
118 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
LAMPIRAN   



119 
 

 
 

LAMPIRAN TABEL 

Tabel 1.3 

Rekap Kinerja Operator yang Berada di Bawah Standart Produksi 

Thn Bulan  Nama Produksi Hasil Std Target 

2012 Jan Zubaidah Jer 1 ltr PJG(72gr) 

Jer 1 ltr LBR nat (60 gr) 

415 

940 

600 

1667 

850 

2500 

Joko Jer 1 ltr  LBR dof 70gr 965 1667 2500 

Leni Btl zenith TGG 20gr 445 600 900 

Rita Jer 1 ltr PJG (72gr) 

Dempul Autodass 

400 

850 

566 

934 

850 

1400 

Ulfa Telur  770 934 1400 

Feb Leni Btl Gracia 60 gr 530 640 960 

Anggun Dempul TGG 600 1070 1600 

Ayu Dempul mini 

Btl zenith TGG pndk 28-30 

650 

440 

934 

633 

1400 

950 

Mar Siti Dempul ML 645 934 1400 

Indah Btl racun 30gr 550 646 970 

Apr Srimurni Ice pack besar 275gr 100 250 375 

Indah Telur (ungu kuning) 860 934 1400 

Anggun Dempul  TGG 854 1067 1600 

Mei Umi Btl Gracia 60 gr 

Btl zenith TGG 

425 

550 

640 

633 

960 

950 

Rita Jer 5 ltr 195 gr 450 600 900 

Ulfa Jer 5 ltr (195gr) 520 600 900 

Masfriatun Jer 1 ltr LBR dof 70 gr 1000 1667 2500 

Alan Dempul TGG 590 1070 1600 

Jun Joko Btl zenith TGG pendek 445 633 950 

Zulfa Jer 2 ltr LBR 100gr 490 733 1100 

Masfriatun Jer 1 ltr LBR nat 60 gr 1000 1667 2500 

Jul Suwarni Jer5 ltr  (195gr) 440 600 900 

Niken Jer5 ltr 195 gr 550 600 900 

Srimurni Jer 2 ltr  DOF  520 566 850 

Agus Dempul ML 590 934 1400 

Masfriatun Btl zenith TGG 30 gr 460 600 900 

Agst Suwarni Dempul ML 730 934 1400 

Niken Jer 1 ltr PJG 72 gr 480 566 850 

Umi Dempul Auto Dass 800 934 1400 

Leni Botol  1 ltr PJG (90gr) 500 600 900 

Siti Botl essen 80gr 333 566 850 

Ayu Dempul  ML 

Jer 1 ltr LBR dof (70 gr) 

640 

1015 

934 

1667 

1400 

2500 

Alan Dempul mini 825 1070 1600 
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Sep Umi Jer 1 ltr LBR dof 70gr 1350 1667 2500 

Joko Telur  840 934 1400 

Anis Telur 735 934 1400 

Indah Telur  850 934 1400 

Okt Sri murni Pot. balsam 740 934 1400 

Zubaidah Dempul ML 800 934 1400 

Zulfa Jer 1 ltr LBR dof 70gr 1200 1667 2500 

Anis Jer 5 ltr (195gr) 495 600 900 

Anggun Ice pack kecil (100gr) 250 333 500 

Alan Btl zenith TGG (25gr) 485 633 950 

Nop Zubaidah Dempul ML 800 934 1400 

Joko Jer 2 ltr  LBR (100gr) 800 733 1100 

Wibowo Dempul Autodass  350 934 1400 

Anis Jer 5 ltr (195 ltr) 550 600 900 

Siti Botl grasia (60gr) 440 640 960 

Alan Botl  essense 80 gr 475 567 850 

Yudi Dempul autodass 775 934 1400 

Leni telur 450 934 1400 

Indah Dempul ML 206 934 1400 

Des Wibowo Botl 1 ltr  PJG (70gr) 630 767 1150 

Anggun Botl  zenith besar  400 586 880 

Yudi Jer 1 ltr LBR nat 60gr 995 1667 2500 

2

2013 

Jan Endang  Dempul ML 

Jer 1 ltr LBR dof70gr 

770 

980 

934 

1667 

1400 

2500 

Wibowo Dempul ML 760 934 1400 

Agus Jer 5 ltr  (195 gr) 475 600 900 

Feb Niken Jer 2 ltr LBR (100gr) 515 733 1100 

Mujiwati Botl essens(79gr) 500 567 850 

Alan Jer 2 ltr LBR (100gr) 580 733 1100 

Jefri Btl Grasia (61 gr) 

Jer 1 ltr LBR nat 60gr 

425 

590 

640 

1667 

960 

2500 

Mar Mujiwati Dempul Autodass  710 934 1400 

Ayu Btl essens (80gr) 320 567 850 

Rita Btl zenith TGG (23gr) 465 633 950 

Apr Anis Jer 1 ltr LBR nat 60gr 1200 1667 2500 

Jefri Jer 2 ltr LBR (100gr) 577 733 1100 

Masrifatun Dempul Autodaass 690 934 1400 

Leni Btl extragen  375 567 850 

Mei Joko Jer 1 ltr LBR nat 60gr 1020 1667 2500 

Suwarni Jer pelampung orange 70gr 190 466 700 

Wibowo Jer  4 ltr 185gr 435 600 900 

Pipit Telur (ungu, biru) 

Dempul TGG 

530 

460 

934 

627 

1400 

1600 

Yudi Telur (ungu ,biru) 650 934 1400 

Alan Btl zenith TGG (28gr) 525 600 900 



121 
 

 
 

Jun Nurhidayati Jer 1 ltr LBR dof 70gr 1000 1667 2500 

Puji Dempul ML 780 934 1400 

Pipit Btl Grasia 60gr 490 567 850 

Sumber :  Laporan Harian Produksi CV Maju, 2012 

 

   Tabel 1.4 

  Rekap data retur barang  

Bulan  Konsumen Retur Jenis barang Kerusakan % 

Jan Makmur lestari 5733 set 

 

 

112 set 

Btl. Dempul 

Autodass 

(kuning) 

Btl Dempul 

ML (kuning) 

Bocor, tebal 

tipis, 

Berat beda 

16,38 

 

 

 

0,75 

Dragon 60 kg 

 

Pot.balsam 

kecil 

Drat dengan 

tutup  tidak pas 

6,0 

Asia Maju 3790 set 

200 set  

Jerigen 1 lt 

Btl extragen  

Bocor, tutup 

nggandul, 

batilan mulut 

dan badan 

18,95 

1,2 

Lira Pratama 755 set Btl. Obat Drat tidak pas, 

mata ikan, 

badan bleret 

5,03 

Feb Gracia  1750 set Btl. Tablet Mata ikan , 

badan bleret 

7,95 

Mar Liki Kusuma  1500 Komponen 

listrik (hitam) 

Bleret, tidak 

pas 

9,84 

Harapan 

Plastik 

350 set Btl.rivanol 

(hijau) 

Dumpel sesak,  

badan tidak 

seimbang 

2,3 

Aprl  Khing An 1456 set Btl .essens 

(70-80 gr) 

Kotor, botol 

oglak –aglik, 

nyisil 

8,5 

Jun Makmur lestari 4822 set Btl.Dempul 

ML (kuning) 

Bocor, tebal 

tipis  

19,68 

Saka Farma  189 set Btl. Tablet  Bleret, kotor, 

mata ikan 

1,26 

Sinar Jaya  551 set Jerigen 1lt Badan benjol, 2,94 
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331 set 

panjang 

(90gr) 

Jer 1 ltr LBR  

nat  (60 gr) 

batilan mulut,  

Bocor 

 

 

 

2,28 

Jul Langgeng  2246 set Btl. Zenith 

1/4 

Leher 

bengkok, tebal 

tipis, bocor 

7,74 

Asia Maju 6000 set Jerigen 1 lt 

(dov) biru tua 

Botol tidak 

seimbang, 

berat beda 

18,18 

Agust Dragon 23 kg Pot.Balsam L Drat tidak pas 6,57 

Okt Toko Sari 1500 bj Telur plastik 

(pink,biru) 

Mata ikan, 

penyok 

3,13 

Wijaya Plastik 780 set Jerigen 5 ltr  Benjol, bocor, 

leher terlalu 

pendek 

5,2 

Nov Eka Jaya  155set Jerigen 2 lt Tebal tipis, 

tutup nggandul 

1,03 

Des Gracia 2268 set Btl. Tablet 

500 

Kotor, mata 

ikan 

8,55 

Sinar Plastik 1777 Cepuk 25g Mata ikan, 

bleret, berat 

tidak pas 

5,7 

Asia Maju  200 set  Btl.pupuk 

1kg 

Bocor, leher 

badan tidak 

seimbang 

1,34 

Sumber : Data  Administrasi Penjualan Tahun 2012 

 

Tabel 1.5 

Rekap Selisih Bahan Baku 

Thn Bulan Bahan 

baku 

Stock 

gudang 

Stock 

Admin 

Selisih (ket) 

2012 Jan PP 50kg 44kg 6 kg  pemakaian belum 

dicatat  

PVC 135kg 133kg 2 kg  hilang 

HDB 1125kg 1100kg 25 kg (1 zack)  belum 

dicatat 

Afal 150kg 160kg 10 kg  pemakaian 
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belum dicatat  

Feb HDB kg kg 9kg  pemakaian belum 

dicatat 

HDI 967kg 970kg 3kg  pemakaian belum 

tercatat 

PP - I 450kg 441kg 14 kg  hilang 

5kg  pemakaian belum 

tercatat 

Mar HD I 255kg 246kg 1kg  hilang  

8kg  belum tercatat 

PS  121kg 125kg 4kg  salah hitung 

PP-B 251kg 244kg 3kg   hilang  

4kg   pemakaian belum 

tercatat 

PP- I 416kg 409kg 7 kg pemakaian belum 

tercatat 

ABS 79kg 67kg 12 kg hilang  

Apr PVC 75 kg 60kg 15 kg pemakaian belum 

tercatat 

LD 1250kg 1243kg 5 kg hilang 

2 kg pemakaian belum 

tercatat  

Mei Afal 334kg 330kg 4 kg pemakaian belim 

tercatat 

LD 190kg 180kg 10 kg pemakaian belum 

tercatat 

HDI 1500kg 1494kg 6 kg pemakaian belum 

tercatat 

HDB 800kg 825kg 25 kg salah hitung  

PVC 135kg 127,5kg 7,5 kg pemakaian 

belum tercatat 

Jun ABS 125kg 108kg 17 kg pemakaian belum 

tercatat 

Jul LD 380kg 371kg 9kg  pemakaian belum 

tercatat 

HDB 1180kg 1165,5kg 12,5kg Hilang  

2kg pemakaian belum 

tercatat 

HDI 500kg 499kg 1kg pemakaian belum 

tercatat 

Agst  PP -B 175kg 200kg  25kg  (1 zack) salah 

hitung  

Sep  PP-B 240kg 236kg 4kg  pemakaian belum 

tercatat 

HDB 1125kg 1107kg 3kg pemakaian belum 
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tercatat 

