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LAMPIRAN 

Hasil Wawancara Pernyataan Pemilik 

1. Sejak kapan toko elektronik “Irama Mas” di dirikan dan bagaimana sejarahnya? 

Didirikan pada bulan mei tahun 2009 awalnya hanya toko tradisional dengan gedung 

yang masih kontrak ke PT. KAI, kemudian berkembang menjadi outlet modern yang 

menyediakan barang dan fasilitas yang memadai, selain itu kini toko elektronik 

“Irama Mas” sudah memiliki gedung sendiri yang di dirikan di Jl. Gatot Subroto No. 

74 Purwokerto. 

2. Bagaimana struktur organisasi di toko elektronik “Irama Mas”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktur 

Tan Dhany Tanuwijaya 

Wakil Direktur 

Yenella Hidayatno 

Senior Manager 

Kho Ie Tjoan 

Manager Toko 

Moh. Nur Rahman 

Supervisor  

Nuke Kurniasih / 

Sulistiorini 
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3. Produk apa saja yang dijual? 

LED TV, Home Theater, mesin cuci, kulkas, chest freezer, showcase, dvd player, 

AC, camera digital, printer, furniture, proyektor, barang-barang rumah tangga 

(dispenser, kompor, dan lain-lain). 

 

4. Keunggulan / Kekuatan apa saja yang dimiliki oleh toko elektronik “Irama Mas”? 

Lokasinya strategis, parkirannya luas, gedung 3 lantai (ada eskalator), barang yang 

dijual merupakan barang berkualitas dengan branded dan bergaransi resmi, pelayanan 

yang baik dan tempat yang nyaman untuk konsumen. 

 

5. Kelemahan / kekurangan apa saja yang dimiliki oleh toko elektronik “Irama Mas”? 

Banyaknya karyawan baru yang keluar masuk, kurangnya armada pengiriman 

sehingga terkadang terjadi keterlambatan pengiriman kepada konsumen. 
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Hasil Wawancara Pernyataan Pesaing 

 

1. Peluang apa yang didapatkan dalam membuka usaha toko elektronik ? 

a. Kemajuan teknologi dari masa ke masa yang tidak ada habisnya 

b. Pesaing bisnis / usaha elektronik di Purwokerto masih sedikit 

c. memiliki banyak pelanggan tetap karena sudah lama mendirikan usaha 

elektronik   

 

2. Ancaman apa yang sering dihadapi dalam usaha toko elektronik ? 

a. Up to date produk yang dijual untuk terus mengikuti perkembangan zaman 

dan perkembangan inovasi-inovasi baru yang sedang ramai di pasaran 

b. Munculnya pesaing-pesaing baru baik dari dalam maupun luar kota 

Purwokerto karena usaha elektronik memiliki potensi yang baik di 

Purwokerto 
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Hasil Pernyataan Konsumen 

 

Pernyataan SS S N TS STS Total 

Menurut pendapat anda lokasi toko 

elektronik Irama Mas strategis 

3 2 - - - 5 

Toko elektronik Irama Mas 

menyediakan merk produk yang 

anda inginkan 

3 2 - - - 5 

Garansi merupakan aspek penting 

dalam membeli produk elektronik 

3 2 - - - 5 

Menurut anda pelayanan di toko 

elektronik Irama Mas sudah baik 

2 3 - - - 5 

Toko elektronik Irama Mas 

memberikan kenyamanan untuk anda 

2 2 - 1 - 5 

Fasilitas (tempat parkir, eskalator, 

kursi tunggu, penitipan barang) di 

Irama Mas sudah memadahi 

- 4 - 1 - 5 
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Hasil Pernyataan Karyawan 

 

Pernyataan 
SS S N TS STS Total 

Minimnya mobil operasional 

membuat toko elektronik Irama 

Mas sering mendapat complain dari 

para konsumen 

2 8 - - - 10 

Tingginya tingkat turn over 

(pergantian keluar atau masuk 

karyawan tetap / karyawan training) 

karyawan 

4 6 - - - 10 

Produk elektronik selalu berubah 

sesuai dengan trend seiring 

perkembangan zaman 

8 2 - - - 10 

Toko elektronik Irama Mas 

memiliki banyak pelanggan tetap 

4 6 - - - 10 

Di Purwokerto hanya ada beberapa 

toko elektronik  

- 8 - 2 - 10 

 

