
 

 

DAFTAR PERTANYAAN YANG DIAJUKAN PADA 

DEPOT KUSEN REDHO PALEMBANG 

 

Nama   : Deby Sundari 

NPMS   : 061430600460 

Mata Kuliah  : Manajemen Produksi dan Operasi 

Pembimbing I  : Drs. Dibyantoro, M.M.  

Pembimbing II : Titi Andriyani, S.E., M.Si. 

 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Tahun berapa Depot Kusen Redho 

didirikan ? Bagaimana sejarah singkat 

berdirinya Depot Kusen Redho ini ? 

Tahun 2007. Untuk memenuhi 

permintaan masyarakat akan kusen 

pintu, kusen jendela, daun pintu, 

dan daun jendela 

2. Berapa Jumlah Karyawan Di Depot 

Kusen Redho ini ? 

3 karyawan yang terdiri dari 2 

tukang, dan 1 finishing 

3. Apa Saja Tugas Pemilik dan Karyawan 

Depot Kusen Redho ?  

(Terlampir) 

4. Apakah usaha ini telah memiliki izin ? Iya, usaha ini telah memiliki izin 

tapi hanya izin dari kecamatan 

setempat. 

5. Apakah Bapak telah mengklasifikasikan 

biaya-biaya  yang dikeluarkan selama 

proses produksi ? 

Saya belum mengklasifikasikan 

biaya-biaya yang dikeluarkan 

selama proses produksi 

6. Apakah Bapak telah menghitung BEP 

pada usaha ini ? 

Tidak karena saya tidak mengetahui 

mengenai BEP 

7. Berapa volume penjualan dan volume 

produksi dalam 3 tahun terakhir ?  

(Terlampir) 

8. Berapa modal awal untuk memulai 

usaha ini ? 

Modal awal untuk memulai usaha 

ini yaitu Rp 35.000.000 



9. Dimana tempat membeli bahan baku ? 

apakah ada ongkos kirimnya ? 

Saya membeli bahan baku ini 

didaerah musi dua. Ongkos 

kirimnya tidak ada, mereka 

mengarnatarkan bahan baku 

langsung ke tempat tanpa ongkos 

kirim. 

10. Apakah bapak telah melakukan 

perencanaan jumlah penjualan ? Berapa 

laba yang bapak harapkan untuk tiap 

produk pada tahun 2017 ? 

Belum, Saya mengharapkan 

kenaikan laba 10% dari tahun 2016 

untuk tiap produk. 

11. Bagaimana cara penggajian karyawan ? upah untuk tukang dibayar 

perminggu sedangkan untuk 

karyawan yang bekerja sebagai 

finishing dibayar per bulan 

12. Berapa macam jenis produk yang 

diproduksi ? berapa harga jual per 

produk ? 

Jenis Kayu Kulim terdiri dari kusen 

pintu dan kusen jendela harganya 

Rp 350.000, kayu merawan terdiri 

dari daun pintu harganya Rp 

800.000 dan daun jendela harganya 

Rp 350.000,  kayu leban terdiri dari 

kusen pintu, kusen jendela, daun 

jendela harganya Rp 250.000 

sedangkan daun pintu harganya Rp 

500.000 

13. Bagaimana proses produksi produk-

produk tersebut ? 

 

 

 

 

1. Pemilihan jenis kayu yang 

digunakan untuk kusen pintu 

dan kusen jendela menggunakan 

kayu kulim dan leban sedangkan 

daun pintu dan daun jendela 

menggunakan kayu merawan 

dan leban. 

2. Pemotongan kayu sesuai dengan 

pola produk yang akan dibuat. 



3. Kayu yang sudah dipotong 

kemudian disugu untuk proses 

penghalusan kayu. 

4. Setelah kayu disugu 

kemudiandilakukan pelubangan 

dengan menggunakan mesin tata 

agar kayu dapat disambungkan. 

5. Setelah kayu disambungkan 

kemudian dilakukan 

pengepresan dengan 

menggunakan Besi press. 

