarnya 

pesanan antara dua orang akibat kesalahan penulisan, atau justru 

terjadi kesalahan pesanan seperti tuan B mendapatkan 100 roti coklat 

dan 50 roti pisang coklat. Kesalahan ini akan diminimalkan dengan 

teknologi informasi, sehingga Jessy Cake akan menerapkan sistem 

komputerisasi. Sistem ini juga akan membantu karyawan dan pemilik 

untuk mengetahui jumlah stock maupun produk yang tersedia dan 

yang telah terjual. 

4. Promosi apa saja yang anda lakukan dan konsumen mendapatkan 

potongan harga pada pembelian berapa produk? 

Terdapat beberapa bentuk promosi yang kami lakukan 

a. Memberikan potongan harga setiap hari Senin bagi mahasiswa 

dengan menunjukkan KTM. 

b. Memberikan promosi paket untuk acara ulang tahun, arisan, 

dan wedding. 

c. Menggunakan media radio untuk iklan Jessy Cake seperti 

Gajah Mada FM pada acara Informusika setiap hari pada pukul 

11.00-12.00 

d. Menggunakan media surat kabar Wawasan, Tribun Semarang 

dan Suara Merdeka untuk mempromosikan produk baru dan 

ulang tahun Jessi Cake. 

5. Bagaimana cara anda melakukan pembaharuan dalam teknologi? 

Kami akan menerapkan sistem komputerisasi untuk pesanan yang 

masuk seperti untuk arisan, maupun pesanan untuk acara lainnya. 

Kondisi yang saat ini terjadi adalah banyak pesanan yang overlap, 

yaitu misalkan pesanan untuk tuan A adalah 100 roti coklat dan 50 roti 

pisang coklat, sedangkan pesanan tuan B adalah 150 roti coklat dan 50 
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roti pisang coklat, kejadian yang sering terjadi ketika melakukan 

pencatatan manual adalah tertukarnya pesanan antara dua orang akibat 

kesalahan penulisan, atau justru terjadi kesalahan pesanan seperti tuan 

B mendapatkan 100 roti coklat dan 50 roti pisang coklat. Kesalahan 

ini akan diminimalkan dengan teknologi informasi, sehingga Jessy 

Cake akan menerapkan sistem komputerisasi. Sistem ini juga akan 

membantu karyawan dan pemilik untuk mengetahui jumlah stock 

maupun produk yang tersedia dan yang telah terjual. 

6. Bagaimana cara anda untuk mendapatkan ide ide baru? 

Ide-ide baru kami dapatkan dengan cara melakukan brainstorming 

antara pemilik bertiga dan dengan karyawan inti yaitu karyawan 

bidang produksi dan karyawan keuangan. Ide yang dibentuk dari 

rapat/brainstorming ini akan diolah oleh pemilik dengan cara 

dibicarakan secara internal dalam rapat pemilik, dan dilanjutkan 

dengan pengambilan keputusan. 

7. Bagaimana cara anda melakukan eksperimen atau percobaan terhadap 

produk roti anda yang akan dipasarkan? 

Eksperimen dilakukan berdasarkan ide yang telah dibentuk oleh 

pertemuan pemilik dan karyawan inti. Produk hasil eksperimen akan 

dicoba untuk diberikan kepada pelanggan sebagai free gift bagi 

pelanggan yang melakukan pembelian lebih dari Rp. 50.000 dan 

mengisi alamat email. Pelanggan kemudian diminta untuk mengisi 

survey melalui email yang akan dikirimkan oleh Jessy Cake. 

 

B. Proaktif 

1. Bagaimana cara anda untuk melakukan promosi agar toko roti anda 

lebih dikenal di Masyarkat kota Semarang? 

Terdapat beberapa bentuk promosi yang kami lakukan 

a. Memberikan potongan harga setiap hari Senin bagi mahasiswa 

dengan menunjukkan KTM. 
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b. Memberikan promosi paket untuk acara ulang tahun, arisan, 

dan wedding. 

c. Menggunakan media radio untuk iklan Jessy Cake seperti 

Gajah Mada FM pada acara Informusika setiap hari pada pukul 

11.00-12.00 

d. Menggunakan media surat kabar Wawasan, Tribun Semarang 

dan Suara Merdeka untuk mempromosikan produk baru dan 

ulang tahun Jessi Cake. 