 

 

 

\ 
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Hasil Pembobotan Mariks IFE dan EFE 

Hasil penentuan bobot Matriks IFE dan EFE toko elektronik Irama Mas yang 

dilakukan oleh 3 orang responden, antara lain : Pemilik Toko, Manager Senior, 

Manager Toko 

Tabel Matriks IFE 

IFE  

STRENGHT R1 R2 R3 Mean 

1. Letak lokasi toko Irama Mas yang strategis 0,20 0,15 0,20 0,18 

2. Produk berkualitas dengan garansi resmi 0,15 0,20 0,10 0,13 

3. Memberikan tempat yang nyaman dalam 

membeli produk 

0,10 0,15 0,15 0,14 

4. Pelayanan yang baik terhadap konsumen 0,20 0,10 0,05 0,12 

5. Memberi fasilitas yang memadai seperti 

lahan parkir yang luas, eskalator, tempat 

istirahat 

0,10 0,15 0,15 0,14 

WEAKNESS     

1. Minmnya mobil operasional 0,15 0,20 0,15 0,17 

2. Tingginya tingkat turnover karyawan 0,10 0,05 0,20 0,12 

TOTAL 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Tabel matriks EFE 

 

EFE 

OPPORTUNITY  R1 R2 R3 Mean  

1. Teknologi yang terus berkembang dari masa 

ke masa 
0,25 0,20 0,25 0,23 

2. Pesaing bisnis di bidang elektronik yang 

masih sedikit 
0,25 0,25 0,15 0,22 

3. Sudah terkenal / memiliki pelanggan tetap 0,15 0,15 0,20 0,17 

THREAT     

1. Memperbarui produk dengan inovasi baru 

yang terus menerus berkembang / up to date 

produk yang dijual 

0,15 0,15 0,20 0,22 

2. Pesaing baru yang mulai mengembangkan 

usaha  elektronik di Purwokerto 
0,20 0,25 0,20 0,23 

TOTAL 1,00 1,00 1,00 1,00 
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HASIL RAPAT PENENTUAN RATING 

P : Pemilik 

MS : Manager Senior 

MT : Manager Toko 

KEKUATAN (STRENGTH) 

1. Letak toko elektronik Irama Mas yang strategis 

P : letak suatu toko / tempat usaha merupakan suatu faktor yang sangat 

penting untuk sebuah usaha, dimana orang pasti akan menuju ketempat yang 

ramai sehingga  dapat meningkatkan penjualan. 

MS : orang cenderung lebih senang bila berkunjung kesuatu tempat dengan 

akses yang mudah di lalui, letak toko / suatu usaha yang strategis mampu 

membuat orang tertarik untuk datang ke tempat kita. 

MT : saya setuju dengan letak toko yang berpengaruh dalam penjualan, 

dengan akses jalan yang mudah dijangkau membuat orang cenderung memilih 

datang ke toko elektronik Irama Mas dibanding toko elektronik lain 

Kesimpulan rating : 4 
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2. Produk berkualitas dan bergaransi resmi 

P : barang elektronik merupakan barang yang tidak bisa kita prediksi kapan 

barang tersebut rusak, sehingga barang berkualitas tinggi dan garansi resmi 

sangat diperlukan dalam usaha toko elektronik untuk menjaga kepuasan dan 

kepercayaan pelanggan. 

MS :  saya setuju dengan pendapat bapak, dengan memberikan produk 

berkualitas dan garansi resmi akan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan 

konsumen sehingga pelanggan menjadi loyal kepada toko elektronik Irama 

Mas. 

MT : bagi kami kepuasan pelanggan adalah tujuan utama kami, dengan 

memberikan produk berkualitas dan pelayanan garansi yang baik adalah hal 

yang diinginkan oleh semua pelanggan. 

Kesimpulan rating : 4 

 

3. Memberikan tempat yang nyaman dalam membeli produk. 

P : saya rasa memberikan tempat yang nyaman perlu dilakukan, namun yang 

terpenting adalah bagaimana cara karyawan melayani pelanggan dengan baik. 

MS : saya rasa dengan tempat yang nyaman pelanggan akan lebih puas dan 

mantap dalam memilih produk yang dia inginkan sehingga tidak menyesal 

setelah membeli barang yang di inginkan. 