15kg hilang  

HDI 890kg 877kg 13 kg pemakain belum 

tercatat 

Okt   LD 75kg 65kg 7 kg salah hitung 

3 kg pemakaian belum 

dicatat 

Nop PS  98kg 95kg 3 kg pemakaian belum 

tercatat  

ABS 112kg 105kg 7 kg hilang  

HD I 160kg 153,5 6,5 kg pemakaian 

belum tercatat 

HD B 897kg 882 15 kg pemakaian belum 

tercatat 

Des  PP 100kg 125kg 25 kg salah hitung  

PPB 117kg 114kg 3 kg hilang  

PVC 125kg 113kg 1 kg hilang  

11 kg pemakaian belum 

tercatat 

2013 Jan HDB 950kg 927kg 1kg hilang 

22kg pemakaiaan 

belum dicatat 

ABS 250kg 225kg 1 zak @25 salah hitung 

PPI 135kg 126kg 7kg pemakaian blm 

dicatat 

2kg salah hitung 

PP 267kg 263kg 4kg pemakaian belum 

dicatat 

Feb PP 102kg 99kg 3kg salah hitung 

Afal 550kg 540kg 10kg salah hitung 

Mar PVC 175kg 177kg 2 kg pemakaian belum 

tercatat 

LD 415kg 412,5 kg 2,5kg pemakaian belum 

dicatat 

HDB 880kg 876kg 2 kg pemakaian belum 

dicatat 

2kg hilang 

Apr HDB 815kg 810kg 5 kg pemakian belum 

dicatat 

HDI 330kg 317kg 9 kg pemakaian belum 

dicatat 

4kg salah hitung  

PP-B 150kg 149,5kg 0,5kg hilang 

Mei PS  78kg 73kg 5kg pemakaian belum 

dicatat 
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LD 25kg 23kg 2kg pemakaian belum 

dicatat 

HDI 445kg 437,5 6,5kg belum dicatat 

1kg salah hitung 

PP 315kg 313 2kg pemakian belum 

dicatat 

Afal 490kg 488,5kg 1,5kg hilang 

Juni PP-B 160kg 165kg 5 kg salah hitung  

HDB 650kgg 648kg 2kg pemakaian belum 

dicatat 

ABS 295kg 291kg 4 kg pemakaian belum 

dicatat 

Sumber : Catatan stock bahan baku bag.Gudang& bag. Admin tahun 

2012-2013 

 

Stock bahan baku CV Maju tahun 2012 – 2013 ( Div.gudang ) 

Thn Bulan Jenis Masuk (kg) Keluar (kg) Sisa 

2012 Jan HD-B 10290   9165  1125(44z) 

HD-I 6525  6100  152  

PVC 1135  1000 135  

ABS 550  550 0  

LD 29500   29050 450  (18z) 

PS 275  120 25 

PP 3665 316 50 

PP-I 4350  4220 130 

PP-B 1600 1447 153 

Afal 150  - 150  

Feb HDB 11250  10358  892(36z) 

HDI 10850 9880  967 

PVC 4450 4350 100 

ABS 550  350 200 

LD 8120 7745 375 

PS 1790 1750 40 

PP 2200 1750 450 

PP-I 4230 3975 255 

PP –B 1770 1550 220 

Afal 230 - 230 

Mar HDB 11075 10075 1000 

HDI 10235 9980 255 

PVC 3383 3325 58 

ABS 600 521 79 

LD 6670 5900 770 
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PS 996 875 121 

PP 3550 1545 2005 

PP-I 3130 2714 416 

PP-B 540 289 251 

Afal 260 150 110 

Apr HDB 10700 9850 850 

HDI 6975 6700 275 

PVC 4350 4275 75 

ABS 685 630 55 

LD 25000 23750 1250 

PS 1225 850 375 

PP 2335 1967 368 

PP-I 1745 1600 145 

PP-B 3590 3478 112 

Afal 370 - 370 

Mei HDB 10800 10000 800 

HDI 12060 10560 1500 

PVC 2300 2165 135 

ABS 550 475 75 

LD 6600 6410 190 

PS 1375 1255 120 

PP 1750 1460 290 

PP-I 1550 1192 358 

PP –B 3450 3225 225 

Afal 479  145 334 

Jun HDB 10880 10130 750 

HDI 12975 11625 1350 

PVC 4350 4025 325 

ABS 600 475 125 

LD 4595 4425 170 

PS 1225 895 330 

PP 2500 2445 55 

PP-I 1775 1575 200 

PP-B 3320 3285 35 

Afal 334 59 275 

Jul HDB 11400 10220 1180 

HDI 9875 9375 500 

PVC 1425 1150 275 

ABS 500 355 145 

LD 4950 4570 380 

PS 990 940 50 

PP 3550 3200 350 

PP-I 1500 1410 90 

PP –B 2870 2755 115 
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Afal 557 92 465 

Agst HDB 10525 9287 1238 

HDI 5575 5315 260 

PVC 1125 551 574 

ABS 750 295 455 

LD 1200 1084 116 

PS 2650 2470 180 

PP 1800 1500 300 

PP-I 1490 1338 152 

PP-B 1550 1375 175 

Afal 733 333 400 

Sept HDB 11235 10110 1125 

HDI 9800 8910 890 

PVC 1555 1405 150 

ABS 810 445 365 

LD 2750 2635 115 

PS 1800 1700 100 

PP 3595 3360 235 

PP-I 2365 2300 65 

PP-B 885 645 240 

Afal 400 200 200 

Okt HDB 11395 10395 1000 

HDI 9950 9064 886 

PVC 885 760 125 

ABS 750 363 387 

LD 1025 950 75 

PS 2075 1902 173 

PP 4150 3805 345 

PP-I 2500 2300 200 

PP-B 1935 1780 155 

Afal 470 135 335 

Nop HDB 10775 9878 897 

HDI 8900 8740 160 

PVC 1345 1112 233 

ABS 950 838 112 

LD 1200 952 248 

PS 760 662 98 

PP 3225 3045 180 

PP- I 1560 1385 175 

PP –B 5560 5225 335 

Afal 670 220 450 

Des HDB 9250 8900 350 

HDI 3450 3285 165 

PVC 1560 1435 125 
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ABS 450 150 300 

LD 248 - 248 

PS 300 225 75 

PP 2245 2145 100 

PP-I 1250 1005 245 

PP –B 3360 3243 117 

Afal 654 - 654 

2013 Jan  HDB 11000 10050 950 

HDI 9350 8575 775 

PVC 4500 4310 190 

ABS 1225 975 250 

LD 7800 7040 760 

PS 3250 3135 115 

PP 3000 2733 267 

PP-I 2225 2090 135 

PP-B 1300 1100 200 

Afal 645 611 34 

Feb HDB 10800 9740 1060 

HDI 775 7360 390 

PVC 3650 3482 168 

ABS 1300 1203 97 

LD 10065 9910 155 

PS 2750 2532 218 

PP 3000 2898 102 

PP-I 4500 4015 485 

PP-B 2230 1977 253 

Afal 940 390 550 

Mar HDB 11275 10395 880 

HDI 4890 4680 210 

PVC 2550 2375 175 

ABS 1950 1792 158 

LD 9400 8985 415 

PS 750 681 69 

PP 2500 2245 255 

PP-I 2670 2360 310 

PP-B 3450 3303 147 

Afal 670 220 450 

Apr HDB 9725 8910 815 

HDI 3300 2970 330 

PVC 1120 1032 88 

ABS 1200 945 255 

LD 9450 7750 1700 

PS 1750 1640 110 

PP 3130 2760 370 
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PP-I 4600 4055 545 

PP-B 2750 2600 150 

Afal 864 - 864 

Mei HDB 12085 10985 1100 

HDI 7760 7315 445 

PVC 1125 885 240 

ABS 780 570 210 

LD 5600 5575 25 

PS 3240 3162 78 

PP 3760 3445 315 

PP-I 2895 2830 65 

PP-B 2990 2805 185 

Afal 650 160 490 

Juni HDB 11885 11235 650 

HDI 8850 8675 175 

PVC 1040 1010 30 

ABS 1155 860 295 

LD 8465 8110 355 

PS 2200 2050 150 

PP 3945 2845 1100 

PP-I 550 525 25 

PP-B 3670 3510 160 

Afal 673 498 175 

Sumber : Catatan bahan baku bag Gudang tahun 2012-2013 

 

 

Stock Bahan Baku CV Maju tahun 2012 – 2013 (Div. Admin ) 

Thn Bulan  Jenis Masuk  (kg) Keluar  (kg) Sisa (kg) 

2012 Jan HD-B 10290   9190 1150  (44z) 

HD-I 6525 6100  152 

PVC 1135  1000 133 

ABS 550  550 0  

LD 29500  29050  450 (18z) 

PS 275  120 25 

PP 3665 322 44 

PP-I 4350 4220 130 

PP-B 1600 1447 153 

Afal 160  - 160  

Feb HDB 11250 10367  883 (36z) 

HDI 10850 9883 967 

PVC 445 4350 100 
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ABS 550  350 200 

LD 8120 7745 375 

PS 1790 1750 40 

PP 2200 1759 441 

PP-I 4230 3975 255 

PP –B 1770 1550 220 

Afal 230 - 230 

Mar HDB 11075 10075 1000 

HDI 10235 9989 246 

PVC 3383 3325 58 

ABS 600 533 67 

LD 6670 5900 770 

PS 996 871 125 

PP 3550 1545 2005 

PP-I 3130 2721 409 

PP-B 540 296 244 

Afal 260 150 110 

Apr HDB 10700 9850 850 

HDI 6975 6700 275 

PVC 4350 4290 60 

ABS 685 630 55 

LD 25000 23757 1243 

PS 1225 850 375 

PP 2335 1967 368 

PP-I 1745 1600 145 

PP-B 3590 3478 112 

Afal 370 - 370 

Mei HDB 10800 9975 825 

HDI 12060 10566 1494 

PVC 2300 2172,5 127,5 

ABS 550 475 75 

LD 6600 6420 180 

PS 1375 1255 120 

PP 1750 1460 290 

PP-I 1550 1192 358 

PP –B 3450 3225 225 

Afal 479  149 330 

Jun HDB 10880 10130 750 

HDI 12975 11625 1350 

PVC 4350 4025 325 

ABS 600 492 108 

LD 4595 4425 170 

PS 1225 895 330 

PP 2500 2445 55 
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PP-I 1775 1575 200 

