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Lampiran 1 

Hasil Wawancara dengan PR di pabrik PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido 

Muncul, Tbk. 

15 Desember 2014 dan 27 Februari 2015 

Keterangan:  

- Informan 1: Bambang Supartoko S.P., M.Si. (Kepala Bagian PR di pabrik PT. 

Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk.) 

- Informan 2: Mia Maharani S.Pd., M.M. (Staff PR di pabrik PT. Industri Jamu 

dan Farmasi Sido Muncul, Tbk.) 

 

1. Bagaimana awal mula dibentuknya ide untuk kegiatan kunjungan industri di 

pabrik Sidomuncul? 

a) Informan 1: Awalnya kunjungan dilakukan karena peresmian dibukanya pabrik 

baru di ungaran. Seluruh aktivitas produksi secara lengkap dan terpusat di 

ungaran, sehingga menjadi menarik untuk dikunjungi dan untuk mengedukasi 

masyarakat tentang jamu. Selama ini orang beranggapan pabrik jamu identik 

dengan kotor, bau, dst. Tetapi melalui kunjungan ini, perusahaan menjadi 

memiliki kesempatan untuk memberikan pemahaman tentang proses 

pembuatan jamu yang baik dan benar. Kemudian perusahaan berusaha untuk 

melayani masyarakat yang ingin melihat pabrik Sidomuncul di ungaran. 

Karena semakin banyak yang berkunjung, akhirnya dibentuk tim PR di pabrik 

untuk melayani dan merespon masyarakat. Jadi kunjungan sebagai bentuk 

respon pelayanan terhadap permintaan masyarakat. Harapannya setelah 

melakukan kunjungan, masyarakat menjadi teredukasi dan memiliki 

pemahaman yang benar tentang jamu. Selain itu agar masyarakat juga 

mengetahui bahwa produk Sidomuncul tidak hanya sebatas KBE (Kuku Bima 

Energi), TA (Tolak Angin), Susu jahe, tetapi ada yang lainnya juga dan dalam 

berbagai bentuk sediaan. 
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b) Pak Irwan Hidayat sebagai direktur utama PT. Sidomuncul melihat kegiatan 

kunjungan sebagai kegiatan yang baik jika dilakukan secara berkelanjutan dan 

konsisten. Selama ini selalu ada opini negatif publik terhadap produk jamu 

dengan anggapan dapat berbahaya bagi ginjal dan proses pembuatan atau 

produksinya kotor. Tetapi ketika para pengunjung kita perlihatkan bagaimana 

bahan-bahannya, kemudian cara kita menyeleksi, bagaimana proses, 

bagaimana ketika produk tersebut juga akhirnya sudah beredar di pasaran tetap 

kita pantau, supaya mereka tahu semua itu. Jadi seperti yang pernah 

disampaikan oleh bapak irwan, seeing is believing. Ketika orang melihat 

mereka jadinya percaya yakin terhadap keamanan produk kita. 

 

2. Bagaimana peran PR di pabrik untuk kegiatan kunjungan, mulai dari 

merancang sampai melaksanakannya? 

a) Informan 1: Kunjungan ini melalui tahapan perencanaan, pembentukan tim 

kerja, tugas pokok masing-masing, kemudian evaluasi. Laporan kunjungan 

dipertanggungjawabkan kepada PR pusat di Jakarta. Kegiatan ini dibentuk tim 

include dengan bidang kerja (departemen) yang sudah tertata di manajemen 

Sidomuncul. Untuk perencanaan kunjungan, prosedur dsb, sudah ada prosedur 

tetapnya. Misalnya PR jakarta yang sudah menyusun, kemudian kami 

menyetujui, mengetahui, kemudian dilaksanakan, jadi bisa disesuaikan. Bisa 

dari PR pabrik dulu yang menyusun karena kami lebih tahu kepentingan 

pelaksanaannya seperti apa, kemudian diajukan kepada manajemen 

perusahaan, manajemen nanti memberikan masukan dan saran, kemudian itu 

bagus, baru dilaksanakan. 

b) Informan 2: Kewenangan dari PR yang di pabrik ini untuk menangani tamu 

kunjungan. Berarti dari bidang administrasinya, secara prosedur bagaimana 

mereka mengajukan kunjungan, kemudian apa saja yang harus dipenuhi untuk 

pengajuannya, pengajuan secara tertulisnya itu juga harus dijalankan. Setelah 

itu pelaksanaannya pada hari H. Mulai dari sisi penyambutan, sisi penjelasan 

ke lokasi produksi bahkan sampai kepentingan lainnya. Selain berperan secara 

teknis, dalam perjalanan kunjungan itu kami juga harus bisa memberikan 
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informasi dan pencitraan, penjelasan product knowledge kami dan seterusnya. 

Kami harus menceritakan mengapa orang berkunjung ke Sidomuncul? 

Tentunya supaya mereka itu bisa melihat dengan yakin, ternyata bahan-bahan 

yang dipakai Sidomuncul aman, ternyata proses produksinya memang bersih, 

memang baik, kemudian untuk laboratoriumnya lengkap, untuk mesin-

mesinnya juga sudah banyak yang canggih, dst. 

3. Apakah tim PR di pabrik diberi hak suara untuk menyampaikan ide dan 

gagasannya untuk mengembangkan program kunjungan industri? 

a) Informan 1: Ya, bisa menyesuaikan. Bisa dari PR pabrik dulu yang menyusun 

karena kami lebih tahu kepentingan pelaksanaannya seperti apa, kemudian 

diajukan kepada manajemen perusahaan, manajemen nanti memberikan 

masukan dan saran, kemudian itu bagus, baru dilaksanakan. 

b) Informan 2: Iya, kami memberikan masukan, misalnya tentang rute itu sendiri, 

fasilitas-fasilitas untuk pengunjung, isi penjelasannya dst. Bahkan sekarang ada 

rute baru, yaitu di pembuatan pupuk organic Sidomuncul Pupuk Nusantara. Itu 

adalah rute baru dari si pengunjung ini sering menyampaikan, mereka belum 

melihat bagaimana pengolahan limbahnya, apa yang dilakukan dengan 

limbahnya itu dan akan kemana. Nah ternyata setelah mereka kami ajak 

berkunjung ke pabrik pembuatan pupuk organik, mereka dalam hal ini bisa 

kagum juga. Ternyata Sidomuncul hebat, bisa memanfaatkan limbah bahkan 

menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi tinggi karena pupuk itu sendiri 

harganya lebih mahal dari produk-produk utamanya. Bisa menjadi perusahaan 

yang zero waste. Hal seperti itu berdasarkan masukan dari owner kami dan PR 

saling melengkapi. 

4. Apakah kunjungan industri pernah digunakan ketika terjadi krisis kepercayaan 

oleh konsumen terhadap produk ataupun perusahaan? Bagaimana? 

a) Informan 1: Ada yang diundang secara khusus, ada yang sifatnya sidak 

(inspeksi mendadak). Karena berdasarkan pemberitaan dari luar, sehingga 

ketika ada kunjungan dari satu instansi tertentu dan mereka membawa media, 

ya mau tidak mau akhirnya ikut melihat. 
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b) Informan 2: Ada beberapa tamu khusus, contohnya saja seperti media. Rekan-

rekan media kita ajak ke pabrik limbah juga. Diberitahukan bagaimana 

kenyataan prosesnya. Apalagi yang akan diresahkan. Selain dari media, 

kemudian dari dinas yang terkait seperti dari BLH, dst. Proses sudah sesuai 

prosedur, sudah sesuai dengan aturan yang harus dilaksanakan. 

5. Pesan yang terus konsisten ditanamkan pada konsumen apa saja? 

a) Informan 1: mengingatkan bahwa orang pintar minum tolak angin. Itu seperti 

mengingatkan bahwa orang pintar pasti itu punya tolak angin, kalo masuk 

angin, ya tolak angin. Caranya itu melalui peran humas, karena segala aspek 

tindakan dapat dilakukan untuk mengingatkan itu. Kemudian menyampaikan 

proses produksinya bersih, ramah lingkungan, limbah dikelola dengan baik, 

tidak ada tanah yang kosong semuanya ditanami tumbuhan dengan tujuan 

agar sirkulasi udaranya baik. Sehingga kadang-kadang tidak pernah 

menyinggung tentang produk atau jamu, karena orang sudah masuk 

perangkap. 

b) Informan 2: Pertama Sidomuncul membuat produknya secara aman. Kalau 

selama ini ada keraguan minum jamu tidak ilmiah, minum jamu itu berbahaya 

karena mengandung bahan kimia, bisa menyebabkan sakit ginjal dst, nah 

semoga dengan adanya kunjungan ini mereka bisa yakin, ternyata produk 

Sidomuncul aman karena selalu ada tim QC yang ketat dan analisa-analisa 

yang dilakukan. Kedua dari sisi produknya itu sendiri. Ketika orang datang 

dengan keterbatasan informasi mengenai produk yang ada, tetapi dengan 

kunjungan disini semoga bisa mengetahui minimal 10 produk Sidomuncul, 

itu sudah bagus ya untuk disampaikan hasil evaluasinya. Artinya ketika 

ditanya, sekarang sebutkan 10 contoh produk Sidomuncul, nah mereka bisa 

menjawab. Termasuk juga dengan agrowisata. Mengapa ada agrowisata di 

Sidomuncul? ya karena Sidomuncul ini ingin menyeimbangkan dan 

melestarikan lingkungan. Image pabrik yang selama ini kotor, limbahnya 

membuat resah masyarakat, tetapi kami disini mengolah dengan baik bahkan 

kami punya lingkungan hijau yang bisa kami simpan disini untuk 

pelestariannya. 
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6. Image dan ciri khas apa tentang Sidomuncul yang ingin dibangun pada 

pemikiran konsumen melalui kunjungan industri? 

