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PEDOMAN-PEDOMAN 

A. PEDOMAN WAWANCARA 

I. Hasil wawancara dengan pemilik home industri jipang Salsa Bila di Desa Wowa 

Tamboli Kecamatan Samaturu : 

Identitas Pemilik 

Nama  : Nurlina 

Alamat  : Desa Wowa Tamboli Dusun Dua Laone  

Usaha  : Home industri jipang Salsa Bila 

1. Bagaimana sejarah berdirinya  home industri jipang di Desa Wowa Tamboli? 

Jawaban: Awal mula berdirinya home industri ini yaitu pada tahun 2010 dengan 

karyawan 6 orang. Home industri ini mengalami jatuh bangun pada tahun 2011-

2012 karna kelalaian ekonomi. Meski demikian, home industri jipang salsa bila 

kembali bangkit pada tahun 2013 sampe sekarang ini. Dari awal berdiri pabrik 

saya ini hanya memproduksi satu jenis barang, yang saya beri nama jipang Salsa 

bila tapi seiring berjalannya waktu kami juga memproduksi popcorn (benno). 

2. Bagaimana struktur organisasi home industri jipang di Desa Wowa Tamboli? 

Jawaban: “Disini kami tidak memiliki struktur organisasi yang terpajang, tapi 

untuk susunannya dikelola oleh saya sendiri dan 25 karyawan” Ibu Nurlina. 

3. Berapa jumlah karyawan yang Ibu miliki? 

Jawaban: Karyawan disini berjumlah 25 orang, 3 orang laki-laki dan 22 

perempuan (5 anak kecil). 

4. Darimana sumber modal awal ibu untuk membuka usaha ini? 

Jawaban: Modalnya dari modal sendiri. dari uang tabungan dijadikan usaha 

jipang ini dan lama-lama berkembang. 



 
 

 
 

5. Berapa modal per hari yang anda keluarkan? 

Jawaban: Untuk modal Rp.1.820.000 sudah termasuk produksi jipang dan 

popcorn. 

6. Berapa hasil penjualan Ibu perhari? 

Jawaban: Untuk keseluruhan Rp.3.180.000 dalam perhari. 

7. Berapa keuntungan yang Ibu dapatkan per hari? 

Jawaban: Kalau sudah dikurangi modal yaitu Rp.1.360.000. keuntungan dari 

produksi jipang dan popcorn akan tetapi itu belum bersih karna ada penguranga 

dana dadakan seperti penggantian oli paleppo dan lain-lain. 

8. Dimana ibu melakukan penjualan? 

Jawaban: Untuk penjualan terbagi tiga yaitu pembeli langsung, pembeli dipasar 

dan pembeli dimotor kampas. 

9. Bagaimana keadaan sarana prasarana yang terdapat pada home industri jipang 

Salsa Bila di Desa Wowa Tamboli? 

Jawaban: Belum terlalu memadai, masih menggunakan alat-alat Tradisional dan 

prosesnya masih secara menual.  

10. Dimana tempat Ibu melakukan proses produksi, dan menjual produk Ibu? 

Jawaban: Di rumah saya sendiri, dan di edarkan di pasar Kolaka dan di kampas-

kampas keliling. 

11. Apa alasan Ibu memilih tempat itu untuk melakukan penjualan? 

Jawaban: Karna pasarnya lebih terjamin penjualannya, dan disitu cepat laku. 

12. Bagaimana dengan penyediaan sumber-sumber dalam proses produksi? 



 
 

 
 

Jawaban: Saya membeli bahan-bahan dari langganan, jadi ada pemasok 

tersendirinya seperti gula merah dan beras. Jadi setiap hari ada yang mengambil 

bahannya. 

13. Apa saja bahan-bahan yang Ibu gunakan untuk membuat jipang? 

Jawaban: Beras, gula merah,minyak, gula pasir. 

14. Apakah semua bahan baku yang Ibu gunakan aman dan sesuai ajaran Islam? 

Jawaban: Kami menggunakan bahan-bahan produksi sendiri jadi dijamin bersih 

dan terjamin kehalalannya. 

15. Apa saja alat yang ibu gunakan untuk membuat jipang? 

Jawaban: Wajan, kompor, pisau, penggaris, gunting, penggulung, appang, 

paleppo, gas. 

16. Apakah Ibu melakukan penyeleksian  terhadap bahan-bahan sebelum membuat 

produk dan sebelum produk di edarkan di warung-warung? 

Jawaban: iya kami melakukan penyeleksian bahan terutama beras dan jagung 

harus benar-benar kering agar pada saat peletusan itu bagus dan pada saat di 

edarkan juga kami seleksi apakah pelastiknya ada yang cacat atau tidak. 

17. Berapa lama proses produksi berlangsung sehingga bisa di edarkan? 

Jawaban: Satu hari sesuai proses produksinya juga satu hari dan di edarkan juga 

setiap hari. 

18. Bagaimana daya tahan lama jipang yang Ibu jual? 

Jawaban: Kalau di luar kulkas tahan satu minggu tapi kalau di dalam kulkas bisa 

sebulan. 

19. Apakah home industri jipang menerima pemesanan dari pembeli atau hanya 

melakukan penjualan hasil produksi? 