PP-B 3320 3285 35 

Afal 334 59 275 

Jul HDB 11400 10234,5 1165,5 

HDI 9875 9376 499 

PVC 1425 1150 275 

ABS 500 355 145 

LD 4950 4579 371 

PS 990 940 50 

PP 3550 3200 350 

PP-I 1500 1410 90 

PP –B 2870 2755 115 

Afal 557 92 465 

Agst HDB 10525 9287 1238 

HDI 5575 5315 260 

PVC 1125 551 574 

ABS 750 295 455 

LD 1200 1084 116 

PS 2650 2470 180 

PP 1800 1500 300 

PP-I 1490 1338 152 

PP-B 1550 1350 200 

Afal 733 333 400 

Sep HDB 11235 10128 1107 

HDI 9800 8923 877 

PVC 1555 1405 150 

ABS 810 445 365 

LD 2750 2635 115 

PS 1800 1700 100 

PP 3595 3360 235 

PP-I 2365 2300 65 

PP-B 885 653 236 

Afal 400 200 200 

Okt HDB 11395 10395 1000 

HDI 9950 9064 886 

PVC 885 760 125 

ABS 750 363 387 

LD 1025 960 65 

PS 2075 1902 173 

PP 4150 3805 345 

PP-I 2500 2300 200 

PP-B 1935 1780 155 

Afal 470 135 335 

Nop HDB 10775 9893 882 
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HDI 8900 8746,5 153.5 

PVC 1345 1112 233 

ABS 950 845 105 

LD 1200 952 248 

PS 760 665 95 

PP 3225 3045 180 

PP- I 1560 1385 175 

PP –B 5560 5225 335 

Afal 670 220 450 

Des HDB 9250 8900 350 

HDI 3450 3285 165 

PVC 1560 1447 113 

ABS 450 150 300 

LD 248 - 248 

PS 300 225 75 

PP 2245 2120 125 

PP-I 1250 1005 245 

PP –B 3360 3246 114 

Afal 654 - 654 

2013 Jan  HDB 11000 10073 927 

HDI 9350 8575 775 

PVC 4500 4310 190 

ABS 1225 1000 225 

LD 7800 7040 760 

PS 3250 3135 115 

PP 3000 2737 263 

PP-I 2225 2099 126 

PP-B 1300 1100 200 

Afal 645 611 34 

Feb HDB 10800 9740 1060 

HDI 7750 7360 390 

PVC 3650 3482 168 

ABS 1300 1203 97 

LD 10065 9910 155 

PS 2750 2532 218 

PP 3000 2901 99 

PP-I 4500 4015 485 

PP-B 2230 1977 253 

Afal 940 400 540 

Mar HDB 11275 10399 876 

HDI 4890 4680 210 

PVC 2550 2373 177 

ABS 1950 1792 158 

LD 9400 8987,5 412,5 
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PS 750 681 69 

PP 2500 2245 255 

PP-I 2670 2360 310 

PP-B 3450 3303 147 

Afal 670 220 450 

Apr HDB 9725 8915 810 

HDI 3300 2983 317 

PVC 1120 1032 88 

ABS 1200 945 255 

LD 9450 7750 1700 

PS 1750 1640 110 

PP 3130 2760 370 

PP-I 4600 4055 545 

PP-B 2750 2600,5 149,5 

Afal 864 - 864 

Mei HDB 12085 10985 1100 

HDI 7760 7322,55 437,5 

PVC 1125 885 240 

ABS 780 570 210 

LD 5600 5577 23 

PS 3240 3167 73 

PP 3760 3447 313 

PP-I 2895 2830 65 

PP-B 2990 2805 185 

Afal 650 161,5 488,5 

Juni HDB 11885 11237 648 

HDI 8850 8675 175 

PVC 1040 1010 30 

ABS 1155 864 291 

LD 8465 8110 355 

PS 2200 2050 150 

PP 3945 2845 1100 

PP-I 550 525 25 

PP-B 3670 3505 165 

Afal 673 498 175 

Sumber : catatan stock bahan baku bagian Admin tahun 2012-2013  
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LAMPIRAN DOKUMENTASI 

 

1. Contoh Produk CV Maju 

  

  

2.  Botol Plastik sebelum dan sesudah dibatil oleh operator pabrik 
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3. Jerigen Plastik sebelum dan sesudah dibatil oleh operator pabrik 

 

 

4. Kebijakan perusahaan terkait berbagai tunjangan yang diberikan pada 

karyawan  

 

  



136 
 

 
 

 

5. Skedul Produksi CV Maju 

 

6. Teknik pengecekan kebocoran pada botol dan jerigen 
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7. Buku pengecekan milik QC, berisi kriteria yang harus dicek pada saat 

pensortiran 
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8. Target yang ditetapkan perusahaan  

 

 
 

 

9. Laporan harian produksi CV. Maju 
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10.   Hasil  Batilan operator pabrik  yang berada dibawah standar 

 

  

11. Timbangan untuk mengecek berat produk 
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12. Training Operator Baru 

 

 
 

 

13.  Bukti retur konsumen 
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LAMPIRAN KUESIONER PRA SURVEY 

Kuesioner Wawancara Pra Survey di CV Maju 

Wawancara Kepala Bagian Produksi  ( Bp Heru) 

1. Bergerak dibidang apakah CV Maju ?  

 Bergerak dibidang manufaktur  yang membuat berbagai jenis produk 

berbahan dasar biji plastik.  

2. Produk apa saja yang dimiliki perusahaan ini ?  

 Produk yang dibuat ada 2 macam yaitu produk yang dibuat  sesuai dengan  

job order (produk baru akan diproduksi jika ada pesanan dari konsumen), dan 

mass produce (melihat kebutuhan pasar, memproduksi barang secara masal, 

lalu dioperkan ke distributor). 80%  Produk yang dihasilkan oleh CV  MAJU 

berasal dari job order.  Beberapa contoh produk yang dihasilkan antara lain: 

macam-macam botol (aki, dempul, balsam, tinta ,tablet) jerigen, telur, tutup 

botol, tutup pipa, roll benang. 

3. Dari manakah supplier bahan baku dari perusahaan ini?  

 PT Hima (Surabaya), PT Akino (Semarang) 

4. Apakah sering terjadi kesulitan mendapat bahan baku dari supplier? 

 Jadi bahan baku plastik (biji platik) ada 2 macam, yaitu bahan murni 

dan bahan afal. Untuk bahan murni, tidak terjadi kesulitan dalam 

memperoleh bahan baku. Untuk bahan afal (bahan daur ulang)  tidak 

dapat dipastikan ada atau tidaknya.  

5. Pada bagian produksi, ada berapa macam tenaga kerja? 

 Di bagian produksi ini dikepalai oleh saya (Heru) 
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 Kemudian ada bagian operator mesin (bertugas memantau mesin dan 

membatil), operator ini dibagi 3 shift: pagi, sore dan malam, masing –

masing shift  bekerja 8 jam termasuk istirahat 1 jam.  Untuk shift pagi 

terdiri dari 10 orang, shift sore 9 orang, shift malam 9 orang.  Jadi 

pabrik ini beroperasi 24 jam. 

 Bagian QC 5 orang  ( mengecek kelayakan produk), dan ada teknisi 

yang mengeset mesin.  

6. Apakah setiap karyawan di bagian produksi telah mengetahui dengan jelas 

fungsi dan wewenangnya serta tanggung jawab dan tugasnya?   

 Mereka sejak dari awal bekerja sudah diberitahukan mengenai tugas 

dan wewenangnya, namun masih ada pegawai yang kurang disiplin 

dalam menjalankan tugasnya.  

7. Siapakah yang bertugas melakukan pemesanan bahan baku? 

 Saya sendiri (Kepala Bagian Produksi Bp. Heru Harsoyo) 

8. Wilayah mana saja yang menjadi daerah pemasaran produk ? 

 Sejauh ini  paling banyak adalah daerah Semarang, Salatiga, Jepara, 

Solo,  Jogja, Batang.  

9. Apakah tingkat kegagalan dalam proses produksi tinggi  

 Tidak, karena pada saat menerima order kami akan melakukan first 

production produk terlebih dahulu. First production adalah percobaan 

produksi sebelum melakukan produksi dalam jumlah besar.  Hal itu 

bertujuan untuk mengurangi resiko kerusakan massal pada produk . 
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  Pada saat first production teknisi mesin mencoba- coba mengeset 

mesin dan bagian produksi menetukan takaran bahan baku harus sesuai. 

Untuk menemukan ukuran yang pas dan sesuai biasanya dilakukan 2-3 

kali percobaan.  Setelah menemukan takaran yang pas, maka baru 

dilakukan produksi dalam jumlah besar. 

10. Lalu bagaimana dengan produk-produk  yang cacat atau tidak sesuai standart? 

 Proses produksi  di pabrik ini dilakukan secara kontinue 24 jam, inspeksi atau 

pemeriksaan produk dilakukan saat produk jadi keluar dari mesin. Apabila 

produk dinyatakan cacat,  maka produk tersebut harus di rework kembali. 

Rework sendiri adalah proses penghancuran produk jadi,  menjadi biji plastik 

(akrab disebut pelet), melalui proses penggilingan dengan memakai mesin 

giling,  setelah menjadi biji plastik, maka biji plastik tersebut dioperkan lagi 

ke bagian produksi untuk dicetak lagi. Di sini kami menggunakan jasa orang 

lain  untuk menggiling bahan, karena keterbatasan waktu dan tenaga kerja 

yang kami miliki.  

 Untuk mengatasi retur dari konsumen, maka ada 2 tindakan yang dilakukan 

yakni mengganti produk dengan bahan baku murni atau hanya mencetak 

ulang produk retur, itu tergantung dari tingkat kerusakan produk. 