a) Informan 1: kunjungan ini merupakan strategi, jadi sengaja dijabarkan secara 

terbuka. Pengunjung diberitahu proses produksi dari awal sampai produk 

sudah siap distribusi. Dijelaskan disetiap lokasi pabrik, daripada dijelaskan 

menggunakan slide show, akan monoton. 

b) Informan 2: Image Sidomuncul adalah keterbukaan. Jadi kalau selama ini 

mungkin yang sudah ada saja ya, ketika kita berkunjung di suatu company, 

itu kan mungkin hanya beberapa bagian saja yang diperlihatan. Artinya 

bagian itu yang terputus, kita tidak dapat melihat secara keseluruhan. Tetapi 

kalau di Sidomuncul pengunjung bisa tahu dari awal bahan bakunya 

bagaimana, kemudian ketika proses produksi, produk jadi, bahkan ketika 

proses distribusinya, semua itu bisa kami perlihatkan. Meskipun memang 

dalam hal ini ada beberapa yang tetap harus dijaga, artinya seperti ruangan 

yang sudah berbasis CPOB tidak sembarang orang boleh masuk. Tetapi 

pengunjung tetap bisa menyaksikan dari sisi luar. Dari awal ketika datang 

prosesnya dibuat berurutan.  

7. Melalui kunjungan, hubungan seperti apa yang selama ini bisa dijalin dengan 

pengunjung? 

a) Informan 1: hubungan yang baik dan timbale balik dengan pengunjung. Kalau 

tidak ada kegiatan kunjungan, kami kan jadi tidak tahu seperti apa respon, 

kesan, perasaan konsumen terhadap Sidomuncul. Tetapi dengan adanya 

kunjungan ini, kami jadi bisa berbagi informasi, bisa berinteraksi langsung 

dengan konsumen dalam hal ini para pengunjung yang datang. 

b) Informan 2: Hubungan dengan pengunjung pasti baik, karena tugas kami 

disini untuk menerima mereka dengan keramahan dan keterbukaan, sehingga 

mereka diharapkan disini juga merasa nyaman atas sambutan yang baik tadi. 

Ketika mereka nyaman disini, mereka juga akan mengingat dan akhirnya 

menjadikan Sidomuncul menjadi salah satu tujuan, tidak hanya sekali tetapi 

bahkan di waktu-waktu berikutnya. Bahkan ada yang rutin setiap tahun 

akhirnya berkunjung kesini terus karena ada banyak informasi yang bisa 
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digali dari semua disiplin ilmu. Kalau ada orang bilang one stop shopping, 

nah mungkin ini one stop visiting.  

8. Selain memperlihatkan proses pembuatan produk, bagaimana cara perusahaan 

membuktikan kepada pengunjung bahwa produk yang dihasilkan berkualitas 

dan aman? 

a) Informan 1: dari kelengkapan teknologi produksi dan laboratorium, kemudian 

ada ruang sample pertinggal. Supaya ketika ada komplain dari konsumen 

tentang produk, kami masih punya produk yang sama untuk dicocokkan dan 

diuji kembali. 

b) Informan 2: Selain dari proses produksi yang selalu diawasi oleh QC, ya ini 

fasilitas laboratorium kami yang lengkap ini. Itu menjadi salah satu sarana 

untuk memastikan produk kami aman karena di masing-masing lab ini ada 

alat-alat yang berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya cemaran logam berat, 

bakteri, pestisida, jamur, dst. darisitu kan kita bisa tau, oh ternyata di bahan 

ini cemaran bakterinya tinggi. sehingga jangalah kita pakai. Dari situ kami 

bisa tahu mana yang harus diuji ulang, ditahan, dst. 

9. Kualitas seperti apa yang ingin diberikan kepada pengunjung melalui 

kunjungan ini? Mulai dari area lingkungan kunjungan pabrik sampai 

pelayanan yang diberikan. 

a) Informan 1: tentunya memberikan yang terbaik. Jangan sampai orang datang, 

ternyata yang dilihat begitu saja, asal-asalan, tentu orang akan kecewa. Tetapi 

kami bahkan kalau bisa memberikan lebih. Dijelaskan di setiap lokasi, 

diberikan sample minuman, diberikan goody bag berisi sample produk, snack, 

dan semuanya free. Jadi ketika pengunjung pulang membawa goody bag, ada 

yang diceritakan kepada orang-orang di rumah atau di sekitar mereka. 

b) Informan 2: Kualitas yang diberikan harus yang sebaik-baiknya. Karena kalau 

mereka mengenal Sidomuncul sebagai pabrik besar, maka kami harus bisa 

membuktikan bahwa memang benar image tersebut. Memang layak 

Sidomuncul ini dinyatakan sebagai pabrik besar, produknya banyak, pabrik 

yang hebat dst, karena memang sesuai kenyataan. Jadi kami pun harus 

meningkatkan dari sisi fasilitas itu sendiri. Mulai dari lokasi produksi yang 
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dilihat, termasuk produknya, SDM yang berkaitan dan terkait di dalamnya, 

dll. Sehingga ada keseimbangan antara pemberitaan dan kenyataan. 

10. Jelaskan manfaat yang diperoleh perusahaan melalui kunjungan ini 

a) Informan 1: kami jadi punya kesempatan memberi tahu mereka tentang lokasi 

pabrik produk dari Sidomuncul. Selama ini beberapa orang menganggap 

produk competitor lokasi pabriknya adalah disini, di Sidomuncul. Tetapi 

lewat kunjungan, hal itu bisa diluruskan. Kemudian, beberapa pengunjung 

menganggap pabrik ini adalah pabrik Kuku Bima, terlihat ketika 

menyampaikan surat pengajuan dituliskan kepada PT. Kuku Bima Energi. 

Nah hal itu kan salah, jadi kami jelaskan bahwa Kuku Bima adalah 

produknya, dan Sidomuncul adalah nama perusahaannya.  

b) Informan 2: setelah melihat proses produksi, nanti akan muncul image dari si 

konsumen, bahwa selama ini jamu yang kesannya kuno, cara produksinya 

kotor, mungkin dengan berkunjung ke Sidomuncul bisa berubah paradigma. 

Baik itu dalam hal proses produksi itu sendiri ataupun produk-produk 

Sidomuncul. Karena selama ini banyak juga yang mempunyai kesan bahwa 

“saya hanya tau produk tolak angin saja dan kuku bima, tapi ternyata produk 

Sidomuncul banyak ya, ada kopi, dll, itu juga banyak kesan dari pengunjung 

sendiri.” Secara langsung mereka akhirnya bisa mengerti baik itu dari sisi 

produksi itu sendiri dan juga produk jadi yang sudah ada. 
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Lampiran 2 

Hasil Wawancara Semi-Terstruktur dengan Pengunjung PT. Industri Jamu dan 

Farmasi Sidomuncul, Tbk.  

SMP Muallimat Muhammadiyah YK (12 maret 2015) 

NO PERTANYAAN 

INFORMAN 

Azzora 

Tusyifa 

Annisa 

Firdausi 

Hilwamadda Thalia Diva Ashifa 

Roudhofy 

1 Apakah hari ini 

adalah kunjungan 

pertama Anda ke  

pabrik PT. 

Sidomuncul? 

Ya Ya Ya Iya Ya 

2 Dari mana Anda 

mendapat 

informasi bahwa 

PT. Sidomuncul 

menerima 

kunjungan 

industri? 

Tuliskan. 

 

Guru Dari 

madrasah 

yang sudah 

terlebih 

dahulu 

survey 

Guru Guru  Guru 

3 Apakah 

penjelasan yang 

diberikan selama 

proses kunjungan 

dapat Anda 

mengerti?  

Jelaskan alasan 

Anda. 

 

Tidak 

terlalu, 

karena 

pemandu 

yang 

menjelaska

n terlalu 

cepat dan 

agak sulit 

untuk 

dimengerti 

Dapat 

dimengerti 

karena 

guide 

menjelaska

n dengan 

rinci 

Tidak terlalu 

karena mbak 

yang 

menjelaskan 

terlalu cepat 

Iya, 

penjelasann

ya singkat, 

padat, jelas 

Ada sedikit 

yang tidak 

dapat, karena 

suara kecil 

4 Sebelum 

melakukan 

kunjungan ke 

pabrik 

Sidomuncul, apa 

saja nama produk 

Sidomuncul yang 

Anda ketahui? 

Sebutkan. 

Tolak 

angin, jamu 

anak sehat, 

susu jahe, 

tolak angin 

anak 

Tolak 

angin, kuku 

bima, alang 

sari, susu 

jahe, kunyit 

asam 

Tolak angin, 

jamu anak 

sehat, 

kukubima, 

susu jahe, 

tolak angin 

anak 

Tolak 

angin, anak 

sehat, kopi 

tubruk, 

kuku bima, 

alang sari 

Tolak angin, 

tolak angin 

anak, anak 

sehat. 