6. Kemudian disambungkan 

menggunakan lem kayu dan 

untuk produk kusen pintu dan 

kusen jendela dilakukan 

pemakuan untuk 

menyambungkan setiap 

potongan-potongan kayu yang 

ada agar lebih kuat. 

7. Mesin profil digunakan untuk 

mempercantik bentuk produk. 

8. Selanjutnya untuk produk daun 

jendela tahap terakhir adalah 

pemasangan kaca. 

14. Apa saja bahan pelengkap dalam proses 

produksi ? 

 

 

Bahan pelengkapnya yaitu paku, 

lem kayu, dan amplas. 

15. Apa saja alat yang digunakan dalam 

proses produksi ? berapa harga setiap 

alat ? serta berapa masa ekonomisnya ? 

 

 

Alat yang digunakan yaitu sugu 

listrik 2 buah @ 350.000 (2 tahun), 

gerindo 2 buah @ 350.000 (3 

tahun), gergaji listrik 2 buah @ 

650.000 (2 tahun), bor 2 buah @ 



350.000 (3 tahun), amplas listrik 1 

buah @350.000 (2 tahun), mesin 

profil 2 buah @650.000 (2 tahun), 

mesin tata 1 buah @ 2.500.000 (3 

tahun), alat pemotong kaca 2 buah 

@ 150.000 (3 tahun), gergaji tangan 

1 buah @75.000 (3 tahun), siku 2 

buah @10.000 (5 tahun), alat pres 2 

buah @ 250.000 (4 tahun), palu 2 

buah @60.000 (2 tahun), pahat 2 

buah @25.000 (4 tahun), meteran 2 

buah @25.000 (2 tahun). 

16. Berapa upah untuk tukang yang 

menghasilkan tiap-tiap produknya ? 

1. Kusen pintu @ 35.000 

2. Daun pintu @ 150.000 

3. Kusen jendela @ 35.000 

4. Daun jendela @ 60.000 

17. Biaya apa saja yang dikeluarkan selama 

berlangsungnya usaha ini ? 

 

Biaya yang dikeluarkan selama 

berlangsungnya usaha ini yaitu gaji 

karyawan finishing Rp 1.500.000, 

biaya listrik Rp 450.000/bulan, 

biaya PDAM Rp 100.000/bulan, 

biaya sewa tempat Rp 

5.000.000/tahun, biaya telepon Rp 

56.000/bulan, biaya angkut Rp 

950.000/bulan, biaya penyusutan 

bangunan Rp 1.000.000/tahun, 

biaya perawatan peralatan Rp 

1.000.000/tahun, biaya buku nota 

Rp 10.000/bulan , biaya pena Rp 

12.000/bulan 

18. Berapa harga masing-masing bahan 

baku dan pelengkapnya ? 

 

1. Kayu kulim Rp 5.000.000/kubik 

2. Kayu leban Rp 3.000.000/kubik 

3. Kayu merawan Rp 



5.000.000/kubik 

4. Kaca Rp 1.500.000/peti 

5. Paku 4 inci Rp 16.000/kg 

6. Lem kayu Rp 10.000/bungkus 

7. Amplas Rp 75.000/kotak 

19. Berapa banyak kebutuhan bahan baku 

dan bahan pelengkap yang digunakan 

untuk membuat masing-masing produk 

kusen pintu, kusen jendela, daun pintu, 

dan daun jendela ? 

 

Kusen pintu : 1 kubik kayu 

menghasilkan 28 unit kusen pintu, 

paku sekitar 8 buah/unit, amplas 1 

lembar/unit, lem kayu ¼ 

bungkus/unit. 

Daun pintu : 1 kubik kayu 

menghasilkan 15 unit daun pintu, 

amplas 2 lembar/unit, lem kayu ½  

bungkus/unit. 

Daun jendela : 1 kubik kayu 

menghasilkan 75 daun jendela, 

amplas 1 lembar/unit, lem kayu ¼ 

bungkus/unit, dan kaca. 

Kusen jendela : 1 kubik kayu 

menghasilkan 35 unit kusen 

jendela, paku sekitar 8 buah/unit, 

amplas 1 lembar/unit, lem kayu ¼ 

bungkus/unit. 

 

 



 



 