11. Berapa Biaya Untuk menggilingkan bahan baku? 

 Kira - kira Rp 2500 per kilo nya  

12. Apakah semua proses produksi di sini dilakukan dengan tenaga mesin ? 

 Untuk produksi pesanan dalam skala besar menggunakan mesin 

otomatis namun tetap dibutuhkan tenaga manusia untuk merapikan 

bentuk produk, karena produk yang keluar dari mesin bentuknya masih 
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harus dirapikan, dengan cara dipotong dengan gunting atau silet. Di 

sini pekerjaan tersebut dinamakan batil.  

 Untuk produksi pesanan dalam skala kecil ( < 1 ton) menggunakan 

mesin semi otomatis, disebut mesin semi otomatis karena 

membutuhkan tenaga manusia untuk mencetak produk. Mesin tersebut 

dinamakan mesin handpress. Produk yang dibuat dengan mesin 

handpress juga harus dirapikan dalam proses batil. 

 

13. Apakah karyawan bagian produksi diberikan training sebelum terjun ke 

lapangan?  

 Disini  operator prabrik  praktek langsung di lapangan. Pada  awal 

bekerja akan ditempatkan berdampingan  dengan senior . Setelah 1 

bulan lalu mereka mulai dilepas bekerja sendiri-sendiri.  

14. Apakah disini rutin dilakukan evaluasi terhadap kinerja operator maupun 

QC 

  Evaluasi dilakukan hanya sebatas jika QC atau operator melakukan 

kesalahan saja   

15. Apasaja yang diajarkan saat training? 

 Mengenai jenis-jenis mesin, cara kerja mesin, teknik membatil mulai 

dari yang sederhana sampai yang sulit, alat-alat yang diperlukan. 

16.  Mengapa training tersebut dilakukan dengan langsung praktek di 

lapangan? Apakah   tidak menyebabkan penurunan kualitas produk?  
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 Karena karyawan baru akan lebih cepat terampil bila langsung praktek 

dilapangan, mencoba secara langsung.  Yaa tentu saja hasil kerja 

karyawan baru belum bisa sebaik karyawan senior, tapi mereka  

didampingi dan diajari langsung oleh senior. 

17. Bagaimana alur produksi di CV.Maju ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telaah Permintaan 

Pasar 

Working Schedule 

Material 

Mold Set Up 

Machine Setting 

First Production  

 
Mass Production 

Quality Controll 

Customer Order 

Material Purchase 

Material 

Mold (Cetakan / Matras) 

Create Mold 

Job Order Production 

Layak Tidak Layak 

Material Colouring 

Pendapatan 

Job Order Mass Produce 



146 
 

 
 

 

 

 

 

 

18. Apa kendala / permasalahan yang kerapkali muncul dalam bagian produksi 

ini? 

 Karyawan bagian QC sering kali kurang teliti dalam mensortir produk 

yang sesuai standart pesanan pelanggan  sehingga klien tidak puas dan 

meretur produk tersebut. Di pihak perusahaan sendiri juga harus 

mengeluarkan biaya listrik tambahan, biaya bahan baku yang baru. 

Karena produk retur yang terkontaminasi tersebut kalau digiling akan 

menjadi bahan baku KW karena kan sudah terkontaminasi dengan isi 

nya, sehingga pasti klien akan komplain lagi kalau pihak kita tidak 

mengganti bahan baku. Tapi juga ada retur yang dapat diatasi tanpa 

mengganti bahan baku, hnay dicetak ulang saja. 

 Berikut data retur yang diperoleh : 

  

Packing 

Delivery Customer Pick Up 

Re-work 
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Rekap retur  dan kerusakan barang Tahun 2012 

Bulan  Konsumen Jumlah retur Jenis barang Kerusakan 

Januari Makmur lestari 5733 set 

 

 

112 

Btl. Dempul 

Autodass 

(kuning) 

Btl Dempul 

ML (kuning) 

Bocor, tebal tipis  

Berat beda 

Dragon 60 kg 

 

Pot.balsam 

kecil 

Drat dengan 

tutup  tidak pas 

Asia Maju 3790 set 

200 set  

Jerigen 5 lt 

Btl extragen  

Bocor, tutup 

nggandul, batilan 

mulut dan badan 

Lira Pratama 755 set Btl. Obat Drat tidak pas, 

mata ikan, badan 

bleret 

Februari Gracia  1750 set Btl. Tablet Mata ikan , badan 

bleret 

Maret Liki Kusuma  1500 Komponen 

listrik (hitam) 

Bleret, tidak pas 

Harapan 

Plastik 

350 set Btl.rivanol 

(hijau) 

Dumpel sesak,  

badan tidak 

seimbang 

April  Khing An 1456 set Btl .essens 

(70-80 gr) 

Kotor, botol 

oglak –aglik, 

nyisil 

Juni Makmur lestari 4822 set Btl.Dempul 

ML (kuning) 

Bocor, tebal tipis  

Saka Farma  189 set Btl. Tablet  Bleret,kotor, 

mata ikan 

Sinar Jaya  551 set 

 

 

331 set 

Jerigen 1lt 

panjang 

(90gr) 

Jer 1 ltr LBR  

nat  (60 gr) 

Badan benjol, 

batilan mulut,  

Bocor 

 

Juli Langgeng  2246 set Btl. Zenith 

1/4 

Leher 

bengkok,tebal 

tipis 

Asia Maju 6000 set Jerigen 1 lt 

(dov) biru tua 

Botol tidak 

seimbang, berat 
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beda 

Agustus Dragon 23 kg Pot.Balsam L Drat tidak pas 

Oktober Toko Sari 1500 bj Telur plastik 

(pink,biru) 

Mata ikan, 

penyok 

Wijaya Plastik 4780 set Jerigen 5 ltr  Benjol, bocor, 

leher terlalu 

pendek 

November Eka Jaya  155 set Jerigen 2 lt Tebal tipis, tutup 

nggandul 

Desember Gracia 2268 set Btl. Tablet 

500 

Kotor, mata ikan 

Sinar Plastik 1777 Cepuk 250g Mata ikan, bleret, 

berat tidak pas 

Asia Maju  2000 set  Btl.pupuk 

1kg 

Bocor, leher 

badan tidak 

seimbang 

Sumber : Data  Administrasi Penjualan 2012 

 

 Tingkat Turnover Operator pabrik cukup tinggi, hal tersebut cukup 

menyulitkan perusahaan. Karena pekerjaan yang dilakukan operator 

pabrik memerlukan ketrampilan, maka untuk operator baru kualitas 

pekerjaannya kurang baik, butuh beberapa bulan  untuk dapat bekerja 

dengan terampil. Oleh karena itu, cukup tingginya turnover bagian 

operator menyebabkan menurunnya jumlah produksi jika sudah begitu 

produk- produk yang tidak sesuai standart harus masuk proses rework 

untuk didaur ulang, perusahaan jadi keluar biaya lagi  

19.  Apakah ada standart jumlah retur yang diizinkan terjadi di perusahaan? 

 Yaa masih wajar jika yang diretur jumlahnya puluhan, mengingat 

kan memang kami melayani produk secara grosiran. 

20. Apakah ada pemantauan terhadap operator pabrik? 
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 Kalau pematauan yaa dari buku laporan harian produksi, di situ kan 

tiap-tiap operator dicatat perorang 1 shift dapat membatil berapa 

biji, kalau yang hanya mengerjakan sedikit yaa kerjanya kurang 

kompeten. Sedikit banyaknya dilihat dari selisihnya dengan standart 

produksi.  

21. Apakah terdapat standart yang ditetapkan oleh perusahaan terkait kinerja 

operator? 

 Untuk standart saya memberi tau secara lisan. Penetapan Standart 

tersebut berdasarkan pengalaman produksi yang sudah-sudah, yaa 

sekitar 2/3 dari target produksi, kalau bisa lebih dari standart yaa 

bagus, tapi kalau kurang yaa berarti kinerjanya perlu dipertanyakan, 

apa penyebabnya. 

22. Biasanya operator-operator yang kinerjanya kurang dari standart itu 

penyebabnya apa? 

 Bisa karena kerjanya tidak sungguh-sungguh, banyak ngobrol, 

kurang  mahir, tidak kompeten, dll.  

23. Apa tindakan yang diambil perusahaan untuk menangani operator-operator 

yang hasil kerjanya dibawah standart?  Sedangkan untuk operator yang 

kinerjanya diatas standart produksi, apakah akan diberi reward? 

 Biasanya  untuk yang kinerjanya dibawah standart saya panggil ke 

kantor saya, kemudian saya tegur, saya ingatkan kewajiban mereka 

sebagai operator.   



150 
 

 
 

 Untuk yang kinerjanya baik, akan diberikan bonus, jumlahnya tidak 

tentu, tergantung jenis produk dan berapa banyak jumlahnya.  

24. Apakah ada kemungkinan banyak operator yang hasil kerjanya dibawah 

standart itu karena memang standartnya ketinggian ? 

  Tidak. Standart yang ditetapkan itu sudah ditetapkan dari 

pengalaman produksi yang sudah – sudah, dihitung berdasarkan 

waktu produksi, waktu yang dibutuhkan untuk mbatil 1 produk ,jadi 

bisa dipastikanlah kalau standart itu tidak ketinggian. Buktinya kan 

ada oprator-operator yang selalu bisa bekerja sesuai standart, malah 

bisa lebih dari standart.  

 Berikut bukti yang didapat: 

 

 

 

25. Apa yang menyebabkan turnover operator pabrik tinggi ? 
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 Saya rasa mungkin karena di CV Maju sistem perekrutan dan 

seleksi karyawannya kurang baik, sering terburu-buru, akibanya 

mendapat pekerja yang kurang kompeten. 

26. Produk yang diretur klien  karena kelalaian bagian QC itu biasanya kenapa 

pak? Misalnya rusak atau gimana? 

 Jadi paling sering retur  terjadi pada produk berbagai botol karena 

bocor  atau dratnya tidak pas, tergores, ada bercak atau mata ikan, 

berat produk ada yang tidak pas. Hampir sebagian besar retur yang 

terjadi itu pada produk botol dan jerigen.  Yaa seperti botol dempul, 

tinta, balsem, pupuk, tablet,  jerigen- jerigen.  

27. Apa yang menjadi penyebab kerusakan pada produk? 

 Kerusakan pada produk bisa terjadi karena ada kesalahan dalam 

pengesetan mesin, bisa juga terjadi pada saat operator pabrik kurang 

rapi dalam merapikan sisa cetakan produk. 

28. Kalau kerusakan produk akibat kesalahan mesin itu contohnya seperti apa? 

 Misalnya ada bercak pada produk, mata ikan, amadel dalam botol. 