5 Jika Anda pernah 

mengunjungi 

perusahaan lain, 

bagaimana 

Lebih baik 

dan cukup 

menarik 

PT 

sidomuncul 

memberika

n pelayanan 

Lebih baik 

dan cukup 

menarik 

Belum 

pernah, 

keren dan 

jelas cara 

Higienis 
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pendapat Anda 

tentang kualitas 

pelayanan 

kunjungan 

industri di PT. 

Sidomuncul jika 

dibandingkan 

dengan 

perusahaan 

lainnya? 

yang baik 

dan 

tempatnya 

bersih, 

tertata rapi 

menurut 

masing-

masing 

produk. 

menjelaska

nnya 

6 Setelah 

melakukan 

kunjungan di PT. 

Sidomuncul hari 

ini, apakah Anda 

lebih yakin dan 

memilih produk 

Sidomuncul 

daripada produk 

perusahaan jamu 

lainnya? 

Mengapa? 

Ya, karena 

pelayanan 

yang 

diberikan 

PT 

sidomuncul 

berkualitas 

dan 

higienis 

Ya, karena 

kualitasnya 

sudah 

terjamin, 

sehat, dan 

telah teruji 

Ya,karena 

PT 

sidomuncul 

sangat 

berkualitas 

dan higienis 

Ya, karena 

telah 

terjamin 

kualitasnya 

Ya, karena 

saya sudah 

melihat 

semuanya di 

PT. 

Sidomuncul 

7 Menurut Anda 

apa yang 

membedakan 

produk 

Sidomuncul 

dengan produk 

lain yang sejenis? 

Jelaskan pendapat 

Anda. 

Produk 

sidomuncul 

yang baik, 

higienis 

dan 

berkualitas! 

Lebih 

terkenal 

dan 

terjamin 

kualitasnya 

Produk 

sidomuncul 

yang baik, 

higienis dan 

berkualitas 

Sidomuncu

l sudah 

terkenal 

Sidomuncul 

lebih baik 

8 Hal apa yang 

paling berkesan 

bagi Anda setelah 

melakukan 

kunjungan di PT. 

Sidomuncul hari 

ini? 

Menjadi 

lebih tau 

cara 

pembuatan 

jamu 

sidomuncul 

yang 

modern 

Dapat 

melihat 

bahan-

bahan 

herbal obat 

dan alat-

alat untuk 

produksi 

Agrowisata  Bisa 

melihat 

cara 

membuat 

poduk tolak 

angin 

Di 

laboratorium 

9 Sebutkan apa saja 

nama produk 

Sidomuncul yang 

Anda ketahui 

setelah 

melakukan 

kunjungan di 

pabrik 

Sidomuncul hari 

ini. 

 

Tolak 

angin, susu 

jahe, kuku 

bima, tolak 

angin anak 

Tolak 

angin, kuku 

bima, alang 

sari, kopi 

jahe, kopi 

ginseng, 

susu jahe, 

kunyit 

asam 

Tolak angin, 

susu jahe, 

kuku bima, 

kopi ginseng, 

kopi ener-g 

Sama 

seperti no. 

4 dan anak 

sehat, 

STMJ, kopi 

Jahe, 

Kunyit 

asam 

Tolak angin, 

tolak angin 

anak, kuku 

bima ginseng, 

kuku bima 

ener-g 
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10 Setelah 

melakukan 

kunjungan hari 

ini, bagaimana 

pendapat anda 

tentang produk 

dan pabrik PT. 

Sidomuncul? 

Cukup baik Produk 

sidomuncul 

telah teruji 

secara sehat 

dan produk 

ini baik 

untuk 

diminum 

dan sehat 

Cukup baik kece Bersih, rapi, 

higienis 

 

SMP Islam Ungaran (17 maret 2015) 

NO PERTANYAAN 

INFORMAN 

Sheila 

Nadhif 

Danisa 

Tsabitan 

Adinda 

Rahma 

Salsabila 

Adhina 

Kuni Farida 

1 Apakah hari ini 

adalah kunjungan 

pertama Anda ke  

pabrik PT. 

Sidomuncul? 

Ya Iya Ya Iya Ya 

2 Dari mana Anda 

mendapat informasi 

bahwa PT. 

Sidomuncul 

menerima 

kunjungan industri? 

Tuliskan. 

 

Guru Sekolah Sekolah Guru Internet 

3 Apakah penjelasan 

yang diberikan 

selama proses 

kunjungan dapat 

Anda mengerti?  

Jelaskan alasan 

Anda. 

 

Lumayan, 

karena saat 

penjelasan 

terlalu 

cepat. 

Sehingga 

kurang 

jelas. 

Dapat, 

karena 

guide 

menjelaska

n dengan 

jelas dan 

detail 

Ya, karena 

saya 

berusaha 

untuk 

mencatat dan 

mendengarka

n dengan 

baik 

Kurang, 

karena 

mbaknya 

terlalu 

cepat dan 

saya berada 

di belakang 

Cukup, hanya 

terlalu cepat 

4 Sebelum 

melakukan 

kunjungan ke 

pabrik Sidomuncul, 

apa saja nama 

produk Sidomuncul 

yang Anda ketahui? 

Sebutkan. 

 

Tolak 

angin, kuku 

bima, 

STMJ, susu 

jahe, kunyit 

asam 

Tolak 

angin, 

pupuk 

organik, 

susu jahe, 

kopi jahe 

Kuku bima, 

tolak angin, 

jamu, alang 

sari, kopi 

jahe, kopi 

ginseng 

Tolak 

angin, susu 

jahe, kopi 

susu, alang 

sari, kopi 

tubruk, 

alang, 

alang sari 

kuku bima  

Pelangsing 

perut, alang 

sari, beras 

kencur, anak 

sehat, susu 

jahe, kpi jahe, 

STMJ, kunyit 

asem,tolak 

angin 

5 Jika Anda pernah 

mengunjungi 

perusahaan lain, 

Pernah 

mengunjun

gi pabrik 

Sudah 

bagus. 

Tidak kalah 

Mungkin 

saya belum 

pernah, tapi 

Belum 

pernah. 

Baik 

Cukup. Steril, 

luar biasa 
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bagaimana 

pendapat Anda 

tentang kualitas 

pelayanan 

kunjungan industri 

di PT. Sidomuncul 

jika dibandingkan 

dengan perusahaan 

lainnya? 

dua kelinci, 

namun 

ranahnya 

berbeda 

sehingga 

tidak bisa 

dibandingk

an 

dengan 

perusahaan 

yang lain 

sido muncul 

ini benar-

benar 

menjaga 

kualitas 

keamanan 

namun 

respectnya 

kurang 

6 Setelah melakukan 

kunjungan di PT. 

Sidomuncul hari 

ini, apakah Anda 

lebih yakin dan 

memilih produk 

Sidomuncul 

daripada produk 

perusahaan jamu 

lainnya? Mengapa? 

Iya, karena 

produk 

sidomuncul 

lebih 

terjamin 

dan teruji 

Iya. Karena 

sebelum 

diproduksi, 

produk PT 

sidomuncul 

mengutama

kan kualitas 

kemasanny

a 

 Ya, karena 

sidomuncul 

dari 

pembuatanya 

benar-benar 

berhati-hati 

Karena 

saya telah 

mengetahui 

cara 

pembuatan

nya 

Ya, membuat 

sehat 

7 Menurut Anda apa 

yang membedakan 

produk Sidomuncul 

dengan produk lain 

yang sejenis? 

Jelaskan pendapat 

Anda. 

Produk 

sidomuncul 

lebih 

berkonsentr

asi pada 

jamu dan 

pemanfaata

n tanaman 

herbal, 

yang lebih 

ramah 

lingkungan 

Lebih 

higienis, 

aman, 

menarik 

Lebih aman 

dan sudah 

terkenal di 

dalam dan di 

luar negeri 

Cara 

membuatny

a 

(kesehatan, 

kebersihan, 

kadar air) 

Sido muncul : 

produk jamu 

dan membuat 

8 Hal apa yang paling 

berkesan bagi Anda 

setelah melakukan 

kunjungan di PT. 

Sidomuncul hari 

ini? 

Saat 

melakukan 

diskusi dan 

tanya jawab 

dan 

memasuki 

argowisata 

Dapat 

melihat 

proses-

proses 

pembuatan 

produk 

sidomuncul 

Dapat 

melihat 

bahan herbal 

obat 

Dapat 

melihat 

mesin-

mesin dan 

cara 

pembuatan

nya 

Proses 

produksi, 

pengemasan 

hingga olah 

limbah cukup 

rapi, bersih 

dan disiplin 

9 Sebutkan apa saja 

nama produk 

Sidomuncul yang 

Anda ketahui 

setelah melakukan 

kunjungan di 

pabrik Sidomuncul 

hari ini. 