MT : tempat yang luas dan nyaman merupakan suatu faktor yang sangat 

membantu karyawan dalam berjualan,maksudnya adalah dengan tempat yang 
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luas membantu karyawan untuk menunjukkan dan menjelaskan display 

produk dengan keunggulan masing-masing. 

Kesimpulan rating : 3 

 

4. Pelayanan yang baik terhadap konsumen 

P : pelayanan adalah hal terpenting didalam penjualan barang dan jasa, 

sehingga di toko elektronik Irama Mas selalu diutamakan pelayanan yang baik 

untuk konsumen / pelanggan. 

MS : dari semua hal yang terpenting adalah kepuasan konsumen, dalam usaha 

penjualan produk dan jasa pelayanan merupakan hal penting terutama untuk 

membangun kepercayaan konsumen kepada kita 

MT : saya rasa tidak hanya usaha toko elektronik saja yang memberikan 

pelayanan yang baik, semua usaha jika ingin berjalan lancar harus 

memberikan pelayanan yang baik. 

Kesimpulan rating : 3 

 

5. Fasilitas yang memadai seperti lahan parkir yang luas, eskalator, tempat 

istirahat. 

P : fasilitas yang memadai adalah faktor pendukung untuk memberikan 

kenyamanan baik untuk karyawan maupun konsumen dan hal tersebut saya 

rasa penting. 
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MS : menurut saya fasilitas adalah hal yang penting, tidak hanya untuk 

konsumen karyawan juga perlu diperhatikan karena kesejahteraan karyawan 

termasuk faktor penting dalam membangun suatu usaha. 

MT : saya setuju fasilitas merupakan hal penting di dalam menjalankan usaha, 

selain kosumen kesejahteraan dan kenyamanan karyawan saat bekerja harus 

diperhatikan, bagaimanapun karyawan merupakan senjata utama perusahaan. 

Kesimpulan rating : 3 

 

KELEMAHAN (WEAKNESS) 

1. Minimnya mobil operasional 

P : jauhnya jarak pengiriman satu dan yang lain membuat pengiriman sedikit 

terhambat, belum lagi jika harus mengambil barang di gudang utama untuk 

mengisi stock yang mulai berkurang. 

MS : mobil operasional sangatlah penting untuk toko elektronik Irama Mas, 

minimnya mobil operasional mendatangkan banyak kritikan dari pelanggan 

karena barang mereka belum terkirim. 

MT : menurut saya mobil operasional toko elektronik Irama Mas sangat perlu 

untuk ditambah, jarak yang berbeda arah membuta pengiriman barang yang 

satu dan yang lain menjadi terhambat. 

Kesimpulan rating : 1 
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2. Tingginya tingkat turnover karyawan 

P : sering terjadinya turn over karyawan disebabkan karena mereka merasa 

pekerjaan di toko elektronik terlalu berat, kebanyakan karyawan adalah anak 

muda yang masih mencoba-coba mendapatkan pekerjaan. 

MS : saya rasa tingkat turn over karyawan cukup banyak, setiap 3 bulan sekali 

toko elektronik Irama Mas membuka lowongan pekerjaan, kebanyakan 

karyawan bekerja hanya 1 minggu lalu mereka resend hal tersebut 

menimbulkan efek negatif untuk karyawan-karyawan baru lainnya. 

MT : saya sangat setuju dengan bapak Manager Senior dengan sering 

bergantinya karyawan membuat hubungan antara karyawan yang satu dan 

lainnya menjadi tidak kondusif, karena hal tersebut menimbulkan strata di 

antara mereka. 

Kesimpulan rating : 1 

 

PELUANG (OPPORTUNITY) 

1. Teknologi yang terus berkembang 

P : perkembangan teknologi memang tidak ada habisnya, setiap 2-3 bulan 

sekali produk-produk dengan seri terbaru di luncurkan oleh brand-brand 

ternama. Saya rasa hal tersebut adalah peluang yang pasti sudah dapat 

meningkatkan penjualan barang elektronik. 
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MS : bisnis di bidang elektronik memang tidak ada habisnya saya setuju 

peluang terbesar dari elektronik adalah teknologi yang terus berkembang dari 

masa ke masa. 