2. Bagaimana cara untuk mengetahui kekurangan produk anda agar 

JESSY CAKE berkembang dengan baik? Apakah perusahaan anda 

menyediakan sarana kepada konsumen untuk mengkritik dan 

memberikan saran pada perusahaan? 

Kami menyediakan kotak saran untuk menampung kritik, maupun 

keluhan dari pelanggan yang merasa tidak puas akan kualitas produk 

atau kualitas pelayanan yang kami berikan. Dari kritik maupun saran 

yang diberikan, kami akan menampungnya dulu dan akan melakukan 

upaya perbaikan. Misalnya adalah pada bulan Agustus 2017, pernah 

didapatkan kritik bahwa roti Jessy Cake kurang terasa manis, sehingga 

kami memutuskan untuk menambah jumlah gula yang dimasukkan ke 

dalam adonan sehingga didapatkan rasa yang sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan. 

 

 

3. Bagaimana cara anda untuk mempertahankan konsumen pada toko roti 

anda? 

Kami memiliki bagian quality control untuk mengawasi kualitas roti 

yang kami buat. Titik-titik penting dalam pembuatan roti adalah 

pembuatan formula atau resep roti yang baku, sehingga karyawan tidak 

boleh membuat roti yang tidak sesuai dengan resep atau formula 

tersebut. Hal ini karena resep roti ini sudah melewati pengujian selama 

bertahun-tahun. Selain itu ada juga pengendalian bahan baku yang 



106 

 

 

ketat. Prosedur pemeriksaan bahan baku yang wajib dilakukan oleh 

staf bagian gudang dimulai dengan pemerikasaan fisik dan kemasan 

bahan baku yang diterma dari pemasok meliputi keutuhan kemasan, 

kebocoran, kesesuaian ukuran yang dipesan, masa kadaluarsa dan 

kerusakan lainnya. Apabila bahan baku yang dipesan jelek dan tidak 

sesuai, maka akan ditolak dan dikembalikan ke pemasok. Apabila 

bahan baku dinyatakan baik, akan ditempatkan dalam gudang dengan 

mencantumkan tanggal penerimaannya. Semua permintaan bahan baku 

akan disesuaikan dengan resep dimana pengeluarannya akan melewati 

satu pusat penimbangan yang diketahui, dicatat dan diparaf oleh 

petugas gudang yang berwenang. Pada proses produksi yang terpenting 

adalah menjaga kebersihan peralatan dan perlengkapan, kemudian 

setelah roti hasil produksi jadi, akan diperiksa kesesuaiannya seperti 

apakah roti tersebut bantat atau tidak. 

4. Apakah perusahaan anda memiliki Sumber Daya Manusia yang 

kompetitif? 

Saya merasa Jessy Cake sudah memiliki sumber daya manusia yang 

kami butuhkan saat ini. Jika dikatakan kompetitif, kami masih belum 

dapat bersaing dengan Swiss Bakery ataupun Bread Talk, namun 

walaupun masih kurang, saat ini sumber daya manusia yang kami 

miliki mampu bekerja dengan baik. 

5. Bagaimana cara anda mengatasi pesaing/kompetitor anda? 

Kami selalu berusaha untuk memantau pesaing dan produk-produk 

pesaing. Untuk pesaing seperti Bread Talk, kami berusaha untuk 

mengatasinya dengan melakukan strategi harga, yaitu membuat harga 

produk roti yang sejenis lebih rendah dari pesaing. Sedangkan untuk 

Swiss Bakery, kami berusaha mengatasi pesaing dengan cara 

meningkatkan kualitas produk roti kami menjadi lebih empuk dan 

mudah untuk dimakan sehingga pelanggan merasa lebih mudah untuk 

memakan roti buatan Jessy Cake. 
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C. Pengambilan Resiko 

1. Apa yang anda lakukan untuk mengantisipasi apabila terjadi suatu 

kegagalan di perusahaan JESSY CAKE? 