Cola milk, 

anak sehat, 

pupuk 

organik, dll 

Tolak 

angin, kopi 

jahe, susu 

jahe, pupuk 

organik 

Tolak angin, 

kuku bima, 

alang 

sari,kopi 

jahe, kopi 

ginseng 

Sama 

seperti no.4 

dan anak 

sehat, 

STMJ 

Cola Milk, 

tolak angin, 

susu jahe, kopi 

jahe, alang sari 

10 Setelah melakukan 

kunjungan hari ini, 

bagaimana 

pendapat anda 

Produk 

sidomuncul 

yang 

menggunak

bagus Unik,  

tidak bosan 

PT 

sidomuncul 

itu steril 

dan 

Bagus, 

higienis dan 

praktis 
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tentang produk dan 

pabrik PT. 

Sidomuncul? 

 

an bahan 

herbal lebih 

ramah 

lingkungan, 

serba lebih 

aman untuk 

tubuh 

mementing

kan 

keuntungan 

untuk para 

konsumen. 

NO PERTANYAAN 
INFORMAN 

Andini Rimawati Yulia Risa sri Siti aminah 

1 Apakah hari ini 

adalah kunjungan 

pertama Anda ke  

pabrik PT. 

Sidomuncul? 

iya Ya,saya 

berkunjung 

ke 

PT.Sidomu

ncul 

Iya benar Iya karena 

saya baru 

pertama 

kali 

melakukan 

kunjungan 

industri 

Iya  

2 Dari mana Anda 

mendapat 

informasi bahwa 

PT. Sidomuncul 

menerima 

kunjungan 

industri? Tuliskan. 

 

 

Dari pihak 

sekolah 

khususnya 

bagian Hubin 

Guru atau 

Pembina 

kami 

Dari 

sekolah 

karena 

sekolah 

yang telah 

melakukan 

hubungan 

industrinya 

Dari guru 

saya karena 

saya hanya 

mengikuti 

program 

sekolah 

Dari sekolah 

kami, SMK 

Negeri 3 

Baleendah  

3 Apakah penjelasan 

yang diberikan 

selama proses 

kunjungan dapat 

Anda mengerti?  

Jelaskan alasan 

Anda. 

 

Iya dapat 

dimengerti 

dan sangat 

amat jelas 

terutama 

dalam 

menjelaskan 

bagian-

bagian 

produksinya 

Penjelasan 

mengenai 

tata cara 

serta proses 

pengemban

gan produk 

Iya karena 

pegawai 

dan para 

karyawan 

sebagai 

pemandu 

kami 

menjelaska

n dengan 

detail dan 

jelas 

sehingga 

mudah 

dimengerti 

Iya karena 

menjelaska

n dengan 

rinci 

Iya dapat 

dimengerti, 

hanya saja 

pada saat 

pendampingny

a sedang 

menjelaskan 

terkadang 

micnya mati 

sehingga ada 

sebagian ada 

sebagian 

kalimat yang 

kurang 

dimengerti 

4 Sebelum 

melakukan 

kunjungan ke 

pabrik 

Sidomuncul, apa 

Tolak 

angina, kuku 

bima, susu 

jahe, STMJ 

Kuku bima  

energy, 

tolak 

angina, 

buyung upi, 

Tolak 

angin, kuku 

bima, 

STMJ 

Tolak 

angin, kuku 

bima 

Kuku bima, 

tolak angina, 

STMJ 
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saja nama produk 

Sidomuncul yang 

Anda ketahui? 

Sebutkan. 

STMJ, kopi 

jahe 

5 Jika Anda pernah 

mengunjungi 

perusahaan lain, 

bagaimana 

pendapat Anda 

tentang kualitas 

pelayanan 

kunjungan industri 

di PT. Sidomuncul 

jika dibandingkan 

dengan perusahaan 

lainnya? 

Kualitas 

pelayannya 

cukup baik, 

ramah, dan 

lumayan 

dapat 

dimengerti 

Kualitasnya 

baik serta 

akan 

kebersihan

nya serta 

kerapihann

ya 

Sebelumny

a belum 

pernah, jadi 

kunjungan 

ke 

Sidomuncu

l kunjungan 

pertama 

kali 

sehingga 

kamipun 

mengetahui 

segala hal 

mengenai 

kegiatan-

kegiatan 

dan produk 

yang ada di 

Sidomuncu

l 

Hanya 

pernah ke 

PT.Sidomu

ncul saja, 

kualitas 

pelayannya 

lumayan 

memuaskan 

Kualitasnya 

baik, para 

pendampingny

a juga ramah 

6 Setelah melakukan 

kunjungan di PT. 

Sidomuncul hari 

ini, apakah Anda 

lebih yakin dan 

memilih produk 

Sidomuncul 

daripada produk 

perusahaan jamu 

lainnya? 

Mengapa? 

Iya, sebab 

produk dari 

PT. 

Sidomuncul 

ini ternyata 

sudah di pilih 

dari bahan 

yang 

berkualitas 

baik dan 

terjamin 

sterilisasinya 

mulai dari 

proses 

pembuatan, 

pengemasan 

dan lain-lain 

Ya, karena 

saya tahu 

tata cara 

pembuatan 

serta bahan 

yang di 

olah 

Iya, karena 

kami sudah 

mengetahui 

bagaimana 

cara 

memprodu

ksinya yang 

penuh 

dengan 

kebersihan, 

kesehatan, 

dan 

ketelitianny

a sehingga 

kami 

semakin 

yakin 

dalam 

mengonsu

msi 

prosuknya 

Iya, bisa 

dibilang 

seperti itu 

karena 

prosesnya 

terjamin 

untuk 

kebersihan 

serta 

lainnya 

Iya, Karen 

terjaimin 

kualitasnya 

dan 

kwantitasnya 

7 Menurut Anda apa 

yang membedakan 

produk 

Sidomuncul 

dengan produk lain 

Dari mulai 

proses dan 

bahan yang 

digunakan 

Pertama 

bahan yang 

digunakan 

lebih alami 

serta proses 

Selengkapn

ya say tidak 

tahu karena 

belum 

pernah 

Lebih ke 

produk 

jamu atau 

tradisional 

disbanding 

Varian rasa 

serta 

kualitasnya 
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yang sejenis? 

Jelaskan pendapat 

Anda. 

pembuatan 

yang 

menggunak

an cara 

manual dan 

mesin 

melakukan 

kunjungan 

ke 

perusahaan 

lain, 

menurut 

saya  PT. 

Sidomuncu

l lebih 

terjamin 

kebersihan 

dan 

kualitasnya 

yang lain 

8 Hal apa yang 

paling berkesan 

bagi Anda setelah 

melakukan 

kunjungan di PT. 

Sidomuncul hari 

ini? 

Melihat 

proses 

pembuatan 

produk 

Sidomuncul 

Melihat 

pembuatan 

proses yang 

menarik 

Lebih 

memahami 

dan 

mengetahui 

proses 

produksiny

a dan lebih  

mengatahui 

ilmu 

pengetahui 

yang lebih 

luas 

Mengetahui 

proses 

tempat-

tempatnya 

dan 

kebersihan

nya 

Menjadi tahu 

proses 

pembuatan 

prosuk dan 

tempatnya 

9 Sebutkan apa saja 

nama produk 

Sidomuncul yang 

Anda ketahui 

setelah melakukan 

kunjungan di 

pabrik Sidomuncul 

hari ini. 

Tolak angin, 

susu jahe, 

STMJ, kuku 

bima 

Jamu 

energy/kuk

u bima, 

susu jahe, 

STMJ, kopi 

susu 

Jamu anak 

sehat 

Kuku bima, 

tolak angin, 

jamu anak, 

STMJ, 

buyung upi 

STMJ, kunyit 

asam, kuku 

bima, buyung 

upi, tolak 

angina, jamu 

anak 

10 Setelah melakukan 

kunjungan hari ini, 

bagaimana 

pendapat anda 

tentang produk dan 

pabrik PT.  

 Sidomuncul? 

Ternyata 

produk dari 

PT. 

Sidomuncul 

itu diproses 

dari bahan-

bahan 

berkualitas 

Kualitasnya 

baik serta 

kami bisa 

mendapat 

pengalama

n untuk 

memilih 

produk 

yang baik 

Produk di 

PT. 

Sidomuncu

l lebih 

terjamin 

kesehatan 

dan 

kebersihan 

dalam 

memprodu

ksinya 

lebih teliti 

dalam 

memprodu

ksinya 

Produk-

produknya 

terjamin 

untuk 

berkualitas, 

harga dan 

rasanyapun 

enak 

sehingga 

tidak 

sungkan 

untuk 

mengkonsu

msinya 

Produknya 

terjamin serta 

pabriknya 

bersih, 

nyaman dan 

jauh dari 

polusi 
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NO PERTANYAAN 

INFORMAN 

Ade Novi Cut Mutia Gita Sri Dinda Gina 

Mega 

1 Apakah hari ini 

adalah kunjungan 

pertama Anda ke  

pabrik PT. 

Sidomuncul? 

Iya saya pertama 

kali mengunjungi 

pabrik 

PT.Sidomuncul 

Iya  Iya  Iya 

benar 

Iya 

 

2 Dari mana Anda 

mendapat 

informasi bahwa 

PT. Sidomuncul 

menerima 

kunjungan 

industri? 

Tuliskan. 

