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PEDOMAN WAWANCARA  
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LAMPIRAN 1 

Pedoman wawancara 

Informan  : Bapak Boirin (pemilik Tahu Tapen)  

Lokasi  : Tahu Tapen Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan 

1. Kapan berdirinya pabrik Tahu Tapen kecamatan Lembeyan kabupaten 

Magetan? 

2. Apa saja bahan baku yang digunakan dalam pembuatan Tahu Tapen milik 

bapak Boirin? 

3. Mesin dan peralatan apa saja yang digunakan dalam pembuatan Tahu Tapen 

milik bapak Boirin? 

4. Bagaimana proses produksi Tahu Tapen milik bapak Boirin? 

5. Berapa banyak produksi Tahu Tapen milik bapak Boirin dalam 1 harinya? 

6. Berapa kali proses produksi Tahu Tapen milik bapak Boirin dalam 1 bulan? 

7. Berapa harga jual Tahu Tapen perpapannya? 

8. Ada berapa karyawan yang bekerja pada Tahu Tapen milik bapak Boirin? 

9. Berapa gaji karyawan setiap bulanya? 

10. Apa saja biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi selain biaya bahan 

baku dan biaya tenaga kerja? 

11. Berapa biaya listrik setiap bulanya? 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

  



 

90 
 

LAMPIRAN 2 

Transkip wawancara  

Informan  : Bapak Boirin (pemilik Tahu Tapen)  

Lokasi   : Tahu Tapen Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan 

1. Kapan berdirinya pabrik Tahu Tapen kecamatan Lembeyan kabupaten 

Magetan? 

Jawab : Berdirinya pabrik Tahu Tapen milik bapak Boirin ini sejak tahun 

2008, yang dirintis sendiri bersama istrinya. 

2. Apa saja bahan baku yang digunakan dalam pembuatan Tahu Tapen milik 

bapak Boirin? 

Jawab : Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan tahu yaitu kedelai, 

asam cuka, air secukupnya serta bahan baku penolong seperti minyak goreng, 

kunyit dan garam. 

3. Mesin dan peralatan apa saja yang digunakan dalam pembuatan Tahu Tapen 

milik bapak Boirin? 

Jawab : Mesin yang digunakan dalam pembuatan tahu ada 2 yaitu mesin giling 

dan mesin uap, sedangkan peralatan yang digunakan seperti, saringan, kotak 

pres, ember/bak, kranjang dan kain pres. 

4. Bagaimana proses produksi Tahu Tapen milik bapak Boirin? 

Jawab : Proses / tahapan produksi Tahu Tapen yaitu: 
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a. Bagian penakaran dan pemilihan bahan baku 

Pada bagian ini merupakan proses awal penakaran bahan baku yang akan 

diproduksi dalam satu hari / satu periode serta pemilihan bahan baku yang 

berkualitas untuk menentukan hasil / kualitas yang baik. 

b. Bagian perendaman bahan baku 

kemudian direndam dalam air hangat kurang lebih selama 3-8 jam, 

dilakukan sampai tekstur kedelai mengembang dan mudah diolah 

diusahakan seluruh kedelai tenggelam. 

c. Bagian pembersihan kotoran 

Setelah direndam, kacang kedelai dibersihkan dari kotoran / kedelai yang 

rusak dengan cara dicuci berkali-kali. 

d. Bagian penggilingan 

Kemudian kedelai dihancurkan sampai halus menggunakan mesin gilingan 

serta ditambahkan air sedikit demi sedikit sehingga kedelainya berbentuk 

bubur. 

e. Bagian Perebusan / Dimasak 

Bubur kedelai dimasak pada suhu 70-80 derajat selama 30 menitan 

(biasanya ditandai dengan gelembung kecil yang muncul pada kedelai 

yang dimasak), setiap mendidih  disiram air sambil diaduk (dilakukan 2 

kali). 
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f. Bagian Penyaringan 