Kami menyadari bahwa dalam produksi selalu dapat terjadi kesalahan 

baik akibat mesin, manusia maupun bahan baku, sehingga kami 

memiliki margin error sebesar maksimal 5%. Kami berusaha 

mengurangi kegagalan tersebut dengan cara melakukan pengawasan 

lebih ketat terkait dengan kesesuaian pembuatan roti dengan mengikuti 

resep atau formula, pengawasan kualitas bahan baku, pengawasan 

proses produksi dan juga packaging. 

2. Keputusan apa yang anda lakukan? 

Kami selalu berusaha mencari supplier bahan baku yang terbaik baik 

dari sisi kualitas maupun harga. Dengan adanya margin dalam harga, 

maka profit margin akan meningkat dan selisih tersebut dapat 

digunakan jika terjadi kegagalan. Kami juga memutus beberapa 

supplier yang tidak dapat secara konsisten mengirimkan bahan baku 

yang kami minta secara konsisten. 

3. Bagaimana sikap anda dalam pengambilan keputusan untuk pemasaran 

produk? 

Saya berusaha untuk mencari peluang potensial, antara lain adalah 

melakukan tindakan perluasan wilayah usaha, yaitu keluar pulau 

seperti Sumatera, Bali , Kalimantan. 

4. Bentuk pengambilan keputusan apa yang dilakukan apabila roti tidak 

laku? 

Untuk roti yang tidak laku pada hari tersebut, akan langsung dibuang 

atau diberikan kepada karyawan untuk dibawa pulang, sebab jika roti 

dijual pada keesokan harinya akan mengurangi kualitas rasa dan 

berdampak pada persepsi konsumen Jessy Cake 

5. Bagaimana cara anda menanggulangi resiko kerugian? 
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Saya berusaha menanggulangi resiko kerugian dengan memproduksi 

roti dalam jumlah yang tidak sama. Roti yang lebih laku terjual akan 

saya produksi lebih banyak dibandingkan dengan roti yang kurang 

laku, misalnya roti floss diproduksi 20% lebih banyak dibandingkan 

dengan roti sus coklat. 

 

D. Agresivitas Bersaing 

1. Apa yang anda lakukan untuk bersaing dengan kompetitor agar 

perusahaan anda mampu bertahan dengan pesaing? Misalnya dalam 

hal diskon harga? 

Untuk pesaing seperti Bread Talk, kami berusaha untuk mengatasinya 

dengan melakukan strategi harga, yaitu membuat harga produk roti 

yang sejenis lebih rendah dari pesaing. Sedangkan untuk Swiss 

Bakery, kami berusaha mengatasi pesaing dengan cara meningkatkan 

kualitas produk roti kami menjadi lebih empuk dan mudah untuk 

dimakan sehingga pelanggan merasa lebih mudah untuk memakan roti 

buatan Jessy Cake. 

2. Siapa pesaing utama di industri roti? Mengapa menjadi pesaing dalam 

perusahaan anda? 

Pesaing utama adalah Swiss Bakery, karena Swiss Bakery memiliki 

banyak cabang di kota Semarang dan lebih mudah dijangkau oleh 

konsumen. 

3. Bagaimana cara anda dalam menentukan harga yang lebih rendah 

daripada pesaing? 

Biasanya saya memantau produk yang sama dari pesaing, misalnya 

adalah Bread Talk menjual roti floss seharga Rp. 9.000 sehingga Jessy 

Cake memutuskan untuk menjual seharga Rp. 7.500. 

4. Apakah perusahaan anda meniru pengembangan teknik bisnis dari 

pesaing? Misalnya dengan cara membuka cabang di Semarang 

Tidak, kami hanya membuka satu toko saja di Semarang, kami 

memutuskan untuk membuka cabang di kota lain. Alasan kami 
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memutuskan membuka cabang di kota lain adalah karena kota-kota 

tersebut masih tidak terlalu banyak pesaing seperti Bandar Lampung, 

Pangkalan Bun, Sampit, Binuang, Buleleng. 