 

Dari pihak 

sekolah 

Dari guru-

guru 

pembimbing 

Dari guru-

guru 

pembimbing 

Dari 

pihak 

sekolah 

dalam 

rangka 

kenjung

an 

industri 

Dari 

pihak 

sekolah 

dalam 

rangka 

kunjunga

n industri 

3 Apakah 

penjelasan yang 

diberikan selama 

proses kunjungan 

dapat Anda 

mengerti?  

Jelaskan alasan 

Anda. 

 

Iya , kami dapat 

memahami apa 

yang dijelaskan 

karena cara 

penjelasannya 

sangat jelas 

Ada sebagian 

yang 

dimengerti 

ada juga 

yang tidak, 

menjelaskan

nya terlalu 

capek dan 

juga kurang 

mengerti 

dengan 

bahasa-

bahasa 

asingnya 

Sebagian 

mengerti 

sebagian 

tidak 

mengerti 

karena 

penjelasan 

yang 

diberikan 

kurang 

dimengerti 

terutama 

bahasa asing 

Iya 

dapat 

dimenge

rti, 

karena 

saat sesi 

penjelas

an, 

pihak 

dari PT. 

Sidomu

ncul 

menjela

skannya 

dengan 

rinci dan 

jelas 

Mengerti

, karena 

penjelasa

nnya 

sangat 

jelas dan 

dapat 

dimenger

ti 

4 Sebelum 

melakukan 

kunjungan ke 

pabrik 

Sidomuncul, apa 

saja nama produk 

Sidomuncul yang 

Anda ketahui? 

Sebutkan. 

 

 

 

 

Tolak angin, anak 

sehat, STMJ, 

permen tolak 

angin cair, kuku 

bima energi 

Kuku bima 

energy, tolak 

angina cair, 

permen tolak 

angin 

Tolak angin, 

kuku bima 

energy, 

permen tolak 

angin 

Permen 

tolak 

angin, 

STMJ, 

kuku 

bima, 

alang 

sari, 

Tolak 

angin 

cari 

Tolak 

angin, 

STMJ, 

anak 

sehat, 

kopi 

jahe, 

kuku 

bima 

5 Jika Anda pernah 

mengunjungi 

perusahaan lain, 

bagaimana 

Berhubung kita 

belum pernah 

mengunjungi 

perusaahaan yang 

Belum 

pernah, 

pelayanan di 

sini sangat 

Pelayanan di 

PT. 

Sidomuncul  

menurut saya 

Karena 

baru 

pertama 

kali 

Sangat 

memuask

an 

pelayana

SMK Pasundan Tanjung Sari (06 maret 2015) 
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pendapat Anda 

tentang kualitas 

pelayanan 

kunjungan 

industri di PT. 

Sidomuncul jika 

dibandingkan 

dengan 

perusahaan 

lainnya? 

lain, jadi kami 

tidak bisa 

membandingkan 

kualitasnya, yang 

pasti produk PT. 

Sidomuncul itu 

sangat terjamin 

kualitasnnya dan 

sangat dipercaya 

oleh masyarakat 

luas bahkan 

sampai ke luar 

negeri 

memuaskan 

dan 

karyawannya 

juga ramah 

sehingga 

membuat 

kami merasa 

puas dengan 

pelayananny

a 

sangat 

berkualitas 

karena ketika 

kunjungan 

kami 

diberikan 

bimbingan 

yang baik 

dan fasilitas 

yang 

memadai 

mengunj

ungi PT. 

Sidomu

ncul, 

pelayan

annya 

sangat 

baik dan 

rinci 

nnya 

ramah, 

sopan 

dan 

sangat 

menghar

gai 

6 Setelah 

melakukan 

kunjungan di PT. 

Sidomuncul hari 

ini, apakah Anda 

lebih yakin dan 

memilih produk 

Sidomuncul 

daripada produk 

perusahaan jamu 

lainnya? 

Mengapa? 

Iya, kami lebih 

yakin karena 

produk PT. 

Sidomuncul itu 

berkualitas 

kebersihannya 

terjaga dan dari 

bahan-

bahannyapun 

terjaga 

kualitasnnya 

Yakin, 

karena 

produk 

Sidomuncul 

ini terjaga 

sejak dahulu 

dan sangat 

bermanfaat 

Yakin, 

karena kami 

sendiri 

melihat 

secara 

langsung 

proses 

pembuatan 

prosuk 

terrsebut 

Iya, 

karena 

produk 

PT. 

Sidomu

ncul 

terjamin 

kualitas

nya baik 

serta 

proses 

bahan-

bahan, 

pengem

asan dan 

produk 

sangat 

tertata 

baik 

Iya, 

karena 

kualitasn

nya 

sangat 

terjamin 

7 Menurut Anda 

apa yang 

membedakan 

produk 

Sidomuncul 

dengan produk 

lain yang sejenis? 

Jelaskan pendapat 

Anda. 

Mungkin setiap 

perusahaan 

mempunyai 

kualitas yang 

berbeda, yang 

pasti kualitas di 

PT. Sidomuncul 

ini sangat 

berkhasiat dan 

sangat 

mementingkan 

kebutuhan 

konsumennya 

Produk 

Sidomuncul 

terbilang 

lebih higienis 

dan sangat 

teliti dalam 

proses 

pembuatanny

a 

Perbedaanny

a dalam 

proses 

peracikan, 

bahan 

kemasan 

lebih higienis 

Dari 

bahan-

bahan 

dan cara 

pempro

duksian

nya 

PT. 

Sidomun

cul lebih 

berkualit

as tinggi 

dan 

terjamin 

8 Hal apa yang 

paling berkesan 

bagi Anda setelah 

melakukan 

kunjungan di PT. 

Kita bisa 

mengetahui 

banyak tentang 

kegunaan bahan-

bahan yang 

Hal yang 

paling 

mengesankan 

adalah kita 

dapat 

Kita lebih 

tahu cara 

pembuatan 

produk PT. 

Sidomuncul 

Dapat 

menamb

ah 

wawasa

n dan 

Bisa 

melihat 

dan 

mengunji

ngi 
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Sidomuncul hari 

ini? 

digunakan PT. 

Sidomuncul ini, 

kita juga dapat 

mengetahui 

tentang cara 

pengelolahan/pem

buatan produk 

PT. Sidomuncul 

dan juga kita bisa 

mengunjungi 

agrrowisata di PT. 

Sidomuncul 

mengetahui 

jenis-jenis 

tumbuhan 

yang bisa 

digunakan 

sebagai obat 

herbal, selain 

itu kami juga 

dapat 

mengetahui 

berbagai 

wawasan 

yang luas 

mengenai 

pembuatan 

produk 

Sidomuncul 

dan 

menambah 

wawasan 

kami 

pengala

man, 

mengeta

hui 

sejarah 

berdirin

ya PT. 

Sidomu

ncul 

agrowisa

ta 

9 Sebutkan apa saja 

nama produk 

Sidomuncul yang 

Anda ketahui 

setelah 

melakukan 

kunjungan di 

pabrik 

Sidomuncul hari 

ini. 

Tolak angin cair, 

STMJ, kunyit 

asam, kuku bima 

energy, anak 

sehat 

Tolak angin, 

alang sari, 

kunyit asam, 

kuku bima, 

kopi jahe, 

komplit 

pegal linu, 

kolamil 

Tolak angin, 

kuku bima 

Tolak 

angin 

cair, 

anak 

sehat, 

STMJ, 

kuku 

bima, 

pupuk 

organic, 

kunyit 

asam 

STMJ, 

kuku 

bima, 

tolak 

angin 

angin, 

kopi 

jahe, 

anak 

sehat, 

alang 

sari, 

kunyit 

asam 

10 Setelah 

melakukan 

kunjungan hari 

ini, bagaimana 

pendapat anda 

tentang produk 

dan pabrik PT. 

Sidomuncul? 

Produk-produk 

yang dibuat PT. 

Sidomuncul itu 

bagus terjamin 

kualitasnnya, 

kesehatannya, 

sehingga orang-

orang percaya dan 

banyak yang 

menggunakan/me

ngonsumsi 

produk 

Sidomuncul 

Produk ini 

sangat 

menarik 

karena 

terbuat dari 

bahan yang 

alami dan 

bermanfaat 

bagi tubuh 

manusia 

Tidak merasa 

ragu untuk 

mengonsums

i produk 

jamu 

Indonesia 

terutama 

produk PT. 

Sidomuncul 

Produk, 

cara 

pengem

asan 

tertata 

rapi, 

bahan-

bahan 

terjamin 

kualitas

nnya, 

pabrikn

ya 

bersih 

dan rapi 

Sangat 

berkualit

as, 

menjami

n dan 

aman 

untuk 

dikonsu

msi 
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Universitas Jember (04 maret 2015) 

NO PERTANYAAN 

INFORMAN 

Anik Andri 

Puspitasari 

Ana Erwin 

Andhika 

Farid 

Christantra  

Rohmatul 

khasanah 

1 Apakah hari ini 

adalah kunjungan 

pertama Anda ke  

pabrik PT. 

Sidomuncul? 

Ya, ini 

merupakan 

kunjungan 

pertama saya 

Iya  Ya  Iya Iya, hari ini 

adalah 

kunjungan 

pertama saya 

di PT. 

Sidomuncul 

2 Dari mana Anda 

mendapat informasi 

bahwa PT. 