29. Apakah sering terjadi kerusakan akibat kesalahan mesin? 

 Yaa kerusakan produk karena mesin tentu bisa terjadi, tetapi kan 

kalau sudah ada tanda-tanda ketidakstabilan kerja mesin pasti kami 

menghentikan produksi dulu. Selain kerusakan produk karena 

kinerja mesin, kan kerusakan juga biasanya karena kesalahan 

manusia, kurang teliti, kurang hati-hati waktu membatilnya. 

30.  Bagaimana standart mensortir produk  yang telah ditetapkan perusahaan ? 
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 Setiap kali ada pesanan, pasti saya akan memberikan contoh produk 

yang sesuai dengan krteria yang diingikan konsumen. 

 Lalu untuk produk botol dan jerigen yaa satu persatu diteliti apakah 

ada bercaknya, apakah ada kebocoran, apakah dratnya sesuai. 

Untuk meneliti apakah ada kebocoran biasanya dengan diisi air 

kemudian dibalik, ada yang merembes atau tidak ketika ditutup 

poka. Intinya tetap  kecermatan dari QC itu sendiri.  Kami ada 

daftar pengecekan yang harus dilakukan oleh QC, setiap 1 jam 

sekali, QC harus memberi tickmark pada daftar tersebut sebagai 

tanda bahwa mereka telah memeriksa.  Dalam daftar pemeriksaan 

tersebut ada berbagai jenis pemeriksaan misalnya waktu yang 

dibutuhkan mesin untuk mencetak 1 produk, ketebalan, kebocoran, 

berat barang, amandel, body bejol, body bleret, leher kependekan, 

drat brontok, batilan mulut dan body,  poka sesak, keseimbangan 

botol.  

 Kalau untuk produk seperti alat-alat listrik, telur, dll yang sifatnya 

tidak untuk diisi cairan yaa dengan meneliti satu-satu, ada cacat 

atau tidak. 

31.  Berapa jumlah sampel yang harus diambil oleh QC ? 

 Jumlahnya tidak tentu, pokoknya produk yang klihatanya kurang 

baik 

32. Bagaimana pemantauan kinerja QC ? 
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 Kami ada buku pengecekan QC, disitu tercetak prosedur 

pengecekan yang harus dilakukan QC, setiap 1 jam sekali QC harus 

mengisi buku tersebut sebagai bukti telah memenuhi semua 

prosedur. 

33. Apakah ada teguran atau peringatan yang diberikan pada QC yang tidak 

teliti dan mengakibatkan retur barang? 

 Disini kan terdapat 3 shift, dan pekerjanya kan berbeda-beda, jadi 

kami tidak mengetahui dengan pasti siapa QC yang paling  tidak 

teliti. Oleh karena itu ketika ada retur dalam jumlah besar kami 

akan memberikan teguran untuk semua QC.  

34. Apakah ada sistem pemotongan gaji QC jika terdapat returan yang 

jumlahnya besar ? 

 Untuk saat ini  belum dilakukan sistem pemotongan gaji  QC.   

35. Biaya Listrik  itu 1 jamnya berapa pak untuk menjalankan mesin blowing ? 

 Rp 30.000- Rp 40.000 per jamnya. 

36. Dalam 1 jam mesin blowing kira- kira mampu produksi berapa buah botol 

pak? 

 Macam-macam. Kalo untuk botol besar 1 jam itu bisa menghasilkan 

20-50 buah,  140  buah botol dengan ukuran sedang,  240 buah 

botol dengan ukuran kecil.   

37. Harga bahan baku per kg itu antara berapa hingga berapa? 

 Kalau bahan murni harganya Rp15000- Rp21000 per kilo nya. Kalo 

yang afal kira- kira Rp 7500 per kilo nya.  



154 
 

 
 

38. Mengenai masalah di gudang pak, mengapa bisa terjadi selisih? Padahal 

sistem pencatatannya tidak rumit. 

 Selisih itu seringkali karena mereka lupa catat, bahan keluar tidak 

langsung dicatat, salah hitung. 

39. Apakah rutin dilakukan evaluasi terkait seringnya ada selisih? 

 Tidak rutin, sesuai keperluan saja evaluasinya 

40. Apakah perusahaan menetapkan stock opname (cek fisik) harus dilakukan 

setiap bulan? 

 Seharusnya memang iya. Tapi  karena tingginya aktivitas produksi, 

pabrik ini beroperasi 24 jam, jadi seringkali tidak sempat 

melakukan stock opname. Oleh karena itu kami tetapkan setiap hari 

karyawan harus mencocokan catatan stock milik gudang dengan 

milik admin.  

41. Pak apakah bahan baku biji plasik bisa rusak jika disimpan terlalu lama? 

 Bisa, warnanya bisa jadi kekuningan, aslinya kan bening.  

 Lalu biji plastik juga bisa menyerap bau, misalnya di dekat gudang 

ada minyak wangi yang tumpah, biji plastiknya bisa berbau wangi 

juga, seperti itu.  

42. Apakah pernah direview mengenai sistem pengelolaan bahan baku di 

gudang? 

 Jarang , karena dari awal mereka kerja saya sudah beritahu segala 

prosedur untuk keluar masuk bahan baku di gudang, dan di sini 

prosedurnya tidak rumit, mudah dipahami.  
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Wawancara Kepala Bagian Keuangan (Ibu Lilis) 

1. Bagaimana sistem pencatatan transaksi di CV.Maju? 

 Pencatatan harian menggunakan buku kas  untuk mencatat penerimaan 

dan pengeluaran, pembayaran kepada supplier.  Setelah itu baru 

disalin ke sistem komputer. 

2. Siapakah yang berwenang menerbitkan faktur?  

 Faktur diterbitkan oleh bagian administrasi  

3. Bagaimana dengan proses otorisasi faktur tersebut? 

 Jadi pertama- tama ketika ada pesanan, bagian administrasi 

melaporkan pada saya ( Ibu Lilis) saya yang memiliki wewenang 

untuk menolak atau menerima pesanan tersebut, ketika pesanan 

tersebut sudah saya setujui, baru kemudian bagian administrasi 

membuat nota (rangkap 3), dan dicek kembali oleh saya. Kemudian 

ketika pesanan sudah jadi dan siap dikirim ke konsumen, jika 

konsumen sudah melunasi biaya , maka barang akan dikirim dengan 

melapirkan nota asli dan surat jalan. Jika konsumen belum melunasi 

maka nota asli tidak diberikan pada konsumen (saya simpan).  

4. Apakah selama ini pernah terjadi kehilangan uang atau bukti faktur(nota)? 

 Tidak  

5. Untuk pembayaran faktur bagaimana prosesnya? 

 Pembayaran faktur bisa dengan cash, bisa dengan transfer ke rekening 

perusahaan. Setelah ada kesepakatan harga, maka pelanggan harus 

mebayar DP 30% dari total pesanan. Setelah itu, untuk pelanggan baru 
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harus melunasi tagihan setelah pesanan jadi dan akan dikirim ke 

pelanggan. Untuk pelanggan lama diberi batas waktu pelunasan 1 

bulan sejak barang dikirim ke pelanggan.  

6. Apakah ada yg pelunasannya lebih dari 1 bulan?? 

 Pernah, pada waktu itu sudah ditagih namun pelanggan selalu 

menunda nunda pembayaran sampai lebih dari dua  bulan, sehingga 

setelah itu perusahaan enggan menerima pesanan dari konsumen 

tersebut . 

7. Siapa yang bertugas melakukan penyetoran uang kas ke Bank?  

 Pemilik perusahaan bersama saya yang menyetor ke bank 

8. Apakah ada kendala yang kerap muncul di bagian keuangan ini ? 

 Biasanya masalahnya seputar retur barang, kalau ada retur kan kami 

harus mengganti dengan produk yang baru, jadi harus keluar biaya 

untuk mengganti bahan baku, listrik.  

 Pernah terjadi juga kesalahan penggajian karena di sini yang 

mengabsen operator pabrik kan satpam dan masih dilakukan secara 

manual, jadi terjadi human eror.  

9. Bagaimana proses pereturan barang disini ? 

 Jadi kalau terjadi retur biasanya konsumen akan menuliskan jenis dan 

jumlah produk yang diretur pada surat jalan kami. Di CV Maju retur 

yang terjadi tidak akan memotong tagihan di nota, karena sistemnya 

kami menggantinya dengan produk baru. Pihak konsumen tidak 
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memberikan nota barang yang diretur, jadi hanya menuliskan pada 

surat jalan.   
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Wawancara Bagian Personalia (Bp Joko) 

1. Bagaimana struktur organisasi perusahaan ? 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

2. Adakah Job desk yang jelas untuk setiap karyawan? (personalia) 

a. Pemimpin Perusahaan 

 Pada CV MAJU, pemimpin perusahaan dipegang langsung oleh pemilik 

perusahaan. Tugas utama dari pemimpin perusahaan adalah bertanggung 

jawab langsung terhadap semua proses manajemen perusahaan. Pemimpin 

perusahaan memiliki wewenang penuh untuk mengambil keputusan untuk 

mengambil tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam kaitannya untuk 

memajukan perusahaan. 

b. Kepala Bagian  Produksi 

Pemilik 

Perusahaan 

Kepala Bagian 

Pemeliharaan 

Mesin 

Kepala bagian 

Administrasi 

dan Keuangan 

Kepala Bagian 

Produksi 

Personalia 

Administrasi 
Buruh 

bengkel 
QC Petugas 

Gudang 
Satpam 

Operator  

Pabrik 

Kasir 
Sopir 
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 Memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelancaran dalam proses 

produksi, mengatur penjadwalan proses produksi, sehingga proses 

produksi tersebut bisa berjalan sesuai dengan jadwal kerja yang telah 

dibuat sebelumnya. Selain itu Kepala Produksi juga bertugas untuk 

menghitung kapasitas pengerjaan pesanan, dan estimasi waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan produk yang ditargetkan atau 

dipesankan. Kepala bagian produksi juga mengatur pemesanan dan 

persediaan bahan baku di gudang. 

c. Kepala Bagian Pemeliharaan Mesin 

 Tugas dari Kepala Bagian Pemeliharaan Mesin adalah dalam hal 

pemeliharaan mesin, mulai dari perawatan mesin secara rutin, sampai pada 

perbaikan mesin yang rusak, selain itu kepala pemeliharaan mesin juga 

bertugas untuk perancangan pembuatan molding (cetakan) yang digunakan 

untuk produksi barang dengan injection molding machine. 

d. Personalia 

 Bertanggung jawab dalam pengaturan penerimaan dan penempatan sumber 

daya manusia, pengaturan jadwal jam kerja tenaga kerja dan juga dalam 

hal pengembangan kualitas karyawan. 

e. Kepala Bagian Keuangan 

 Bertanggung jawab dalam mengatur anggaran dan pendapatan operasional 

perusahaan,  bertugas untuk  melakukan penggajian karyawan, membuat 

laporan keuangan, memiliki wewenang dalam penerbitan faktur.  