5. Bagaimana cara anda bersaing dengan perusahaan roti lainya yang ada 

di Semarang? Dan bagaimana caranya 

Kami selalu mengutamakan kualitas produk, sehingga roti yang dijual oleh 

Jessy Cake memiliki rasa yang enak, menyesuaikan dengan lidah 

orang Semarang dan juga memiliki harga yang cukup terjangkau. 

 

E. Otonomi 

1. Bagaimana upaya anda untuk menggapai tujuan organisasi, dengan 

memenuhi ketersediaan bahan roti di Indonesia yang masih terbatas? 

Bahan baku berupa gandum semuanya diimpor dari luar negeri karena 

tidak diproduksi di Indonesia. Untuk tepung, kami bekerja sama 

dengan pabrik tepung terkemuka seperti Bogasari dan Sriboga untuk 

memenuhi kebutuhan kami akan tepung, sedangkan kami berniat untuk 

menggantikan bahan baku gandum dengan bahan baku ubi dan labu 

yang jumlahnya saat ini cukup banyak di Indonesia dan dapat diolah 

sebagai pembentuk bahan roti. 

2. Apakah semua keputusan diambil dan ditentukan pengusaha sebagai 

pemimpin? 

Ya, semua keputusan dapat diambil dan ditentukan oleh pemimpin, 

karena pemimpina paling mengerti mengenai perusahaan dan memiliki 

visi tentang masa depan perusahaan. 

3. Bagaimana cara untuk meningkatkan pengetahuan anda dalam 

berwirausaha? 

Saya mengikuti berbagai macam seminar antara lain seminar bisnis 

Tung Dessem Waringin dan Rhenald Khasali. 

4. Bagaimana anda merangsang ide baru yang terkait dengan produk roti 

baru? 
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Saya sering melakukan studi banding ke beberapa negara tetangga 

seperti Malaysia dan Thailand untuk mengetahui proses produksi di 

Malaysia dan Thailand. Dari situ saya sering mendapatkan ide baru 

seperti menggabungkan roti dengan pisang dan durian. 
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WAWANCARA KARYAWAN 1 JESSY CAKE 

 

Nama : Kristina  

Usia : 37 

Pendidikan: Sarjana Ekonomi 

Status : Administrasi 

Lama Bekerja : 6 tahun 

A. Inovasi 

1. Apakah perusahaan anda melakukan penambahan produk baru roti dari 

segi rasa maupun bentuk? 

Penambahan rasa saja, bentuk di Jessy Cake sudah banyak, ada yang 

berbentuk kotak, segitiga, bulat, bahkan kura-kura 

2. Penambahan bentuk dan rasa seperti apa yang ditambahkan? 

Penambahan rasa seperti Kit Kat, Toblerone, Ovomaltine, seperti 

Markobar 

3. Bagaimana cara perusahaan anda meningkatkan pelayanan jasa pada 

pelanggan/konsumen? 

Kami diberikan pelatihan untuk mengetahui cara memberikan 

pelayanan yang baik, dengan senyum, salam dan sapa. Selain itu juga 

diberikan briefing dari manajer setiap pagi sehingga karyawan tahu 

cara melayani dengan baik. 

4. Promosi apa saja yang dilakukan perusahaan anda ? Apakah konsumen 

mendapatkan potongan harga pada pembelian jumlah produk? 

Promosi yang dilakukan adalah penyebaran brosur di jalan, pameran 

dan memberikan potongan harga bagi konsumen yang melakukan 

pembelian produk yang sama dengan jumlah minimal 100 pieces 

5. Apakah perusahaan anda melakukan pembaharuan teknologi? 
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Jessy cake menggunakan computer untuk proses administrasi dan 

stocking. 

6. Apakah perusahaan anda melibatkan karyawan dalam mendapatkan ide 

ide baru? Bagaimana caranya? 

Kami selaku karyawan inti dilibatkan dalam proses brainstorming. 

Pimpinan memberikan kesempatan pada kami untuk memberikan 

pendapat serta menampung ide-ide dari kami. 

7. Bagaimana cara perusahaan anda melakukan eksperimen / percobaan 

terhadap produk roti yang akan dipasarkan? 