Sidomuncul 

menerima 

kunjungan industri? 

Tuliskan. 

 

Dari instansi Instansi dan 

media 

sosial 

Dari 

instansi 

Dari media 

sosial dan 

instansi 

terkait 

Dari kakak 

tingkat yang 

sebelumnya 

pernah 

berkunjung di 

PT. 

Sidomuncul 

3 Apakah penjelasan 

yang diberikan 

selama proses 

kunjungan dapat 

Anda mengerti?  

Jelaskan alasan 

Anda. 

 

Penjelasan 

yang diberikan 

oleh instruktur 

sudah cukup 

jelas dan 

bahasa yang 

digunakan 

mudah 

dimengerti, 

namun 

penyampaiann

ya terlalu 

cepat 

Iya, karena 

penjelasann

ya 

disampaika

n 

bersamaan 

dengan 

mengunjun

gi tempat 

dan 

kegiatan 

berlangsun

g 

Ya, karena 

dijelaskan 

secara 

sistematis, 

runtun 

Sangat dapat 

dimengerti, 

karena 

penjelasan 

yang 

disampaikan 

oleh 

pemandu 

sangat 

terstruktur  

Iya, karena 

dijelaskan 

dengan 

komunikasi 

yang bagus 

dan dengan 

bahasa 

Indonesia yang 

baik 

4 Sebelum 

melakukan 

kunjungan ke 

pabrik Sidomuncul, 

apa saja nama 

produk Sidomuncul 

yang Anda ketahui? 

Sebutkan. 

Tolak angin, 

Jamu anak 

sehat, Kuku 

Bima 

Jamu, 

permen 

Tolak 

angin, 

Jamu kuat 

Tolak angin, 

Buyung Upi, 

Anak Sehat 

Kuku Bima, 

tolak angin, 

anak sehat, 

esktra joss 

5 Jika Anda pernah 

mengunjungi 

perusahaan lain, 

bagaimana 

pendapat Anda 

tentang kualitas 

pelayanan 

kunjungan industri 

di PT. Sidomuncul 

jika dibandingkan 

Belum pernah, 

namu 

pelayanan di 

PT. 

Sidomuncul 

sangat 

memuaskan 

Saya tidak 

pernah 

mengunjun

gi 

perusahaan 

lain 

Sangat 

baik 

Kunjungan 

di PT. 

Sidomuncul 

sangat baik 

pelayanannn

ya sehingga 

pengunjung 

puas 

Kami belum 

pernah 

berkunjung ke 

perusahaan 

lain. Tapi 

menurut saya 

Sidomuncul 

sangat 

menjaga 

kualitas dan 
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dengan perusahaan 

lainnya? 

kebersihan 

baik bahan 

baku maupun 

proses 

produksi 

6 Setelah melakukan 

kunjungan di PT. 

Sidomuncul hari 

ini, apakah Anda 

lebih yakin dan 

memilih produk 

Sidomuncul 

daripada produk 

perusahaan jamu 

lainnya? Mengapa? 

Iya, karena 

saya sudah 

melihat 

langsung 

proses 

produksinya 

sehingga lebih 

yakin memilih 

produk 

Sidomuncul 

Iya, karena 

kita telah 

mendapat 

penjelasan 

mengenai 

bahan-

bahan, 

kualitas dan 

tenaga-

tenaga ahli 

yang 

terlibat 

dalam 

pembuatan 

produk 

Ya, karena 

mengguna

kan bahan-

bahan 

alami 

Saya lebih 

yakin karena 

saya 

mengetahui 

proses 

pembuatanny

a dan saya 

meyakini 

bahwa PT. 

Sidomuncul 

sangat steril  

Iya, karena 

saya sudah 

melihat 

langsung 

proses 

produksi yang 

dilakukan 

yang sangat 

teruji klinis, 

sehingga saya 

yakin untuk 

mengkonsumsi

nya 

7 Menurut Anda apa 

yang membedakan 

produk Sidomuncul 

dengan produk lain 

yang sejenis? 

Jelaskan pendapat 

Anda. 

 

 

 

 

 

 

Dari segi 

khasiat pasti 

berbeda dan 

menurut saya 

lebih 

berkhasiat 

produk 

Sidomuncul 

Menurut 

saya yang 

membedaka

n adalah 

dari segi 

komposisin

ya, produk 

Sidomuncul 

lebih 

banyak 

komposisi 

jamunya 

Produk 

Sidomuncu

l lebih 

terlihat 

semi 

modern  

Menurut 

saya yang 

membedakan 

adalah proses 

pembuatanny

a 

Tampilan 

produk jelas 

berbeda tapi 

dari segi 

khasiat lebih 

berkhasiat 

produk dari 

Sidomuncul. 

Contoh: tolak 

angin lebih 

dari pada 

antangin 

8 Hal apa yang paling 

berkesan bagi Anda 

setelah melakukan 

kunjungan di PT. 

Sidomuncul hari 

ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita lebih 

mengetahui 

bahwa 

produksi yang 

dilakukan 

masih banyak 

yang 

menggunakan 

cara manual 

dan masih 

tetap berusaha 

menjaga 

kualitas dari 

produksinya 

Yang 

paling 

berkesan 

adalah dari 

segi 

pengemasa

nnya, masih 

menggunak

an 

tradisional 

dan juga 

masih 

mementing

kan 

masyarakat 

lingkungan 

sekitar 

Pemilihan 

bahan 

dilakukan 

secara 

manual 

Baunya 

seperti jamu 

buatan 

sendiri, 

istimewa 

Bahan-bahan 

baku yang 

digunakan 

mulai dari 

ranting, buah, 

kayu, daun, 

rimpang, dll. 
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9 Sebutkan apa saja 

nama produk 

Sidomuncul yang 

Anda ketahui 

setelah melakukan 

kunjungan di 

pabrik Sidomuncul 

hari ini. 

Tolak angin, 

Anak Sehat, 

Kuku Bima, 

Jamu pegal 

linu, Alang 

sari, Bio Farm, 

Susu Jahe, 

STMJ 

Tolak 

angin, anak 

sehat, kopi 

tubruk 

Anak 

sehat, 

Buyung 

Upi 

Tolak angin, 

kopi jahe, 

buyung upi, 

dll. 

Anak sehat, 

tolak angin, 

susu jahe, 

jamu komplit 

10 Setelah melakukan 

kunjungan hari ini, 

bagaimana 

pendapat anda 

tentang produk dan 

pabrik PT. 

Sidomuncul? 

Menurut saya 

produknya 

sudah 

beraneka 

ragam, mulai 

dari untuk 

anak-anak 

sampai dewasa 

dan berbahan 

herbal. Pabrik 

Sidomuncul 

bersih dan luas 

Menurut 

saya sangat 

terstandar 

dan sangat 

higienis 

Aman dan 

terpercaya 

Produk dan 

pabrik PT. 

Sidomuncul 

sangat bagus 

dan patut 

untuk 

konsumen 

percaya 

menggunaka

nnya 

Produknya 

sangat 

beragam dan 

semua terbuat 

dari bahan 

herbal, 

pabriknya luas 

dan bersih 

 

Universitas Diponegoro (09 maret 2015) 

NO PERTANYAAN 
INFORMAN 

Adam fairist  Riri  M. Firdaus Indira aviana Iya  

1 Apakah hari ini adalah 

kunjungan pertama 

Anda ke  pabrik PT. 

Sidomuncul? 

Iya Ya  Iya  Ya  Dari teman 

2 Dari mana Anda 

mendapat informasi 

bahwa PT. 

Sidomuncul menerima 

kunjungan industri? 

Tuliskan. 

Teman  Biro 

perjalanan 

Biro 

perjalanan, 

dosen 

Travel tour Dari teman 

 

3 Apakah penjelasan 

yang diberikan selama 

proses kunjungan 

dapat Anda mengerti?  

Jelaskan alasan Anda. 

Lumayan, 

dijelasin 

secara rinci 

Ya, 

penjelasann

ya 

mendetail 

Lumayan 

terkendala 

waktu 

Mengerti, 

dijelaskan 

dari bahan 

baku sampai 

pendistribusi

an produk 

Iya, langsung 

terjun ke 

lapangan 

 

4 Sebelum melakukan 

kunjungan ke pabrik 

Sidomuncul, apa saja 

nama produk 

Sidomuncul yang 

Anda ketahui? 

Sebutkan. 

Tolak Angin, 

Kuku Bima 

Energi, Anak 

Sehat 

Tolak 

angin, kuku 

bima 

Tolak 

angin, 

Kuku Bima 

Tolak angin, 

kuku bima, 

buyung upi 

Tolak angin, 

Sidomuncul 
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5 Jika Anda pernah 

mengunjungi 

perusahaan lain, 

bagaimana pendapat 

Anda tentang kualitas 

pelayanan kunjungan 

industri di PT. 

Sidomuncul jika 

dibandingkan dengan 

perusahaan lainnya? 

Baik, ramah Hampir 

sama 

Kualitas 

hampir 

sama 

baiknya 

dengan PT. 

Djarum 

Hampir 

sama, ada 

kunjungan 

pabrik, 

company 

profile, sesi 

tanya jawab 

Ada lebih 

ada 

kurangnya. 