160 
 

 
 

f. Quality Control 

 Bagian Quality Control bertanggung jawab untuk mengawasi dan 

memeriksa produk akhir dari produk (inspeksi produk) sehingga kualitas 

produk  tetap terjaga, pada proses produksi bagian quality control memiliki 

peran sangat penting, agar dapat menghasilkan produk sesuai yang 

ditargetkan. 

g. Buruh Bengkel  

 Bertugas untuk membuat cetakan (molding) yang sudah dirancang oleh 

kepala bagian pemeliharaan mesin, dan jika dari pihak pelanggan 

melakukan order tanpa memberikan cetakan untuk produk yang 

diinginkan, dan jika cetakan yang diinginkan belum ada. Selain itu juga 

melakukan maintenance pada peralatan-peralatan yang tidak presisi 

ataupun rusak. 

h. Operator  Pabrik 

 Merupakan operator yang bertugas menjalankan masing-masing alat yang 

digunakan untuk melakukan produksi, yang termasuk di dalamnya adalah 

operator injection molding machine, blow molding machine, manual hand 

press blow molding machine. Melakukan proses batil untuk finishing 

produk, sehingga produk rapi dan sesuai dengan pesanan. 

i. Petugas gudang  
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  Petugas gudang bertugas menimbang dan kemudian mengangkut bahan 

baku dari gudang ke bagian produksi, melakukan pencatatan stock gudang, 

membantu mencampur bahan baku dengan pewarna. Bagian gudang juga 

bertugas mengepak produk pesanan konsumen.  

j. Kasir  

   Menerima kas hasil penjualan sesuai  dengan nota, dan setiap hari wajib 

menyetorkan nota maupun bukti transaksi lainnya serta  pendapatan 

perusahaan kepada kepala bagian keuangan. 

k. Administrasi  

 Melakukan pencatatan terhadap stock bahan baku, mencocokan apakah 

stock yang  dicatat sesuai dengan catatan bagian gudang, jika berbeda, 

maka bagian administrasi bertugas untuk mengklarifikasi stock yang 

benar. Menerbitkan fakur pesanan pelanggan.   

l. Satpam 

Menjaga keamanan seluruh wilayah pabrik, melakukan absensi pada 

pegawai. 

3. Bagaimana perekrutan karyawan di CV.Maju? 

 Perusahaan melakukan pemasangan iklan di koran. Biasanya yang 

banyak dibutuhkan perusahaan adalah operator pabrik (pendidikan 

minimal SMP) , dan buruh bengkel (lulusan STM). 
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 Karyawan di sini sistemnya kontrak, kontrak awal adalah selama 3 

bulan, dianggap sebagai masa percobaan. Dalam 3 bulan itu, kami 

melihat apakah kinerjanya baik atau malas- malasan, jika kinerjanya 

baik maka kami akan memperpanjang kontrak hingga 1 tahun, jika 

kinerjanya dianggap kurang baik maka kami tidak melanjutkan 

kontrak kerja.  

4.  Apasaja kriteria yang ditetapkan bagi calon pelamar operator pabrik? 

 Untuk operator pabrik pendidikan minimal lulus SMP, jujur, telaten.  

5. Bagaimana prosedur perekrutan karyawan di CV Maju? 

 Buka lowongan kerja  pelamar menyerahkan CV,fc KTP, ijazah, 

 proses wawancara  kalau dirasa sudah memenuhi kriteria 

kemudian diterima bekerja.  

6. Biasanya  butuh waktu berapa  lama untuk mendapatkan karyawan baru? 

 Tidak lama, ketika sudah ada yang melamar, membawa CV nya lalu 

kami wawancarai, jika sesuai kriteria lalu langsung kami terima 

bekerja.  

7. Apakah ada Peraturan Perusahaan bagi para karyawan ? 

 Ada, Peraturan tersebut telah diajukan dan disahkan oleh Depnaker. 

Peraturan tersebut meliputi  Jamsostek (semua pegawai di sini 

diikutkan dalam Jamsostek), tunjangan - tunjangan bagi karyawan, 

tata tertib perusahaan, larangan- larangan bagi pekerja, pengunduran 

diri, pemberian peringatan, dll.  

8. Apa saja tujangan yang diperoleh karyawan yang bekerja di sini? 
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 Ada jamsostek, tunjangan jika masuk rumah sakit sebesar Rp300.000 

/hari, tunjangan hari raya, dll, ada ditempel di papan pengumuman 

kok itu.  

9. Adakah kesulitan dalam menangani pegawai yang cukup banyak ini dan 

umumnya berkerja di lapangan?  

 Biasanya pegawai sering bertindak kurang disiplin, misalnya dengan 

datang terlambat, membolos tanpa izin sebelumnya, berkelahi dengan 

pegawai lain, tidak mau melaksanakan tugas yang diberikan. Untuk 

tindakan tindakan tersebut akan diberikan surat peringatan SP.  Surat 

peringatan terdapat 3 jenis SP1, SP2, SP3. SP 1 berjalan selama 6 

bulan, apabila pegawai tersebut selama enam bulan tidak melakukan 

pelanggaran maka SP 1 akan dihapuskan, namun jika dalam waktu 6 

bulan pegawai tersebut melakukan tindakan pelanggaran lagi akan 

dikenakan SP2 dan selanjutnya jika melanggar lagi akan mendapat 

SP3. SP3 sama artinya dengan pemutusan hubungan kerja.  

10.   Saya dengar dari kepala bagian produksi, operator pabrik sangat tinggi 

turnovernya, itu umumnya karena apa? Karena kinerjannya kurang baik 

lalu kemudian diberhentikan atau memang mereka yang berkeinginan  

mengundurkan diri ? 

 Sebagian besar mereka sendiri yang berkeinginan untuk 

mengundurkan diri. 

11.   Biasanya Apa alasan karyawan tersebut sehingga mereka berhenti 

bekerja? apa karena masalah gaji atau apa? 
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 Biasanya alasan mereka berhenti kerja yaa karena sudah mendapat 

pekerjaan lain, ikut bekerja dengan suami, merasa tidak cocok dengan 

pekerjaan, semacam itu.  

12. Selama ini pelanggaran- pelanggaran semacam apa yang kerap dilakukan 

karyawan? 

 Yaa seperti bolos, berkelahi, tidak mau melaksanakan tugas yang 

diberikan, pernah juga ada yang mabuk-mabukan (shift malam), 

datang terlambat, yaa seputar hal itu. 

13. Apakah mudah untuk mendapatkan karyawan bagian operator pabrik? 

 Cukup mudah,  banyak yang melamar saat dibuka lowongan kerja. 

Pihak perusahaan memang cepat dalam memperoleh karyawan 

operator pabrik tersebut, namun yaa masalahya kami cepat mendapat 

tapi  seringkali tidak bertahan lama.  

14.  Apakah terdapat pengawasan saat training dilakukan  

 Yaa, saya yang bertugas mengawasi training operator. 

15. Karyawan  bagian QC di pabrik ini kan hanya berjumlah 5 orang, apakah 

perusahaan tidak ada keinginan untuk menambah QC,  karena saya lihat 

pekerjaan karyawan QC cukup padat? 

 Untuk saat ini pemilik perusahaan belum membahas mengenai 

penambahan karyawan QC, karena dirasa masih belum memerlukan.  

16. Permasalahan apa yang sering timbul pada bagian personalia ini? 

 Masalah turnover pabrik. Karena kan sulit juga kalau baru beberapa 

bulan bekerja sudah keluar. Di sini kan operator baru belum bisa 
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disuru mengerjakan bidangnya dengan benar, harus diajari dulu oleh 

yang senior. Awal masuk saya sebatas memberi tahu saja peraturan, 

hak dan kewajiban yang mereka miliki. 

17. Berikut rekap data yang diperoleh 

Rekap Keluar – Masuk Operator Pabrik Tahun 2012-2013 

Tahun Bulan Masuk Keluar Total  

karyawan Jumlah Nama  Jumlah Nama 

2012 Jan 2 Ulfa 

Leni 

- - 27 

 

Feb - - - - 27 

Mar - - 2 Kasmari 

Waris  

25 

Apr 1 Taufik 1 Zainal 25 

Mei 2 Alan  

Masrifatun 

1 Waryanti 26 

Jun - - 2 Yun Eko 

Maskun 

24 

Jul 3 Suwarni 

Niken 

Agus R 

1 Ponco 26 

Agst - - - - 26 

Sep 1 Anis - - 27 

Okt - - 2 Udin 

Ripno 

25 

Nov 2 M.Wibowo 

Yudi 

1 Eko H 26 

Des - - - - 26 
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2013 Jan  1 Endang 2 Dian 

Bayu 

25 

Feb 2 Mujiwati 

Jefri 

- - 27 

Mar - - - - 27 

Apr - - 1 Novi 26 

Mei 1 Pipit 1 Zulfa 26 

Juni 2 Nurhidayat 

Puji 

- - 28 

Sumber: Data Karyawan dan Penggajian  Tahun 2012-2013 
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Wawancara Pemilik Perusahaan (Bp Lukianto) 

1. Bagaimana sejarah singkat dari perusahaan ini? 

 CV Maju merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam 

industri pembuatan produk-produk yang terbuat dari bahan baku 

polimer plastik. Perusahaan ini dirintis oleh sang pemilik bapak 

Lukianto Susetijo sejak tahun 1984. CV Maju semula berlokasi di 

Lingkungan Industri Kecil, tepatnya Jl. Industri X no 157 LIK Genuk 

Semarang, kemudian sejak tahun 2000 lokasinya pindah ke Jl. Industri 

VII / 7 Terboyo Industri Megah. Pada awal mulanya, perusahaan ini 

masih banyak menggunakan mesin-mesin dengan pengoperasian 

secara manual dengan tenaga manusia, namun semenjak tahun 1989 

seiring dengan makin majunya ilmu pengetahuan, perusahaan ini 

sudah mulai menggunakan mesin-mesin yang pengoperasiannya 

dilakukan secara otomatis. 