Selanjutnya sari kedelai disaring sedikit demi sedikit sambil disiram air 

sampai ampas kedelai tidak tersisa lagi. Proses ini biasanya dilakukan 

berkali-kali agar air kedelai dapat dibuat menjadi tahu yang halus. 

g. Bagian Filtrat / Dicukai 

Kemudian sambil diaduk secara perlahan ditambahkan bahan pembuat 

tahu (Asam cuka) proses ini bertujuan untuk menggumpalkan sari tahu. 

h. Bagian Pengendapan  

Setelah proses cukai sari tahu diendapkan sampai semua sari tahu 

mengendap didasar wadah, tujuan pengendapan ini untuk memisahkan sari 

tahu dengan air. 

i. Bagian Pencetakan / Dipres 

Setelah diendapkan pisahkan air dengan sari tahu, kemudian adonan tahu 

dimasukan ke dalam cetakan dipress agar air yang terkandung di dalam 

adonan tahu tersebut dapat terperas habis tak tersisa, dalam proses ini 

dilakukan kurang lebih selama 15 menitan. 

j. Bagian Pemotongan  

Setelah itu adonan tahu tersebut sudah dapat dipotong-potong sesuai 

ukuran yang diinginkan. 

k. Bagian Finishing / Packing 
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Proses pengemasan/packing dalam proses ini merupakan proses akhir tahu 

sebelum dilakukan pemasaran / dijual. 

5. Berapa banyak produksi Tahu Tapen milik bapak Boirin dalam 1 harinya? 

Jawab : Dalam 1 hari Tahu Tapen mampu memproduksi sebanyak 50 papan. 

6. Berapa kali proses produksi Tahu Tapen milik bapak Boirin dalam 1 bulan? 

Jawab : Untuk proses produksi pada Tahu Tapen dalam 1 bulan bisa full tidak 

ada liburnya dikarenakan permintaan Tahu setiap harinya stabil, sebanyak 30 

kali/hari dalam 1 bulan. 

7. Berapa harga jual Tahu Tapen perpapannya? 

Jawab : harga jual untuk Tahu Tapen perpapanya sekitar Rp.30.000 sampai 

Rp.35.000 dipasaran. 

8. Ada berapa karyawan yang bekerja pada Tahu Tapen milik bapak Boirin? 

Jawab : Ada 4 orang karyawan. 

9. Berapa gaji karyawan setiap bulanya? 

Jawab : Untuk biaya gaji karyawan dalam satu bulan sebesar Rp.2.100.000 per 

orang. 

10. Apa saja biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi selain biaya bahan 

baku dan biaya tenaga kerja? 

Jawab : Ada biaya listrik, biaya bahan bakar kayu, biaya bahan bakar 

kendaraan. 

11. Berapa biaya listrik setiap bulanya? 

Jawab : untuk biaya listrik dalam 1 bulan sebesar Rp.300.000 
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LAMPIRAN 3 

Dokumentasi  

 

Gambar 2.8 Wawancara dengan bapak Boirin 

(pemilik TahuTapen kecamatan Lembeyan kabupaten Magetan) 

 

Gambar 2.9 Penggilingan biji kedelai 
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Gambar 3.0 Penyaringan sari Tahu 

 

 

Gambar 3.1 Proses pencetakan Tahu 

 

 

 



 

97 
 

 

Gambar 3.2 Hasil  
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LAMPIRAN 4  

BUKTI BIAYA-BIAYA 
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Lampiran 4 

Bukti Biaya-Biaya 

 

 

 Gambar 3.3 Biaya pembelian bahan baku 

 

Gambar 3.4 Biaya Bahan Baku Per Hari 
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Gambar 3.5 Buku Upah Tenaga Kerja 
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Gambar 3.6 Buku Hasil Penjualan 
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BERITA ACARA BIMBINGAN 

SKRIPSI 

 

  



 

103 
 

Lampiran 5  

Berita Acara Bimbingan Skripsi 
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Gambar 3.7 

Berita Acara Bimbingan Skripsi 