Produk roti yang dieksperimen merupakan produk yang dihasilkan dari 

brainstorming antara pimpinan dengan karyawan. Karyawan adalah 

orang-orang pertama yang diberikan roti tersebut untuk dicoba, setelah 

karyawan memeberikan masukan, maka resep akan direview ulang. 

Jika didapatkan bahwa rasa sudah cukup baik, maka roti diuji cobakan 

untuk diberikan sebagai free gift kepada pelanggan dengan persyaratan 

pembelian minimal Rp. 50.000. 

 

B. Proaktif 

1. Apakah perusahaan melakukan promosi agar toko roti lebih dikenal di 

Masyarkat kota Semarang? 

Ya 

2. Promosi apa saja yang dilakukan perusahaan anda untuk 

memperkenalkan toko rotinya di Semarang? 

Promosi yang dilakukan adalah penyebaran brosur di jalan, pameran 

dan memberikan potongan harga bagi konsumen yang melakukan 

pembelian produk yang sama dengan jumlah minimal 100 pieces. Saat 

annivesarry ada diskon hingga 50%. 

3. Bagaimana cara perusahaan anda untuk mengetahui kekurangan 

produknya ? 

Dengan menyediakan kotak saran bagi para konsumen 
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4. Apakah perusahaan anda menyediakan sarana kepada konsumen untuk 

mengkritik dan memberikan saran pada perusahaan anda? 

Ya dengan kotak saran 

5. Bagaimana cara perusahaan untuk mempertahankan konsumennya? 

Ada member card, jadi jika konsumen menjadi member maka akan ada 

potongan 5% untuk tiap pembelian roti. 

6. Apakah perusahaan anda memiliki SDM yang kompetitif? 

Ya, kami memiliki karyawan yang cukup berpengalaman. 

7. Bagaimana cara perusahaan anda mengatasi kompetitornya? 

Dengan membuat produk yang lebih baik dari pesaing, misalnya 

adonan roti yang lebih lembut, pisang yang lebih fresh dan coklat yang 

lebih terasa kental. 

 

 

C. Pengambilan Resiko 

1. Apakah  pimpinan anda berani mengambil keputusan apabila terjadi 

suatu kegagalan di perusahaan JESSY CAKE? 

Ya, biasanya pimpinan akan memutuskan untuk cut loss atau 

membuang produk yang rusak/gagal 

2. Apakah pemimpin perusahaan memiliki sikap yang tegas dalam setiap 

pengambilan keputusan? 

Ya 

3. Bagaimana sikap pemimpin dalam hal pengambilan keputusan 

pemasaran produk? 

Pemimpin memutuskan untuk memasarkan produk lewat cara 

konvensional misalnya dengan penyebaran brosur, flyer dan baliho 

serta melalui media sosial misalnya Instagram 

4. Bentuk pengambilan keputusan apa yang dilakukan pemimpin apabila 

roti tidak laku? 

Dibuang atau diberikan kepada karyawan 

5. Bagaimana cara perusahaan anda menanggulangi risiko keruian? 
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Pimpinan menentukan tingkat kesalahan produksi maksimal adalah 

5%, jika melebihi 5% maka risiko kerugian akan ditanggung bersama 

yaitu dibagi rata seluruh karyawan dan pimpinan. 

D. Agresivitas Bersaing 

1. Promosi apa yang dilakukan pimpinan untuk bersaing dengan 

kompetitor agar perusahaan anda mampu bertahan dengan pesaing? 

Misalnya dalam hal diskon harga produk? 

Promosi yang dilakukan adalah penyebaran brosur di jalan, pameran 

dan memberikan potongan harga bagi konsumen yang melakukan 

pembelian produk yang sama dengan jumlah minimal 100 pieces. Saat 

annivesarry ada diskon hingga 50%. 

2. Bagaimana cara  bersaing dengan perusahaan roti lainya yang ada di 

Semarang? Dan bagaimana caranya 

Untuk toko roti yang high class seperti Bread Talk, kami berusaha 

menggunakan strategi menurunkan harga. Untuk toko roti seperti 

Swiss, kami berusaha meningkatkan kualitas produk roti yang kami 

buat 

3. Siapa pesaing utama di industri roti? Mengapa menjadi pesaing dalam 

perusahaan anda? 

