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Lampiran 1 

Kuesioner untuk Konsumen 

IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama   : 

2. Usia   : 

3. Jenis kelamin  : L/P 

4. Pekerjaan  : 

a. Swasta 

b. Wiraswasta 

c. PNS 

5. Penghasilan perbulan : 

a. > 1,5 juta 

b. 1,5 juta – 3 juta 

c. < 3 juta 

PERYANTAAN 
petunjuk pengisian: 

mohon untuk memberikan tanda (√) pada setiap pernyataan yang anda pilih. 

Keterangan: 

SS = sangat setuju 

S = setuju 

N = netral 

TS = tidak setuju 

STS = sangat tidak setuju 

No Pertanyaan SS S N TS STS 

 Aspek pemasaran      
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1 Perlunya promo setiap event(natal, 
lebaran, dll) 

     

2 Saya lebih nyaman jika ada fasilitas 
delivery. 

     

3 Pusat Grosir Jam menjadikan 
kalangan pekerja sebagai target 
potensialnya. 

     

4 Pusat Grosir Jam terletak pada 
kawasan alun-alun Ungaran yang 
merupakan pusat kota Ungaran.  

     

5 Harga jam yang diberikan sekitar 
(Rp 25.000 – Rp 500.000) 

     

6 Pelanggan akan diberikan diskon 
tambahan(diluar harga grosir) 
setiap pembelian minimal Rp 
1.000.000 

     

 Aspek operasional      

7 Pusat Grosir Jam memberikan 
fasilitas yang lengkap seperti parkir 
yang luas, kursi, ac. 

     

8 Layout usaha Pusat Grosir Jam ini 
tidak hanya menggunakan 1 
ruangan saja (untuk penjualan) 

     

 Aspek sdm      

9 Pekerjaan yang diberikan pada 
karyawan Pusat Grosir Jam harus 
sesuai dengan keahlian masing- 
masing. 

     

10 Karyawan harus bisa memperbaiki 
stock jam yang rusak. 

     

11 Karyawan harus mempunyai 
kemampuan pengetahuan tentang 
jam tangan. 

     

 



73 

 

Lampiran 2 

Panduan Wawancara Kepada Pemilik Nabila Grosir 

 

berikut ini adalah pertanyaan yang akan diajukan kepada pemilik usaha Nabila Grosir 

untuk menggali informasi secara lebih dalam untuk memperoleh  gambaran umum 

dan data terkait bisnis grosir jam. 

1. Terkait dengan ide dan bisnis pendirian usaha grosir jam 

a.  mengapa anda tertarik menjalankan bisnis grosir jam? 

b. apakah ide bisnis dan konsep bisnis yang anda ambil pada saat pendirian 

usaha grosir jam ini? 

c. apa yang khas dari konsep usaha grosir jam ini? 

2. Terkait dengan aspek pasar. 

a. Bagaimana kondisi bisnis grosir jam di semarang? 

b. Bagaimana tingkat pertumbuhan dan persaingan bisnis usaha grosir di 

semarang? 

c. Apakah peluang yang anda lihat sehingga anda memutuskan untuk 

menjalankan bisnis ini? 

d. Siapakah target pasar potensial? 

e. Apa saja media promosi yang digunakan? 

3. Terkait aspek SDM. 

a. Bagaimana anda menentukan kriteria dalam perekrutan tenaga kerja? 

b. Bagaimana anda menerapkan karyawan dalam struktur organisasi? 
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c. Adakan kenaikan gaji dan bonus untuk pegawai? 

d. Peraturan apa sajakah yang harus ditaati oleh pegawai dan adakah sangsi 

bagi pegawai yang melanggar? 

4. Terkait aspek operasional. 

a. Bagaimanakah pembagian layout dalam ruangan ini? 

b. Ada berapa macam kegiatan operasional yang dilakukan? 

c. Apa saja masalah yang sering dihadapi dalam  masing-masing operasional 

usaha grosir ini? 

d. Jam berapakah usaha grosir ini buka? 

5. Terkait dengan aspek keuangan. 

a. Langkah-langkah apa saja yang anda lakukan dalam  menentukan jumlah 

investasi? 

b. Berapa besar dana investasi yang dibutuhkan? 

c. Bagaimana anda menentukan jumlah tingkat labanya? 

d. Berapa kira-kira  jumlah Omzet anda setiap bulan? 

e. Berapa lama perkiraan waktu yang diperlukan sehingga dana investasi 

dapat kembali? 

f. Apa yang dilakukan sebagai langkah kegiatan pengawasan terkait 

investasi keuangan ini? 
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No Pertanyaan 

1     a. mengapa anda tertarik menjalankan bisnis grosir jam? 

