
 

 

Lampiran 1 

HASIL PENGGALIAN DATA DENGAN TEKNIK WAWANCARA 

(untuk mengetahui Faktor Internal dan Eksternal minuman kemasan merek 

Segaaarin UD. Rizqi Agung Ngrayun) 

Nama informan : Lusia Widiarini, S.pd 

Jabatan   : Direktur  

Tanggal wawancara : 4 Juni 2017 

Peneliti  Bu lusi kapan usaha minuman kemasan merek Segaaarin UD. 

Rizqi Agung ini berdiri? 

Informan  Usaha ini berdiri sejak tahun 2012 mbak 

Peneliti Kenapa ko diberi nama SEGAAARIN? 

Informan  Nama SEGAAARIN itu dari mana anggota keluarga kami 

mbak yaitu, SEG (Sucipto/ nama suami saya), AAA (Arda, 

Adimas, Aji ) , RIN (Widiarini) 

Peneliti  Untuk alamat lengkapnya UD. Rizqi Agung dimana sih bu?  

Informan  Alamat lengkapnya Dukuh Krajan RT. 01 RW. 05 Desa Selur 

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo  

Peneliti  Berapa bu jumlah karyawan yang ada di UD. Rizqi Agung ini? 

Infoeman  12 orang mbak, tapi hanya 7 orang yang menjadi karyawan 

tetap selebihnya hanyalah karyawan borongan atau panggilan 

ketika berproduksi banyak. 

Peneliti  Bagaimana sistem jam kerja di UD. Rizqi Agung, apakah 

sudah sama dengan pabrik-pabrik pada umumnya (UMK)? 

Narasumber  Untuk jam kerjanya sudah sama dengan pada umumnya yaitu 8 



 

 

jam kerja selebihnya dihitung lembur. Namun di UD.Rizqi 

Agung ini tidak terikat waktu maksudnya tidak harus jam 

sekian melainkan tergantung jam berapa mulai berproduksi. 

Peneliti  Berapa harga jual per kardus minuman kemasan merek 

Segaaarin yang dipasarkan ? 

Narasumber  Harganya 15.000 untuk 1 kardus yang isi 12 sedangkan yang 

isi 24 kami menjual dengan harga 25.000. 

Peneliti  Bagaimaknakah strategi pemasaran yang dilakukan untuk 

meraih sebagian pasar potensial atau pelung pasar ? 

Narasumber  -Penjualan secara langsung yang dilakukan secara langsung 

kepada konsumen tanpa melalui perantara distributor. 

-Penjualan secara online yang dilakukan melalui sistem 

komputer online interaktif yang menghubungkan konsumen 

dengan penjual secara elektronik.  

-Penjualan dengan cara interaksi secara langsung dengan 

konsumen biasanya dengan mengikuti iven-iven atau pameran. 

Peneliti  Apakah perusahaan sudah memiliki legalitas atau surat-surat 

izin usaha sesuai ketentuan hukum yang berlaku ? 

Narasumber   Sudah mbak semua sudah lengkap, produk kami juga sudah 

berstandart ISO. 

Peneliti  Bagaimana perusahaan mendapatkan bu? Apakah modal 

sendiri? 

Narasumber  Kami menggunakan modal sendiri dan modal asing yang 



 

 

berasal dari pinjaman bank. 

Peneliti  seperti apa pengelolaannya agar mencapai hasil yang maksimal 

? 

Narasumber  Pengelolaan keuangan saya lakukan sendiri sehingga sistem 

akuntansi dan pembukuan keuangan masih sangat sederhana. 

Peneliti  Adakah perhatian dari pemerintah terkait dukungan dalam 

usaha pembuatan minuman kemasan merek Segaaarin? 

Narasumber  Ada mbak. Pemerintah sangat mendukung dengan adanya 

usaha ini, dibuktikan dengan pemberian alat-alat, pelatihan-

pelatihan dan ikut serta dalam memasarkan minuman kemasan 

merek Segaaarin. 

Peneliti  Bagaimana kondisi persaingan yang ada di dalam pasar 

Ponorogo ? 

Narasumber  Persaingan untuk saat ini ada mbk seperti merek Siiplah, 

Brosem. Vicha dll. sehingga kondisi persaingan minuman 

kemasan merek Segaaarin diwilayah Ponorogo pemasarannya 

masih dibawah Siiplah namun untuk wilayah Ponorogo belum 

ada produsen yang memproduksi sejenis dengan minuman 

kemasan yang berbahan baku tanaman janggelan/ cincau di 

wilayah Ponorogo. 

  

 

 



 

 

HASIL PENGGALIAN DATA DENGAN TEKNIK WAWANCARA 

(untuk mengetahui Faktor Internal dan Eksternal minuman kemasan merek 

Segaaarin UD. Rizqi Agung Ngrayun) 

Nama informan : Suyatno  

Jabatan   : Bagian Produksi   

Tanggal wawancara : 20 Mei 2017 

Peneliti  Apa saja alat yang digunakan untuk produksi? 

Narasumber  Kompor, panci/ dandang, parutan keju dan mesin pres 

minuman. 

Peneliti  Apa sajakah bahan baku dalam pembuata minuman kemasan 

merek Segaaarin? 

Narasumber  Bahan baku utama tentunya tanaman jaggelan dan gula mbak.  

Peneliti  Apakah yang menjadi kendala dalam melakukan proses 

produksi ? 

Narasumber  Saat ini kami masih terkendala dengan mesinnya mbak, 

pengembangan kapasitas produksi saat ini masih mampu 500 

karton perharinya 

Peneliti  Apakah semua karyawan memiliki tugas masing-masing ? 

Narasumber  Iya mbak, kami disini memiliki tugas masing-masing hanya 

saja jika satu pekerjaan telah selesai kita membantu pekerjaan 

yang lain ( saling membantu) namun khusus bagian belakang 

atau perebusan akan  dilakukan oleh bapak-bapak saja.  

  



 

 

LAMPIRAN 2  Foto-foto Pendukung  

 

Gambar 1: Tanaman Janggelan 

 

Gambar 2: Tanaman Janggelan yang Sudah kering  

 

 



 

 

 

Gambar 3: Proses Perebusan dan Pengempresan  

 

Gambar 4 : Tahap Pensortiran  



 

 

 

 

Gambar 5: Tahap Pensortiran  

 



 

 

  

Gambar 6 : Produk siap dikemas 

 



 

 

Gambar 7: Proses Packing  

 

Gambar 8 : Proses Packing  

 



 

 

Gambar 9: Pengiriman Barang  

 

Gambar 10 : Salah satu Pameran yang di ikuti di Ponorogo  

 



 

 

Gambar 11: Minuman Kemasan Merek Segaaarin  

 

Gambar 12: Minuman Kemasan Merek Segaaarin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