Swiss Bakery karena memiliki cabang banyak 

4. Apakah perusahaan anda meniru pengembangan teknik bisnis dari 

pesaing? Bagaimana caranya? 

Kami berusaha memonitor pesaing dengan cara mengembangkan roti 

yang serupa dengan pesaing. 

5. Bagaimana cara perusahaan bersaing dengan kompetitornya? 

Strategi harga dan peningkatan kualitas 

 

E. Otonomi 

1. Bagaimana upaya pemimpin dalam menggapai tujuan organisasi, yaitu 

memenuhi ketersediaan bahan roti di Indonesia yang terbatas? 
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Membeli langsung dari importer dan mengganti bahan baku gandum 

dengan ubi. 

2. Apakah semua keputusan diambil dan ditentukan pengusaha sebagai 

pemimpin? Bagaimana caranya? 

Ya. Kami mengadakan rapat namun keputusan akhir di tangan pemilik 

3. Apakah pemimpin meningkatkan jiwa kewirausahaan dengan cara 

mengikuti seminar? 

Ya, terkadang ikut seminar bisnis 

4. Bagaimana pemimpin merangsang ide baru yang terkait dengan 

produk roti baru? 

Biasanya dengan studi banding ke beberapa negara lain. 
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WAWANCARA KARYAWAN 2 JESSY CAKE 

 

Nama : Yanto  

Usia : 41 

Pendidikan: Sarjana Ekonomi 

Status : Produksi 

Lama Bekerja : 8 tahun 

A. Inovasi 

1. Apakah perusahaan anda melakukan penambahan produk baru roti dari 

segi rasa maupun bentuk? 

Penambahan rasa yang lebih variatif 

2. Penambahan bentuk dan rasa seperti apa yang ditambahkan? 

Rasa yang saat ini disukai oleh anak muda seperti Ovomaltine, Oreo, 

Strawbeey Fudge 

3. Bagaimana cara perusahaan anda meningkatkan pelayanan jasa pada 

pelanggan/konsumen? 

Briefing pagi, pengarahan dan pelatihan keperilakuan untuk melayani 

konsumen 

4. Promosi apa saja yang dilakukan perusahaan anda ? Apakah konsumen 

mendapatkan potongan harga pada pembelian jumlah produk? 

Promosi dilakukan di beberapa hari besar seperti 17 Agustus yaitu 

memberikan diskon sebanyak 17%, kemudian pada saat Pilkada, Pileg 

maupun Pilpres dengan memberikan diskon 50% untuk orang yang 

datang dengan menunjukkan tinta di jari serta pada saat ulang tahun 

Jessy Cake dengan memberi diskon sebanyak 50% untuk semua item. 

5. Apakah perusahaan anda melakukan pembaharuan teknologi? 
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Komputersasi kasir, admin, stok gudang. 

6. Apakah perusahaan anda melibatkan karyawan dalam mendapatkan ide 

ide baru? Bagaimana caranya? 

Karyawan inti memberikan pendapat pada meeting bersama dengan 

pimpinan, sedangkan karyawan lain dapat menitipkan aspirasinya pada 

karyawan inti. 

7. Bagaimana cara perusahaan anda melakukan eksperimen / percobaan 

terhadap produk roti yang akan dipasarkan? 

Eksperimen dilakukan pada internal karyawan dan pemilik sendiri lalu 

dicobakan pada keluarga karyawan dan pemilik, baru kemudian 

diberikan sebagai gift kepada konsumen yang melakukan pembelian 

lebih dari Rp 50.000. 

 

B. Proaktif 

1. Apakah perusahaan melakukan promosi agar toko roti lebih dikenal di 

Masyarkat kota Semarang? 

Ya, selalu 

2. Promosi apa saja yang dilakukan perusahaan anda untuk 

memperkenalkan toko rotinya di Semarang? 

Brosur Jessy Cake, promosi lewat Instagram, promosi lewat 

perkumpulan RT 

3. Bagaimana cara perusahaan anda untuk mengetahui kekurangan 

produknya ? 