Di Djarum 

langsung 

bisa praktek 

cara 

membuat 

rokoknya 

 

6 Setelah melakukan 

kunjungan di PT. 

Sidomuncul hari ini, 

apakah Anda lebih 

yakin dan memilih 

produk Sidomuncul 

daripada produk 

perusahaan jamu 

lainnya? Mengapa? 

Iya, sistem 

bagus 

Saya lebih 

yakin 

dengan 

produk 

Sidomuncu

l karena 

proses 

pembuatan 

dan proses 

pengemasa

n 

menggunak

an 

teknologi 

canggih 

yang 

kebersihan 

dan 

kesterilan 

produk 

sangat 

dijaga 

Sangat 

yakin, 

karena 

Sidomuncu

l punya 

quality 

control 

yang baik 

Mungkin 

karena saya 

kurang suka 

jamu entah 

merek 

apapun 

Belum tahu, 

belum 

mengunjungi 

pabrik jamu 

lainnya 

 

 

7 Menurut Anda apa 

yang membedakan 

produk Sidomuncul 

dengan produk lain 

yang sejenis? Jelaskan 

pendapat Anda. 

Praktis Rasa 

produknya 

tidak beda 

jauh 

dengan bila 

kita 

membuat 

sendiri 

Variannya 

dan nama 

Sidomuncu

l sendiri 

yang sudah 

lama eksis 

di dunia 

industri 

Lebih bisa 

diterima 

konsumen, 

praktis 

Sama saja 

8 Hal apa yang paling 

berkesan bagi Anda 

setelah melakukan 

kunjungan di PT. 

Sidomuncul hari ini? 

Agrowisata Perkemban

gan usaha 

dari awal 

sampai 

sekarang 

ini sangat 

hebat, bisa 

menjadi 

perusahaan 

Quality 

control 

Tidak 

nyangka 

Sidomuncul 

punya agro 

wisata  

Belum ada 

yang 

berkesan 
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yang besar 

seperti 

sekarang. 

Penjagaan 

produk dan 

teknologi 

tidak 

tertinggal 

jauh 

9 Sebutkan apa saja 

nama produk 

Sidomuncul yang 

Anda ketahui setelah 

melakukan kunjungan 

di pabrik Sidomuncul 

hari ini. 

Tolak angin, 

kuku bima 

energy, anak 

sehat, 

wedang jahe, 

STMJ 

Tolak 

angin, kuku 

bima, alang 

sari, sari 

kunyit, 

kunyit 

asam, kopi 

jahe, jahe 

wangi, 

STMJ 

Tolak 

angin, kuku 

bima, bio 

farm 

Tolak angin, 

kuku bima, 

alangsari, 

kunyit asam, 

kopi jahe 

Tolak angin, 

kuku bima 

10 Setelah melakukan 

kunjungan hari ini, 

bagaimana pendapat 

anda tentang produk 

dan pabrik PT. 

Sidomuncul? 

Berstandar  Semakin 

percaya 

dengan 

produknya, 

baik dari 

segi 

manfaat 

produk 

sampai 

kesterilan 

produk. 

Bahkan ada 

riset untuk 

marketing 

produk dan 

produk 

yang rusak 

Menarik, 

banyaknya 

jumlah dan 

varian 

produk 

tidak 

mempengar

uhi kualitas 

produk 

yang selalu 

terbaik 

Pabriknya 

lumayan 

besar, 

kesinambung

an 

lingkungan, 

pabrik 

produksi 

imbang 

Cukup bagus 

 

Perkumpulan Wanita Kantor Wilayah BPJS Purwitasari ( 02 maret 2015) 

NO PERTANYAAN 

INFORMAN 

Ibu Agus Ny. 

Sunyoto 

Ny. Vito Ny. wiryanto Eni Kumoro 

1 Apakah hari ini adalah 

kunjungan pertama 

Anda ke  pabrik PT. 

Sidomuncul? 

Ya Ya Ya Ya Ya 

2 Dari mana Anda 

mendapat informasi 

bahwa PT. 

Ketua kanwil 

BPJS 

Kerabat Kerabat Kerabat Dari internet 
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Sidomuncul menerima 

kunjungan industri? 

Tuliskan. 

 

3 Apakah penjelasan 

yang diberikan selama 

proses kunjungan 

dapat Anda mengerti?  

Jelaskan alasan Anda. 

 

Mengerti, 

karena guide 

dapat 

menjelaskan 

secara 

ringkas dan 

jelas 

Ya, guide 

menjelaska

n dengan 

baik 

sehingga 

mudah 

dimengerti 

Ya, 

penjelasan 

yang 

diberikan 

jelas 

Ya, karena 

penjelasanya 

tidak rumit 

sehingga 

dapat 

dimengerti 

Dimengerti 

4 Sebelum melakukan 

kunjungan ke pabrik 

Sidomuncul, apa saja 

nama produk 

Sidomuncul yang 

Anda ketahui? 

Sebutkan. 

Tolak angin, 

kuku bima, 

kunyit asam 

Tolak 

angin, 

Kuku bima, 

jahe wangi 

Tolak 

Angin, 

kuku bima 

ener-g, 

kopi jahe 

Kuku bima 

ener-g, tolak 

angin 

Tolak angin, 

kuku bima, 

tolak angin 

anak, STMJ, 

Jahe wangi 

5 Jika Anda pernah 

mengunjungi 

perusahaan lain, 

bagaimana pendapat 

Anda tentang kualitas 

pelayanan kunjungan 

industri di PT. 

Sidomuncul jika 

dibandingkan dengan 

perusahaan lainnya? 

Lebih baik 

dalam 

penerimaan 

dan 

penjelasan 

Sidomuncu

l yang 

terbaik 

Bagus Belum 

pernah, tapi 

di 

sidomuncul 

kualitas 

pelayananny

a sangat baik 

dan 

memuaskan 

Pelayananny

a ramah 

6 Setelah melakukan 

kunjungan di PT. 

Sidomuncul hari ini, 

apakah Anda lebih 

yakin dan memilih 

produk Sidomuncul 

daripada produk 

perusahaan jamu 

lainnya? Mengapa? 

Ya lebih 

yakin, karena 

sudah 

menerima 

penjelasan 

tentang 

prosesnya 

Ya, karena 

selalu ada 

pengawasa

n mulai 

dari bahan 

baku 

sampai 

produk jadi 

Ya, karena 

produknya 

sangat 

memerhatik

an kualitas 

secara 

ilmiah dan 

limbah 

dikelola 

dengan 

baik 

Ya, karena 

sudah 

mengetahui 

proses-proses 

produk yang 

ada 

Ya, karena 

pernah 

mengonsums

i dan 

hasilnya 

bagus 

7 Menurut Anda apa 

yang membedakan 

produk Sidomuncul 

dengan produk lain 

yang sejenis? Jelaskan 

pendapat Anda. 

Produk 

sidomuncul 

lebih dikenal 

dan lebih 

enak rasanya  

Rasanya 

seperti 

yang asli 

Varian 

produk 

yang 

banyak, 

kebersihan 

dan 

komposisin

ya 

Komposisi 

produk lebih 

jelas 

Tidak pernah 

menggunaka

n produk lain 

8 Hal apa yang paling 

berkesan bagi Anda 

setelah melakukan 

Lebih 

mengerti 

tentang 

Ternyata 

limbahnya 

bisa diolah 

Mengetahui 

proses kerja 

pembuatan 

Mengetahui 

proses 

pembuatan 

Tempatnya 

bersih, 

higienis dan 
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kunjungan di PT. 

Sidomuncul hari ini? 

proses 

produksi dan 

pengembang

an produk 

menjadi 

pupuk 

produk-

produk 

sidomuncul 

jamu secara 

modern dan 

tidak 

menyangka 

di 

sidomubcul 

ada 

argowisata 

menjaga 

kualitas 

9 Sebutkan apa saja 

nama produk 

Sidomuncul yang 

Anda ketahui setelah 

melakukan kunjungan 

di pabrik Sidomuncul 

hari ini. 

Tolak angin, 

kuku bima, 

STMJ, kopi 

jahe, jahe 

wangi, 

kunyit asam, 

sirih 

Tolak 

angin, kuku 

bima, jahe 

wangi, 

jamu 

komplit, 

pelangsing 

perut, susu 

jahe, kopi 

jahe 

Pupuk 

organik, 

tolak angin, 

kuku bima, 

pelangsing 

perut, alang 

sari, susu 

jahe, jahe 

wangi 

Alang sari, 

tolak angin, 

kunyit asam, 

kopi jahe, 

kopi ginseng, 

susu jahe, 

jahe wangi 

Tolak angin, 

kuku bima, 

kunyit asam, 

alang sari, 

pelngsing 

perut, susu 

jahe 

10 Setelah melakukan 

kunjungan hari ini, 

bagaimana pendapat 

anda tentang produk 

dan pabrik PT. 

Sidomuncul? 

Sangat 

bekualitas, 

terjamin, 

proses 

pembuatan 

steril 

Produknya 

teruji 

secara 

ilmiah, 

pabriknya 

bersih, 

modern, 

argowisata

nya 

menyenang

kan 

Produknya 

bervariasi, 

pabriknya 

menarik 

dan 

menyenang

kan untuk 

dikunjungi 

Pabrik sangat 

mengutamak

an kualitas 

bahan baku, 

sehingga 

keraguan 

tentang 

ketidak 

amanan 

produk 

berkurang 

Bagus, 

berkualitas 

 

Dharma Wanita RSUD Pandanarang Boyolali (06 maret 2015) 

NO PERTANYAAN 

INFORMAN 

Ny. Ken 

marlupi 

Ny. 