2. Apa Visi dan Misi perusahaan? 

 Visi:  Menjadi perusahaan manufaktur di bidang produksi plastik yang 

dapat terus eksis dan terus maju berkembang lebih baik, dengan cara 

terus-menerus memperbaiki kualitas produksi dan produk yang 

dihasilkan. 

 Misi: Melakukan produksi dalam bidang polimer plastik dan 

mengembangkan usaha-usaha yang dimiliki, guna menjamin 

keberadaan dan pengembangan perusahaan dalam jangka panjang. 

3. Apakah tujuan jangka pendek dan jangka panjang dari perusahaan ini? 
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 Menciptakan mekanisme peningkatan efisiensi yang terus-menerus 

dalam penggunaan sumber daya perusahaan. 

 Meningkatkan pertumbuhan perusahaan secara berkesinambungan 

dengan bertumpu pada usaha produksi plastik dan sarana penunjang 

yang berorientasi pada permintaan pasar. 

 Menciptakan kemampuan dan peluang untuk memperoleh pendapatan 

dari berbagai sumber. 

 Mengembangkan budaya perusahaan yang sehat diatas saling 

menghargai antar karyawan dan mitra kerja, serta mendorong terus 

kekokohan integritas pribadi dalam rangka upaya mempertahankan 

keberadaan perusahaan. 

 Wawancara Kepala Bagian Mesin ( Bp. Purwanto) 

1. Mesin – mesin apa saja yang digunakan oleh CV Maju dalam proses 

produksinya? 

Nama Unit 

Mesin ketam 1 

Mesin bubut  5 

Grinding machine 1 

Milling Machine 2 

Electrical Digital machinary 1 

Band saw  2 

Mesin las 1 

Colour mixer machine 3 

Manual blowing machine 3 

Automatic blowing machine 7 

Injection Molding machine 17 
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Mesin giling 7 

Mesin Handpress 2 

 

2. Apakah perawatan terhadap mesin – mesin produksi dilakukan secara 

berkala? 

 Iya, Karena mesin- mesin di sini sebagian sudah cukup berumur, maka 

memerlukan maintenance  yang berkala. Untuk mesin- mesin yang 

terbilang baru, jarang terjadi kerusakan. 

3. Disini proses produksi dilakukan 24 jam, apakah teknisi disini juga selalu 

ada 24 jam?  

 Tidak, kami hanya ada di pabrik hingga pukul 4 sore saja.  

4. Jika pada shift malam terjadi kerusakan mesin, lalu bagaimana? 

 Jarang sekali terjadi kerusakan pada malah hari, karena jika memang 

ada kerusakan, maka pada pagi atau siang harinya pasti sudah terlihat 

gejalanya, sehingga dapat langsung ditangani.  

5. Apakah mesin- mesin disini menggunakan bahan bakar atau hanya 

menggunakan listrik? 

 Mesin- mesin disini dijalanakan dengan tenaga listrik, semua 

tergantung pada tenaga listrik.  

6. Masalah apa yang biasanya timbul pada bagian mesin ?  

 Biasanya seperti ada onderdil mesin yang patah, sehingga harus di Las 

agar tidak patah. Hal itu terjadi karena sebagian mesin- mesin disini 

sudah tua, sehingga  rawan terjadi kerusakan.  
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Wawancara Bagian Gudang  Bahan 

1. Bagaimana proses siklus barang di bagian pergudangan?  

 Bahan baku plastik ada banyak macam, misalnya: PP, ABS, afal, HD, 

LD, PVC. Bahan baku yang masuk gudang dihitung dan dicatat 

sebagai bahan masuk, kemudian ketika bahan baku digunakan akan 

dicatat sebagai bahan keluar. Setelah proses produksi selesai, biasanya 

akan ada sisa bahan baku, makan sisa tersebut dicatat sebagai sisa 

bahan.  

2. Bagaimana proses PO (Purchase Order)? 

 Saya sendiri yang membuat PO bila stock gudang dirasa telah 

menipis. Caranya adalah PO yang telah dibuat akan diserahkan ke 

kepala bagian produksi untuk diotorisasi, kemudian diserahkan ke 

bagian admin, lalu bagian admi yang akan memesan ke supplier. 

3. Bagaimana dengan proses pengambilan bahan baku  digudang? 

 Jadi bahan baku bisa keluar jika sudah ada pemberitahuan jadwal 

produksi dari kepala bagian produksi, kami diberi tahu oleh kepala 

bagian produksi berapa jumlah bahan baku yang dibutuhkan 

4. Siapa yang berwenang untuk memegang kunci gudang ? 

 Kepala bagian produksi. 

5. Adakah masalah dengan pengiriman barang ke outlet dan toko customer?  

 Selama ini belum terjadi masalah dalam pengiriman barang ke 

customer, karena untuk pelanggan baru sudah diharuskan melunasi 
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tagihan pembayaran ketika barang dikirim ke customer. Sedangkan 

untuk pelanggan lama kan diberikan tenggang waktu 1 bulan untuk 

melunasi, jadi meskipun belum lunas saat pengiriman barang, itu 

bukan merupakan masalah.  

6. Bagaimana sistem pencatatan dari bagian gudang?   

 Sistem pencatatan dilakukan dengan pembukuan, secara manual. 

Setiap harinya dilakukan rekap stock harian bahan baku yang keluar, 

masuk ataupun sisa bahan baku  kemudian dicocokan dengan catatan 

milik bagian admin.  

7. Bagaimana sistem keamanan di gudang? 

 Semua pegawai dapat keluar masuk  gudang, karena  pintu gudang 

selalu terbuka, para pegawai selain pegawai gudang kadang tidur di 

dalam gudang saat jam istirahat. Kami sulit untuk mengawasi, 

terutama waktu jam istirahat. 

8. Apakah tidak terdapat larangan keluar masuk gudang  untuk karyawan 

selain bagian gudangan ?  

 Sudah ada larangan, itu ditempel. 

9. Mengapa waktu istirahat pintu di gudang tidak dikunci ? 

 Supaya mempermudah keluar masuknya barang ke gudang, terkadang 

kan pada jam istirahat ada barang yang datang dan harus segera di 

masukan kegudang.  

10. Apakah pegawai lain selain pegawai gudang tidak ditegur ketika keluar 

masuk dan  tidur di dalam gudang?  



172 
 

 
 

 Sudah pernah ditegur, namum masih sering terulang kejadian 

semacam itu. 

11. Seberapa Sering ketidak cocokan barang anda dan input dari bagian 

Admin? 

 Cukup sering, karena kurang teliti saat melakukan pencatatan, kadang 

saat menimbang dan menghitung sisa bahan 

12. Apa penyebab seringnya timbul selisih? 

 Bisa karena waktu bagian produksi butuh bahan baku tambahan atau 

bahan baku untuk percobaaan produksi, seringnya mereka mintanya 

terburu-buru  lalu menimbang sendiri.  

13. Menimbang tanpa izin? 

 Sudah bilang sama saya, tapi waktu saya sedang repot yaa akhirnya 

sering menimbang sendiri. Tapi kalau waktu butuh bahan dalam 

jumlah besar saya yang selalu menimbangkan.  

14. Apakah setiap harinya catatan div. Admin dan divisi gudang selalu dicek? 

 Kalau sore semua pencatatan sudah selesai, kadang yaa dicek oleh  

pak Heru. Kadang karena belum selesai yaa tidak dicek. 

15. Apakah pernah terjadi kehilangan bahan baku di gudang ? 

 Yaa kalau kehilangan bahan baku pasti pernah, apalagi banyak 

pegawai yang keluar masuk gudang, jadi sulit untuk antisipasinya. 

16. Apakah rutin dilakukan stock opname? 

 Stock opname tidak dilakukan rutin  setiap bulan.  

17. Jika terjadi selisih atau kehilangaan lalu bagaimana ? 
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 Yaa selisih diketahui pada saat dilakukan stock opname, biasanya 

selisih karena bagian gudang salah hitung atau salah timbang, lupa 

catat, atau bahan bakunya nyelempit jadi tidak ikut terhitung. 

18. Apakah pada saat ada selisih, kepala produksi memberi teguran? 

 Kalau selisihnya karena memang kesalahan bagian gudang yaa tentu 

saja kami ditegur. 

19. Kendala apa yang sering terjadi ? 

 Kendalanya yaa terjadi karena tingginya arus keluar masuk barang, 

karena selain menyediakan bahan baku untuk pabrik ini, kami juga 

menyediakan sebagian bahan baku untuk pabrik di gang 8, jadi 

karena kesibukan maka sering lupa catat, kemudian kalau sedang 

terburu-buru bisa salah menghitung.  

 Lalu saat stock opname yaa sering kesulitan menemukan letak bahan 

baku, karena jenis bahan bakunya banyak, dan kami tidak bisa 

menempatkan jadi satu tempat,  karena arus keluar masuknya bahan .  

 Kemudian kalau ada kehilangan bahan baku, yaa kami yang kena 

tegur.  

20. Apakah ada batas maximal tumpukan yang ditentukan perusahaan? koq itu 

tumpukan bahan bakunya sampai tinggi sekali? 

 Tidak ada, itu yaa maksudnya supaya hemat tempat dan waktu  saja, 

tapi itu bahan bakunya akan segera dipakai kok karena disini kami 

selalu memesan bahan baku sesuai lebutuhan, tidak berlebihan. 

21. Apa ada pemisahan bahan baku lama dan baru? 
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 Tidak, sama saja kok, disini tidak mensetok bahan baku terlalu 

banyak, jadi yaa tergantung pesanan. Hanya beberapa jenis bahan 

baku yang memang  sering dipakai itu yang banyak disetok, seperti 

HD, PP 

22. Bagaimana prosedur masuknya bahan baku ke gudang? 

 Barang datang, kemudian kami membuat catatan sementara untuk 

mengecek kesesuaian pesanan dengan barang yang datang, sambil 

mengawasi juga. Lalu setelah itu baru kami serahkan catatan itu ke 

pak Heru untuk dicrosscek dengan faktur dan nota pesanan. 

  



175 
 

 
 

Wawancara Sopir (Driver) 

1. Wilayah mana saja yang menjadi Area Pengiriman? 

 Biasanya wilayah seputar Semarang, Jepara, Solo, Jogja. 

2. Bagaimana proses pengambilan barang dari gudang? 

 Barang kami angkut setelah ada perintah dari atasan. 