Ada kotak saran bagi pelanggan yang memberikan kritik 

4. Apakah perusahaan anda menyediakan sarana kepada konsumen untuk 

mengkritik dan memberikan saran pada perusahaan anda? 

Ya dengan kotak saran 

5. Bagaimana cara perusahaan untuk mempertahankan konsumennya? 

Dengan membuat roti yang berkualitas lebih baik. 

6. Apakah perusahaan anda memiliki SDM yang kompetitif? 

Ya. 
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7. Bagaimana cara perusahaan anda mengatasi kompetitornya? 

Produk yang lebih baik, produk inovatif, ada perubahan dan variasi 

lebih banyak. 

 

 

C. Pengambilan Resiko 

1. Apakah  pimpinan anda berani mengambil keputusan apabila terjadi 

suatu kegagalan di perusahaan JESSY CAKE? 

Ya, biasanya pimpinan yang bertanggung jawab jika ada kegagalan 

2. Apakah pemimpin perusahaan memiliki sikap yang tegas dalam setiap 

pengambilan keputusan? 

Ya 

3. Bagaimana sikap pemimpin dalam hal pengambilan keputusan 

pemasaran produk? 

Pemimpin memutuskan untuk melakukan pemasaran secara 

konvensional dan melalui sosial media seperti Facebook 

4. Bentuk pengambilan keputusan apa yang dilakukan pemimpin apabila 

roti tidak laku? 

Roti akan diberikan kepaa karyawan untuk dibawa pulang pada hari ini 

5. Bagaimana cara perusahaan anda menanggulangi risiko keruian? 

Kami bersama dengan pimpinan akan mengganti kerugian akibat 

produk yang cacat misal bantat dengan cara dibagi rata ketika ada 

produk cacat lebih dari 5%. 
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D. Agresivitas Bersaing 

1. Promosi apa yang dilakukan pimpinan untuk bersaing dengan 

kompetitor agar perusahaan anda mampu bertahan dengan pesaing? 

Misalnya dalam hal diskon harga produk? 

Promosi dilakukan di beberapa hari besar seperti 17 Agustus yaitu 

memberikan diskon sebanyak 17%, kemudian pada saat Pilkada, Pileg 

maupun Pilpres dengan memberikan diskon 50% untuk orang yang 

datang dengan menunjukkan tinta di jari serta pada saat ulang tahun 

Jessy Cake dengan memberi diskon sebanyak 50% untuk semua item. 

2. Bagaimana cara  bersaing dengan perusahaan roti lainya yang ada di 

Semarang? Dan bagaimana caranya 

Menurunkan harga, dengan cara memangkas harga bahan baku yang 

terlalu mahal seperti gandum dan disubstitusi dengan ubi 

3. Siapa pesaing utama di industri roti? Mengapa menjadi pesaing dalam 

perusahaan anda? 

Swiss Bakery karena memiliki cabang banyak 

4. Apakah perusahaan anda meniru pengembangan teknik bisnis dari 

pesaing? Bagaimana caranya? 

Saya mencoba roti pesaing, membandingkannya dengan resep Jessy 

Cake dan berinovasi sesuai dengan arahan pemilik. 

5. Bagaimana cara perusahaan bersaing dengan kompetitornya? 

Meningkatkan kualitas roti yang dijual 

 

E. Otonomi 

1. Bagaimana upaya pemimpin dalam menggapai tujuan organisasi, yaitu 

memenuhi ketersediaan bahan roti di Indonesia yang terbatas? 

Merencanakan untuk mengimpor sendiri bahan baku dan 

menggantikan bahan yang mahal dengan bahan substitusi 

2. Apakah semua keputusan diambil dan ditentukan pengusaha sebagai 

pemimpin? Bagaimana caranya? 

Ya. Pemilik memiliki kekuasaan absolut 
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3. Apakah pemimpin meningkatkan jiwa kewirausahaan dengan cara 

mengikuti seminar? 

Ya,mengikuti seminar dan pelatihan yang ada 

4. Bagaimana pemimpin merangsang ide baru yang terkait dengan 

produk roti baru? 

Mengunjungi pabrik/outlet roti di Asia. 

CONTOH GAMBAR PRODUK JESSY CAKE SEMARANG 

 

 

 



 