 
 

 
 

Jawaaban: Kami juga menerima pesanan karna biasanya ada yang mau buat 

oleh-oleh tapi karna produksi setiap hari jadi tersedia terus tanpa dipesan kecuali 

mau beli dalam jumlah banyak itu dari jauh hari harus dipesan. 

20. Apa saja penghambat yang menjadi kendala yang pernah ibu alami dalam 

melakukan produksi? 

Jawaban: yang paling sering itu yaitu harga bahan baku yang naik, banyaknya 

usaha sejenis, semakin beragamnya usaha home industri dan keterbatasan 

produksi. 

21. Apakah Ibu melakukan pengawasan? 

Jawaban: Saya selalu melakukan pengawasan terutama dalam proses produksi. 

22. Bagaimana rencana kedepan Ibu untuk pengembangan bisnis home industri 

ini? 

Jawaban: Untuk kedepannya saya ingin merenovasi tempat produksi agar lebih 

bebas dalam melakukan kegiatan produksi dan juga saya ingin mengembangkan 

usaha ini dengan rasa yang lebih bervariasi agar tidak kalah dengan produksi 

jipang yang lain. 

 

II. Hasil wawancara dengan karyawan home industri jipang Salsa Bila 

Identitas Karyawan 

Nama  : Rohani 

Umur  : 44 Tahun 

Tugas  : Pembungkus jipang 

1. Sudah berapa lama bekerja di home industri ini? 

Jawaban: Sudah sekitar 10 tahun, sejak mulai adanya home industri ini. 



 
 

 
 

2. Apakah home industri ini membantu Ibu? 

Jawaban: sangat membantu sekali terutama dalam segi keuangan, walaupun 

tidak seberapa cukuplah untuk membantu keuangan. Kebersamaan antar 

tetangga itu penting juga. Kerjanya juga santai bisa sambil cerita-cerita. 

3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi pada kegiatan produksi? 

Jawaban: Biasanya terlambat datang karna ada keluarga yang harus diurus di 

rumah dulu walaupun begiru tidak mengurangi gaji tapi tetap saja ada rasa tidak 

enak juga. 

B. PEDOMAN OBSERVASI 

Dalam observasi ini peneliti akan menggali informasi/data sebagai berikut:  

1. Observasi/peng amatan space (sarana dan prasarana fisik, yaitu bangunan, 

pabrik, alat-alat produksi, dokumen-dokunen).  

2. Observasi/pengamatan terhadap pelaku/subjek, yaitu  pemilik, karyawan, 

masyarakat sekitar.  

3. Observasi/pengamatan terhadap aktivitas/kegiatan yang berhubungan dengan 

fokus penelitian. 

C. PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Letak home industri jipang Salsa Bila di Desa Wowa Tamboli Kecamatan 

Samaturu. 

2. Data sarana dan prasana home industri jipang Salsa Bila di Desa Wowa 

Tamboli Kecamatan Samaturu. 

3. Kegiatan produksi jipang home industri jipang di Desa Wowa Tamboli 

Kecamatan Samaturu. 

4. Data-data penting lain yang mendukung dalam penelitian. 



 
 

 
 

DOKUMENTASI 

 

Gambar 1.1 Sertifikat dari Dines Kesehatan 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Gambar 1.2. Foto Bersama Pemilik Home Industri Jipang Salsa Bila 

 

 

Gambar 1.3. Proses pembungkusan Jipang 



 
 

 
 

 

Gambar 1.4. Proses peletusan Jipang dan Popcorn 

 

 

Gambar 1.5. Beras yang telah di Paleppo 



 
 

 
 

 

Gambar 1.6. Sebelum beras dicampur bahan-bahan lainnya 

 

 

Gambar 1.7. Proses perataan jipang 



 
 

 
 

 

 

Gambar 1.8. Proses pengikatan jipang 

 



 
 

 
 

 

Gambar 1.9. Jipang  

 

 

Gambar 1.10. Popcorn  

 

 

 



 
 

 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

(CURRICULUM VITAE) 

 

A. Identitas Diri 

1. Nama    : Andi Anna Alawiyah. T 

2. NIM    :16050101046 

3. Tempat Tanggal Lahir : Kolaka, 22 Juli 1999 

4. Agama    : Islam 

5. Jenis Kelamin   : Perempuan 

6. Anak Ke   : 7 (Tujuh) 

7. Alamat Asal   : Desa Tosiba, Kecamatan Samaturu,  

Kabupaten Kolaka 

8. Hobi    : Travelling 

9. No Hp    : 082293806015 

10. E-mail    : andiannaalawiyah2@gmail.com 

B. Data Keluarga 

1. Nama Orang Tua 

a. Ayah   : Alm. Andi Muh. Thamrin Arief 

b. Ibu    : Suheria 

2. Jumlah  Saudara  :  1. Andi Wahida Thamrin, S.pt 

  2. Andi Muhammad Taufik 

  3. Andi Akbar 

  4. Andi Adhar 

  5. Andi Fahrin 

  6. Andi Rapiun 

C. Riwayat Pendidikan 

1. SD/MI    : SD N 1 Muara Tamboli 

2. SMP/MTS   : SMP N 1 Samaturu 

3. SMA/MA   : SMK N 1 Samaturu  


	lampiran