 Yang membuat saya tertarik buat bisnis grosir jam adalah keuntungan 
buta, jadi tidak banyak orang tau berapa keuntungan sebuah jam tangan 
itu. 

 b. apakah ide bisnis dan konsep bisnis yang anda ambil pada 
saat pendirian usaha grosir jam ini? 

 Idenya dulu saya mengambil dan mengkonsepkan bisnis ini menjadi 
bisnis grosir karena saya tertarik pada sistem penjualanya. 

 c. apa yang khas dari konsep usaha grosir jam ini? 

 Menurut saya konsep yang kas sebenarnya adalah penempatan jam 
tangannya yang mengambarkan ini adalah penjual grosir. 

2 a. Bagaimana kondisi bisnis grosir jam di semarang? 

 Kondisi menurut saya masih baik – baik saja 

 b. Bagaimana tingkat pertumbuhan dan persaingan bisnis 
usaha grosir di semarang? 

 Tingkat pertumbuhan sepertinya lumayan mengalami peningkatan 
sedangkan untuk persaingan sekarang banyak yang main harga. 

 c. Apakah peluang yang anda lihat sehingga anda 
memutuskan untuk menjalankan bisnis ini? 

 Peluang yang saya lihat terdapat pada minat konsumen yang menyukai 
memakai jam tangan 

 d. Siapakah target pasar potensial? 

 Target saya tentu kalangan pekerja. Kalangan pekerja sudah 
mempunyai penghasilan untuk membeli jam tangan sendiri.  

 e. Apa saja media promosi yang digunakan? 

 Saya hanya melalui mulut ke mulut saja.  

3 a. Bagaimana anda menentukan kriteria dalam perekrutan 
tenaga kerja? 
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 Yang pastinya tau tentang jam tangan dan  biasanya yang dapat 
memperbaiki jam tangan minimal ganti baterai. 

 b. Bagaimana anda menerapkan karyawan dalam struktur 
organisasi? 

 Biasa saja langsung karyawan kepada bosnya langsung. 

 c. Adakan kenaikan gaji dan bonus untuk pegawai? 

 Kenaikan gaji biasa setiap tahun,untuk bonus hanya THR saja. 

 d. Peraturan apa sajakah yang harus ditaati oleh pegawai dan 
adakah sanksi bagi pegawai yang melanggar 

 Untuk peraturan hanya masalah jam masuk dan cara penjualan kepada 
konsumen, untuk sanksi biasa saya beri peringatan saja kalo sudah 
keterlaluan bias saja saya keluarkan. 

4 a. Bagaimanakah pembagian layout dalam ruangan ini? 

 Untuk letaknya saya hanya menyesuaikan tempat. Saya buat efektif 
biar tertata rapi 

 b. Ada berapa macam  kegiatan operasional yang dilakukan? 

 Kegiatannya ada 2, untuk penjualan dan untuk memperbaiki jam  

 c. Apa saja masalah yang sering dihadapi dalam  masing-
masing operasional usaha grosir ini? 

 Masalah menurut saya hampir tidak ada hanya ada masalah kecil saja 
pada bagian service jam, kadang – kadang ada jam yang sulit di 
perbaiki.  

 d. Jam berapakah usaha grosir ini buka? 
Dibuka mulai jam 10.00 sampai jam 16.00 

5 a. Langkah-langkah apa saja yang anda lakukan dalam  
menentukan jumlah investasi? 

 Saya menentukan biaya sewa tempat disini, biaya pembelian jam, gaji 
pegawai, dan lain- lain. 

 b. Berapa besar dana investasi yang dibutuhkan? 

 Waktu saya buka dulu masih sedikit, harga jam juga belum semahal 
sekarang, waktu itu kira-kira sekitar 70 juta. 
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 c. Bagaimana anda menentukan jumlah tingkat labanya? 

 Labanya rata-rata saya ambil setengahnya dari harga saya ambil. 

 d. Berapa kira-kira  jumlah Omzet anda setiap bulan? 

 Omzet saya sekitar Rp 67.614.000 per bulanya 

 e. Berapa lama perkiraan waktu yang diperlukan sehingga 
dana investasi dapat kembali? 

 Saya waktu itu sekitar 2 tahun lebih 3 bulan seingat saya. 

 f. Apa yang dilakukan sebagai langkah kegiatan pengawasan 
terkait investasi keuangan ini? 

 Saya biasa melakukan pencatatan penjualan setiap harinya. 
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