MT : teknologi yang terus berkembang merupakan peluang utama toko 

elektronik dapat terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. 

Kesimpulan rating : 4 

 

2. Pesaing bisnis bidang elektronik yang masih sedikit di Purwokerto 

P : toko elektronik di daerah Purwokerto masih terbilang sedikit, banyak toko-

toko yang tutup karena tidak dapat bersaing dengan toko elektronik dengan 

pengambilan barang dengan jumlah besar sehingga hal ini bisa menjadi 

peluang untuk toko elektronik Irama Mas dalam mengembangkan usaha. 

MS : memang untuk saat ini toko elektronik di Purwokerto tidak banyak, 

namun tidak menutup kemungkinan investor dari luar Purwokerto untuk 

masuk dan bersaing dengan toko elektronik yang ada sekarang ini. 

MT : memang sedikit pesaing yang setara dengan toko elektronik Irama Mas 

di Purwokerto, dan menurut saya ini adalah peluang besar yang harus 

dimanfaatkan untuk mencari pelanggan-pelanggan yang loyal kepada toko 

elektronik Irama Mas. 

Kesimpulan rating : 3 
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3. Sudah terkenal / memiliki pelanggan tetap 

P : pelanggan adalah faktor penting dalam suatu usaha / bisnis,  dengan 

memberikan kepercayaan dan pelayanan yang baik sehingga menjadikan toko 

elektronik Irama Mas sebagai prioritas utama dalam membeli produk 

elektronik. 

MS : sebenarnya toko elektronik Irama Mas sudah berdiri sejak lama, 

sehingga sudah dikenal oleh banyak orang, dan sekarang membuka cabang 

baru, saya rasa itu adalah peluang / keuntungan yang kita memiliki, karena 

toko elektronik Irama Mas sudah pelanggan tetap yang loyal kepada kita. 

MT : saya setuju dengan pendapat bapak, toko elektronik Irama Mas sudah 

terkenal dan memiliki banyak pelanggan, karena setiap tahunnya toko 

elektronik Irama Mas memberikan event promo yang bermacam-macam. 

Kesimpulan rating : 4 

 

ANCAMAN (THREATS) 

1. Memperbarui produk dengan inovasi baru yang terus menerus berkembang / 

up to date produk yang dijual 

P : informasi produk-produk baru memang sangat cepat penyebarannya, 

sehingga terkadang toko elektronik belum tau tetapi pelanggan sudah tau 

terlebih dahulu. Hal tersebut menjadi suatu ancaman yang penting karena jika 

produk yang di inginkan pelanggan tidak ada, pelanggan bisa beranggapan 

bahwa produk di toko elektronik Irama Mas tidak lengkap. 
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MS : saya sangat setuju dengan pernyataan bapak karena banyak pelanggan 

melihat di media internet yang terkadang produk tersebut belum masuk di 

Indonesia. 

MT : up to date produk merupakan ancaman yang serius untuk toko 

elektronik, karena jika kita menjual produk-produk lama maka pelanggan 

akan pergi mencari produk baru dengan teknologi yang sedang ramai 

digunakan saat ini. 

Kesimpulan rating : 1 

2. Pesaing baru yang mulai mengembangkan usaha  elektronik di Purwokerto 

P : sejauh ini pesaing kita tidak begitu banyak namun banyaknya investor dari 

luar Purwokerto yang berdatangan kita perlu mewaspadai hal tersebut, karena 

tidak menutup kemungkinan pesaing membuka usaha di bidang yang sama. 

MS : saya rasa ancaman terbesar yang di hadapi toko elektronik Irama Mas 

adalah munculnya pesaing baru. Munculnya pesaing-pesaing baru bisa 

berdampak pada penjualan kita, karena orang akan membandingkan harga 

dari toko yang satu dengan yang lainnya. 

MT : saya setuju dengan pendapat keduanya karena pesaing bisa memberikan 

dampak negatif untuk penjualan dan pelanggan akan cenderung mencari 

produk dengan kualitas sama namun dengan harga yang termurah, tetapi 

sejauh kita bisa memberi pelayanan terbaik saya rasa konsumen akan tetap 

loyal kepada toko elektronik Irama Mas.   

Kesimpulan rating : 2 