3. Adakah Otorisasi khusus dalam melakukan pengiriman? 

 Kami hanya melakukan pengiriman jika telah ada otorisasi dari bagian 

administrasi (ada surat jalan ) 

4. Dokumen apa saja yang anda bawa dalam pengiriman? 

 Faktur dan surat jalan untuk mengirimkan barang – barang tersebut. 

5. Kendala apa yang mungkin pernah dan sering dihadapi? 

 Umumnya karena  keterlambatan, itupun biasanya karena ada kendala 

dalam proses produksi.  

 Juga pernah terjadi karena truk tiba- tiba mengalami kerusakan di 

jalan ketika akan mengantarkan pesanan.  

6. Bagaimana jika barang kiriman ada yang kurang atau mungkin tertukar? 

 Kami harus segera lapor ke bagian gudang dan melakukan 

penggantian. 

7. Cek fisik pengiriman barang dilakukan oleh siapa saja? 

 Bagian gudang dan saya. 

8. Pernahkah terjadi ketidakcocokan pesanan dengan konsumen? 

 Pernah,  yaa barang-barang yang diretur itu.  

9. Bagaimana dengan proses pengiriman barang secara keseluruhan? 
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 Seluruhnya berjalan baik dan aman.  

Wawancara Operator pabrik karyawan  

1. Sudah berapa lama ibu bekeja di sini? 

 Sudah hampir 3 tahunan. 

2. Sehari- hari ibu yaa mbatil begini? kerja nya mulai jam berapa sampai jam 

berapa bu? 

 Iya mbatil, merapi- rapikan cetakan botol, dan produk-produk plastik 

lainnya. Saya kerja mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. 

3. Kendalanya dalam melakukan batil  ini apa bu? 

 Kalau tidak hati-hati waktu mbatil tangan bisa luka kena sayatan 

cutter, sama di dalam sini kan hawanya panas sekali, jadi yaa harus 

tahan udara  panasnya. Terus mbatil ini kan harus teliti kalo tidak bisa 

gagal kan produknya.  

4. Ibu sudah cukup lama bekerja di sini, biasanya operator-operator pabrik 

yang keluar-keluar tu karena apa yaa bu alasanya? 

 Yaa ada yang karena tidak suka sama karyawan lain( konflik), dapat 

kerjaan lain, kerjaikut suami, tidak mau pindah shif malam, kesulitan 

mengerjakan bagiannya,  macam-macam alasanya. 

5. Apasaja yang diajarkan pada waktu pelatihan kerja ? 

 Kami diberi tau tentang kerjanya mesin, disuru mbatil macam-maca 

produk mulai dari yang gampang sampai yang susah, dikasi tahu 

caranya menggunakan pisau batil, alat-alatnya. 
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6. Apakah setelah masa pelatihan, operator sudah bisa bekerja dengan baik? 

 Biasanya si belum terlalu mahir, karena kan baru sebentar saja 

latihannya, masih perlu belajar dulu.  

7. Disini kan pelatihan dilakukan oleh operator senior, ibu kan termasuknya 

sudah senior, apakah ibu pernah ditunjuk jadi pelatih operator baru?  

 Pernah 

8. Sebelum disuru melatih operator baru, ibu diberitahu program-program 

pelatihannya atau tidak? 

 Yaa pokoknya disuruh kerja sambil melatih orang baru, disuruh 

memberi tahu tentang mesin dan ngajari mbatil. 

9. Apakah operator yang ditunjuk untuk menjadi pelatih operator baru juga 

seminggu sekali dievaluasi? 

 Seminggu sekali kami ditanya bagaimana perkembangannya 

operator baru tersebut, jadi yang dibahas hasil kerjanya operator baru 

saja, saya tidak. 

10. Apa pada saat awal-awal bekerja sebagai operator, sering mengalami 

kejadian luka, atau kecelakaan karena tidak hati-hati? 

 Iya, pasti, kalo awal-awal tidak hati-hati yaa lecet semua 

tangannya, pegel juga. Tapi kalo takut-takut waktu pegang pisau 

malah tidak bisa-bisa, tidak terampil.  

11. Bagaimana suasana kerja di CV.Maju ? Apakah suasana di tempat kerja 

sudah kondusif bagi karyawan? 
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 Disini suasananya yaa begini, udaranya panas karena banyak 

mesin-mesin, tapi di sini pemiliknya perusahaannya baik, 

menghargai karyawannya.   

12. Bagaimana hubungan pemilik dengan karyawan? Apakah karyawan sering 

melakukan komunikasi dengan pemilik? 

 Yaa hubungannya baik, tidak kaku, saling menghargai antara 

karyawan dan pemilik. Kalau memang ada yang akan disampaikan 

karyawan yaa karyawan berkomunikasi dengan pemilik.  

13. Bagaimana hubungan karyawan dengan rekan kerja yang lain? Apakah 

sering terjadi perselisihan antara pegawai? 

 Kadang ada yang selisih paham, tapi tidak semuanya terlibat 

konflik, hanya orang-orang tertentu saja. Biasanya cowo-cowo 

yang ada selisih paham.  

14. Berapa shift yang ada di CV.Maju? Jam berapa pergantian shift? 

 Ada tiga : Pagi 08.00 – 16.00 , sore 16.00- 24.00, malam 00.00 – 

08.00 

15. Apakah ada absensi? Absensi dilakukan menggunakan apa? Ada 

(manual/kartukehadiran/finger print) 

 Ada, menggunakan kartu  kehadiran 

16. Apakah sebelum bekerja ada briefing dari pemilik atau   manajer? Apakah 

briefing dilakukan setiap hari? 

 Biasanya yaa kepala bagian produksi itu setiap pagi memberikan 

pembagian tugas untuk masing-masing operator. 
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17. Apakah ada sanksi yang dikenakan terkait karyawan yang melakukan 

kesalahan? Sanksi seperti apa? Siapa yang memberi sanksi? 

 Ada surat peringatan, SP 1, SP 2, SP3, tapi itu diberikan kalau 

sering bolos, berkelahi. 

18. Apakah kepala bagian produksi melakukan evaluasi kinerja?Apakah 

evaluasi kinerja dilakukan tiap hari? Atau berapa hari sekali? 

 Evaluasi dilakukan sesuai kebutuhan saja, misalnya waktu banyak 

orderan, ditanya apakah  merasa kurang tenaga kerja. 

19. Apakah jam pulang kerja selalu tepat waktu?Apakah ada kompensasi 

tambahan yang diberikan jika ada kerja lembur? 

 Iya tepat waktu, karena kan ada pergantian shift.  

20.  Apakah gaji yang diberikan sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan? 

 Sepadan  

21. Apakah ada system potong gaji?Apakah system tersebut memberatkan 

karyawan? 

 Saat ini belum diberlakukan sistem tersebut. 

22. Apabila ingin meminta ijin untuk tidak bekerja, karyawan harus melapor 

kepada siapa? 

 Kebagian personalia.  

23. Apakah susah mendapatkan ijin tidak bekerja? 

 Jika izin kerja merupakan kebutuhan yang mendesak, maka akan 

mudah untuk memperoleh izin, tapi beberapa hari sebelumnya 

harus memberitahukan pada personalia.  
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24. Apa saja kebijakan yang ada di tempatkerja? 

 Kebijakannya seperti harus disiplin bekerja, tidak datang terlambat, 

berpenampilan rapi.  

25. Apakah kebijakan dan prosedur yang ada di tempat kerja dirasa 

memberatkan karyawan? 

 Tidak 

26. Bagaimana mekanisme penerimaan kerja saat pertama kali diterima 

bekerja di CV Maju? 

 CV Maju membuka lowongan kerja  para pelamar kerja datang  

untuk menyerahkan CV   wawancara   jika lulus  wawancara 

maka CV Maju akan memberi kabar agar segera masuk kerja .  

27. Terkait penggajian, pekerja yang sudah bekerja dalam waktu yang cukup 

lama dan pegawai yang baru sebentar bekerja apakah semua mendapat 

kenaikan gaji ? 

 Semua yang sudah kerja diatas 2 tahun mendapat kenaikan gaji, 

besarnya mungkin berbeda - beda, saya kurang tahu.  

 Kenaikan gaji juga bisa disadarkan dari pekerjaan yang diberikan, 

misalnya pekerjaannya bertambah banyak maka gaji juga akan 

menyesuaikan. 

28.  Kalau operator dapat melebihi jumlah standart produksi perusahaan, 

apakah perusahaan akan memberikan bonus?  

 Tidak si, bonus atau tambahan gaji diberikan kalau pekerjaanya 

ditambahi. 
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Wawancara Quality Control 

1. Sudah berapa lama bekerja di sini ? 

 Sudah 14 tahun 

2. Sudah  lama sekali yaa, dari dulu memang sudah ditugaskan menjadi QC? 

 Tidak, dulu awalnya saya bekerja sebagai operator pabrik, baru 

kemudian diangkat menjadi QC. Rata-rata QC disini awalnya 

adalah operator pabrik yang sudah bekerja cukup lama lalu 

diangkat  menjadi QC.  

3. Dalam sehari 1 orang QC bisa mensortir berapa buah? 

 Kurang lebih sekitar 1200 – 1300 buah 

4. Kendala apa yang timbul saat mensortir? 

 Kadang kan ada yang leher botolnya bengkok, lubang botolnya 

tidak bulat sempurna, ada juga yang di dalam botolnya ada 

amandel. poka botol tidak pas dengan lubang botol jadi bisa 

rembes botolnya kalau diisi.  

5. Bagaimana cara mensortir produk- produk di sini ? 

 Produk- produk yang seperti komponen listrik, roll benang, telur 

plastik cara mensortirnya dilihat dengan mata, harus jeli kalau 

misalnya ada titik noda, atau ada yang kurang rapi bentuknya.  

 Untuk produk jenis botol, jerigen itu biasanya diambil sample 

untuk diisi air lalu dibalik, supaya tau kalau ada kebocoran atau 

rembesan. Biasanya sample nya 2-4 buah. Pada sample jika tidak 

terdapat indikasi kebocoran maka diasumsikan botol-botol lainnya 
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tidak beresiko bocor. Kalau pada samplenya ada yang bocor maka 

diambil beberapa sample lagi untuk memastikan apakah 

kebocorannya merata. Begitu seterusnya. Botol –botol yang tidak 

dijadikan sample disortir dengan cara dilihat saja apakah ada cacat 

pada botol tersebut.  
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