Suswanto 

Ny. 

Marwati 

sugito 

Ny. Sunarto Margaretta  

1 Apakah hari ini adalah 

kunjungan pertama 

Anda ke  pabrik PT. 

Sidomuncul? 

Ya  Ya  Ya, 

pertama 

kali 

Kunjungan 

pertama 

Ya  

2 Dari mana Anda 

mendapat informasi 

bahwa PT. 

Sidomuncul menerima 

kunjungan industri? 

Tuliskan. 

Media sosial Ketua Media 

sosial 

Dari ketua Dari ketua 

3 Apakah penjelasan 

yang diberikan selama 

proses kunjungan 

Jelas Bisa, kami 

sangat puas 

ternyata 

Menjadi 

sedikit 

mengerti 

Bisa 

dimengerti, 

semua 

Ya, karena 

guide dapat 

menjelaskan 
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dapat Anda mengerti?  

Jelaskan alasan Anda. 

 

kami dapat 

penjelasan 

dan 

sambutan 

yang baik 

proses 

produk 

jamu 

Sidomuncu

l 

penjelasan 

sangat jelas 

dan 

mengarahkan 

dengan 

sistematis 

dan jelas 

4 Sebelum melakukan 

kunjungan ke pabrik 

Sidomuncul, apa saja 

nama produk 

Sidomuncul yang 

Anda ketahui? 

Sebutkan. 

STMJ, kuku 

bima, tolak 

angin 

Tolak 

angin, 

STMJ, dsb 

Tolak 

angin, kuku 

bima, 

STMJ, susu 

jahe 

Kuku bima, 

tolak angin 

Tolak Angin, 

Kuku Bima 

Energi, 

Pelangsing 

Perut 

5 Jika Anda pernah 

mengunjungi 

perusahaan lain, 

bagaimana pendapat 

Anda tentang kualitas 

pelayanan kunjungan 

industri di PT. 

Sidomuncul jika 

dibandingkan dengan 

perusahaan lainnya? 

Kualitas baik Ya, cukup 

baik dalam 

penyambut

an dan 

penerimaan

nya 

Belum 

pernah 

kunjungan 

selain ke 

PT. 

Sidomuncu

l  

Sidomuncul 

sangat 

memuaskan 

dan 

pelayananny

a sangat 

menyenangk

an 

Dulu pernah 

ke Nissin, 

tetapi disini 

lebih baik 

6 Setelah melakukan 

kunjungan di PT. 

Sidomuncul hari ini, 

apakah Anda lebih 

yakin dan memilih 

produk Sidomuncul 

daripada produk 

perusahaan jamu 

lainnya? Mengapa? 

Lebih 

memilih 

produk 

sidomuncul 

Setelah 

mengunjun

gi kami 

lebih tahu 

tentang 

produk-

produknya 

Tidak 

pernah 

minum 

jamu 

Setelah 

melakukan 

kunjungan ke 

pabrik 

sidomuncul, 

lebih yakin 

dan memilih 

produk 

sidomuncul 

Ya, karena 

dapat 

mengetahui 

proses 

pembuatan 

sejak bahan 

baku sampai 

produk jadi 

7 Menurut Anda apa 

yang membedakan 

produk Sidomuncul 

dengan produk lain 

yang sejenis? Jelaskan 

pendapat Anda. 

Lebih 

higienis 

Rasanya 

lebih enak 

Tidak tahu Produk 

sidomuncul 

sangat lebih 

baik 

Rasa dan 

jaminan 

mutu 

produknya 

8 Hal apa yang paling 

berkesan bagi Anda 

setelah melakukan 

kunjungan di PT. 

Sidomuncul hari ini? 

Bersih, 

tertata rapih, 

berkualitas 

Kami 

sangat 

terkesan 

pada acara 

penyambut

an dan 

lokasi yang 

ternyata 

sangat luas 

dan 

beragam 

Penerimaan 

kunjungan 

memuaskan

, bagus 

Yang paling 

berkesan 

karena 

bahannya 

sangat bersih 

dan 

terpercaya 

Agrowisata 

9 Sebutkan apa saja 

nama produk 

Kuku bima, 

STMJ, Tolak 

Tolak angin 

kaplet, 

Kuku bima, 

susu jahe, 

Kuku bima, 

tolak angin, 

Tolak Angin, 

Kuku Bima 



26 
 

Sidomuncul yang 

Anda ketahui setelah 

melakukan kunjungan 

di pabrik Sidomuncul 

hari ini. 

Angin, anak 

sehat, sari 

kunyit 

tolak angin 

cair, dsb. 

tolak angin anak sehat Energi, 

Pelangsing 

Perut, Anak 

Sehat, Alang 

sari, Kopi 

Jahe, Jahe 

Wangi 

10 Setelah melakukan 

kunjungan hari ini, 

bagaimana pendapat 

anda tentang produk 

dan pabrik PT. 

Sidomuncul? 

Dapat di 

konsumsi 

semua umur 

dan di semua 

musim 

Ternyata 

PT. 

Sidomuncu

l tidak 

hanya 

produksi 

jamu 

tradisional, 

tapi juga 

obat-obatan 

Sangat 

bagus 

Setelah 

melakukan 

kunjungan 

industri 

sangat 

memuaskan 

dan saya 

sangat 

senang bisa 

menambah 

pengetahuan 

Produknya 

berkualitas, 

pabriknya 

bersih dan 

menggunaka

n alat-alat 

yang canggih 
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Lampiran hasil observasi 

 

Observasi kunjungan industri di PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk 

sejak Desember 2014 sampai April 2015 

 

 Pesan yang disampaikan selama kunjungan industri selalu sama, karena 

sudah menjadi prosedur tetap untuk pemandu kunjungan. Jalur kunjungan dimulai 

dari pabrik Sidomuncul Pupuk Nusantara (SMPN) untuk produksi pupuk organik. 

Di pabrik SMPN, dijelaskan proses pembuatan pupuk organik yang berasal dari 

limbah jamu, teknologi mesin yang digunakan, ke negara mana saja pupuk akan 

dipasarkan, dan proses penjualan produk secara MLM (multilevel marketing). 

 Setelah dari pabrik SMPN, kemudian menuju pabrik Sidomuncul dimulai 

dari gudang bahan baku simplisia yang berisi bahan baku untuk produk 

Sidomuncul. Dijelaskan proses penerimaan bahan baku, pengecekan bahan baku 

oleh quality control (QC), manajemen penyimpanan bahan, dan dari mana saja 

Sidomuncul menerima bahan baku tersebut. 

 Setelah itu, pengunjung diajak ke proses gerabahan atau pemotongan bahan 

baku agar lebih mudah diproses. Bersebelahan dengan proses gerabahan, terdapat 

ruang pencucian bahan baku, sekaligus pengeringannya. Di lokasi tersebut, selalu 

dijelaskan bahwa tim QC selalu mengontrol setiap prosesnya. 

 Lokasi selanjutnya adalah gudang bahan baku non simplisia, yaitu gudang 

untuk creamer, gula, dst. Bahan-bahan tersebut sudah siap pakai, dan tidak ada 

proses produksi, sehingga pengunjung tidak diajak masuk ke dalam, hanya di 

depan pintu saja. Pengunjung diajak lagi ke lokasi proses pengemasan primer dan 

sekunder. Selanjutnya, pengunjung diajak ke laboratorium. Dijelaskan satu 

persatu aktivitas di 11 laboratorium dan berbagai fungsinya. 

 Sambil menuju ke lokasi pabrik Tolak Angin, pengunjung akan melewati 

gudang produk jadi yang siap di distribusikan ke berbagai tujuan. Di pabrik Tolak 

Angin, pengunjung tidak boleh masuk ke dalam tetapi hanya menyaksikan dari 

sisi luar saja. Dari luar masih tampak cukup jelas proses produksi, dan mesin-

mesin yang digunakan. Lokasi pabrik terakhir yaitu pabrik Kuku Bima Energi. Di 
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lokasi pabrik Tolak Angin dan Kuku Bima Energi merupakan pabrik modern 

dengan menggunakan mesin, sehingga hanya memerlukan tenaga manusia sebagai 

operator mesin saja. Di setiap lokasi produksi, selalu dijelaskan proses 

pengambilan sample untuk dicek kembali keamanannya sebelum siap untuk 

dipasarkan. Setelah selesai berkeliling pabrik, pengunjung diajak ke agrowisata 

untuk beristirahat. Di agrowisata tersedia fasilitas joglo, mushola, dan toilet yang 

dapat digunakan pengunjung. Di lokasi inilah, pengunjung melakukan sesi diskusi 

dengan PR di pabrik. Begitu tiba di joglo, disediakan welcome drink untuk 

pengunjung, snack, dan company profile yang dapat dibawa pulang. Setelah 

proses diskusi selesai, dibagikan goody bag yang berisi sample produk untuk 

masing-masing pengunjung. 

 


