
 

LAMPIRAN 

Rekap wawancara  

No  Responden  Pertanyaan  Jawaban  

1 Mas Riski 

(mesin 

pengepakan ) 

a. Mas menurut 

pegalaman anda apa 

yang menyebabkan 

terjadinya kecacatan 

produk ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kelalaian manusia 

Dikarnakan kurang telitinya 

pekerja karna karyawan yang 

terlambat megisi masuknya 

makroni kemesin kalau telat 

pengesian otomatis plastik 

akan terbuang sia-sia karna 

tiak ada isinya. 

 Kelelahan pekerja 

Kalau menjaga mesin tujuh 

orangnya hanya tiga atau 

empat akan membuat 

kerepotan tersendiri. 

 Kurangnya pekerja 

 Pengawasan pada mesin 

kurang maksimal 

sehingga menyebabkan 

kerusakan . 



 

 

 

 

b. Apakah bahan 

plastiknya juga 

menyebabkan 

kecacatan produk ? 

 

 Adanya kecacatan yang 

disebabkan mesin karna 

terjadi keteledoran dari 

karyawan itu sendiri. 

 Kualitas plastik juag 

mempengaruhi  

Kualitas plastik yang  

jelek, plastik sering 

terjadi kerusakan saat 

pergantian plastik 

membedakannya yaitu 

dengan diraba, apabila 

ketipisan nanti diroda 

penas akan putus dan 

apabila plastik terlalu 

tebal disensor juga tidak 

bagus. 

2 Bapak Subandi 

(pemilik 

perusahaan) 

a. Bagaimana sih pak 

penerapan 

pengendalian 

kualiatas 

diperusahan bapak 

?  

 Dalam makanan itu yang 

penting rasanya enak, 

gurih, isinya banyak dan 

murah. Agar kualitas 

produk saya laku 

dipasaran saya berinovasi 



 

 

 

 

 

 

 

 

b. Kalau ada produk 

yang cacat itu 

diapakan pak, 

apakah dibuang 

atau diproduksi 

lagi atau ada 

peanganan khusus 

untuk produk 

cacatnya? 

c. Cara perusahaan 

untuk 

meminimalisir 

produk cacat 

bagaimana pak ? 

 

dengan rasa agar 

konsumen tidak bosan. 

Sehingga disini banyak 

macam rasa walaupun 

makroninya hanya satu 

macam. Ada rasa balado, 

rasa jagung manis, sambel 

ijo dan rasa lotes.  

 Kalau ada produk yang 

cacat itu langsung 

diproses ulang mas. 

 

 

 

 

 

 

 Sementara ini belum ada 

mas soalnya susah tidak 

ada menejer.  Karna 

sistem diperusahaan ini 

masih mengusung 

kekeluargaan,  karyawan 



 

 

 

 

 

 

 

d. Apa tidak diberi 

sangsi atau 

potongan gaji pak 

bagi yang tidak 

hadir ? 

juga penduduk sekitar 

sehingga kadang-kadang 

menyepelakan mas. Kalau 

pagi masuk banyak yang 

telat, apalagi kalau mau 

hari libur yang masuk 

Cuma sedikit. 

 Sudah ada upaya mas, 

makannya sistem gajinya 

mingguan dan juga pakek 

absensi kehadiran. Kalau 

sangsi-sangsi yang lain 

gak ada mas. 

3  Mbah dadi  

(pengawas) 

a. Mbah apakah ada 

jadwal perawatan 

untuk mesin-mesin 

yang ada dipabrik 

ini ? 

b. Apa tidak takut 

rusak kalau tidak 

ada perawatan 

mbah ? 

  Tidak ada mas, kalau 

rusak yang dibeneri 

sendiri kalau gak bisa ya 

panggil teknisi. 

  

 Yang penting itu yang 

megang mesin mas, kalau 

sebelum dihidupkan itu 

diberihkan terlebih 

dahulu, agar bekas 



bumbu-bumbunya hilang, 

setelah itu dipanaskan 

tidak langsung dipakai 

insyallah aman-aman aja 

mas. Kendala yaitu 

karyawan dating telat 

langsung menghidupkan 

mesin langsung 

dioprasikan akhirnya 

diengah-tengah proses 

produksi ada yang tiba-

tiba pemanasnya mati ada 

yang sensornya mati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumenatasi 

Mesin produksi 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Bahan produksi 

 

 

 

 



 

 

 

 



Hasil produksi  

 

 

 


