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Lampiran 1. Wawancara dengan Pemilik TB. Surya Jaya 

 

1. Menurut Bapak/Ibu hal-hal apa saja yang menjadi kekuatan TB. 

Surya Jaya? 

O ya banyak to, lokasine enak ni strategis, liat o deket deket sama toko-

toko lain e, jadi orang gampang akses kluar masuk e. Nek meh ngirim 

barang harang cuma di deket sini tok nik. Pegawe-pegaweku ya ramah, 

tanggap, cepat juga nek ngurusi orang-orang seng dateng, orang-orang 

kadang ya nek ndak isa kesini tinggal telpon apa sms tok ndak usah dateng 

kan ya langsung di tanggepi to, nek lama-lama selak ngambil tempat lain 

moh to ya, ya nda? Hehehe... begitu ada order langsung tak tandangi kabeh 

nek dah langsung cus kirim deket sini. Bejone kiriman e ya dah genah 

kabeh, enak tak tek tak tek juga. Ya puji Tuhan pelanggan e setia semua 

kadang walopun harga barang e kacek lebih mahal tapi tetep wae orang e 

dah kantil mbek aku to dah kadung penak mbek aku, hehehe. 

 

2. Menurut Bapak/Ibu hal-hal apa saja yang menjadi kelemahan TB. 

Surya Jaya? 

Naaah ituuu. Jan e kan ni sales e ada 4 orang to, tu semua cuma keliling e 

di sini-sini tok, jawa tengah mbek deket-deket paling sampe pantura situ-

situ tok. Kadang ya kalah harga sama seng toko-toko lain, gara-gara e ya 

macem-macem juga ada seng gara-gara ngambilku kurang banyak kan nek 

ngambil e banyak sama enda harga e ya mesti beda ya to, terus ya macem-



61 

 

macem. Sini ya ndak pake promosi, promosi e cuma pake dari mulut ke 

mulut aja sama jarang promosi, hampir ndak pernah malahan. O ya, bejo e 

ya gara-gara yeye (ayah dari TB. Surya Jaya) kan dah dari dulu main ini 

jadi orang-orang ya dah pada tau juga. 

 

3. Menurut Bapak/Ibu hal-hal apa saja yang menjadi peluang TB. Surya 

Jaya? 

Jangkauan pasar pesaing di wilayah jawa tengah dan sekitarnya, sehingga 

TB. Surya Jaya dapat mengembangkan pasarnya ke wilayah jawa timur 

dan jawa barat. Banyaknya properti yang dibangun, kan nek gitu isa buat 

orang-orang jadi lebih banyak butuh barang-barangku to entah butuh buat 

grendel e, kunci-kunci ne, macem-macem. Lhhaaa nek gitu kan penjualan 

ku meningkat to, jadi nek makin banyak pembangunan aku seneng. 

  

4. Menurut Bapak/Ibu hal-hal apa saja yang menjadi ancaman bagi TB. 

Surya Jaya? 

Wah lha banyak toko-toko baru uakehh e rak karuan, juale barang yo 

podo, harga ne kadang menang aku tapi yo kadang menang de en, jual e ya 

podo mbe dewe. Sekarang kondisi ekonomi ketok e kurang apik ya, eh ya 

naek turun deng kadang isa dateng barengan buanyak tak tanyai pada 

butuh perbaikan rumah tapi akhir-akhir ini ya itu agak kurang. 
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5. Bagaimana hubungan TB. Surya Jaya  dengan pihak supplier? 

O ya bagus banget kadang sering kumpul bareng, dolan-dolan bareng, 

gantian nek kasih oleh-oleh. 

 

6. Siapa sajakah pesaing TB. Surya Jaya? 

Pesaing utama ada Budi Kencana, Inti Prima, MJA, Sinar Kencana, 

Gunung Cemara, Budi Jaya, LTT, Palma, Rapid, Menara Tehnik, ada lagi 

10 toko jualan e sama semua, masarkene ya sama semua. 

 

7. Bagaimana tingkat persaingan yang terjadi di dalam bisnis ini? 

Banyak toko-toko baru ndek jawa tengah sama sekitar e jual e sama, harga 

ne bersaing lah yo soal e modal e do kuat lha nek ngambil barang 

kuaqntitas besar otomatis harga ne murah to. 

 

8. Siapa sajakah pembeli utama TB. Surya Jaya? 

Toko-toko ritel dan distributor yang bergerak dalam bidang yang sama. 

 

9. Bagaimana hubungan antara TB. Surya Jaya dengan para 

konsumen? 

Hubungan e nek sama pelanggan yo mesti baek ya ben beli neng tempat 

ku to, nek tak marahi nanti kabur ndak beli nggon ku lagi pie jal. Nah Puji 

Tuhan e pelanggan e yo do apik-apik. 
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10. Apa saja upaya promosi yang sudah dilakukan TB. Surya Jaya  

dalam rangka meningkatkan penjualan? 

Surya jaya blum ada nek promosi-promosi kayak gitu, selama ini ngandel 

ke dari mulut ke mulut orang satu nanti ngomong lagi ke seng lain mboh 

tuh pada dateng-dateng dewe aku ya awal e ndak tau sek. Tapi seng paling 

joss dari yeye (ayah dari Lestari) kan dah pemain lama tinggal di telpon 

pas awal jadi udah banyak seng tau. 

 

11. Dengan adanya kemajuan teknologi seperti internet, apakah TB. 

Surya Jaya  sudah memanfaatkan teknologi internet tersebut secara 

maksimal? 

Teknologi blum kepake-pake banget apalagi internet. Sejauh ini nek 

komputerya kepake e buat administrasi operasional sama buat keuangan. 

Kayak buat surat jalan, ngecek stok, ngecek harga, ya gitu-gitu itu lah. 

Nek hp ya buat nek trima order jadi orang kan tinggal sms ato telpon. 

  

12. Apakah tenaga pemasar TB. Surya Jaya sudah mencapai target 

sasaran yang diinginkan oleh perusahaan? 

Tenaga pemasar ya masih kurang blum sesuai sama yang tak pingin ke 

banget. Ada 4 orang tapi semuane nek keliling ke jawa tengah tok mentok 

pantura. Pengen ku ya isa sampe ke mana-mana. 
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13. Bagaimana sistem pendistribusian barang yang sudah dilakukan oleh 

TB. Surya Jaya selama ini? 

TB. Surya Jaya pakejasa pengiriman barang yang tepercaya dengan baik. 

makane tempat ku terkenal kiriman ku cepet mbe genah. 

 

14. Usaha apa saja yang sudah dilakukan oleh TB. Surya Jaya  dalam 

rangka meningkatkan jangkauan pendistribusian barang? 

TB. Surya Jaya sudah ngelakuke survei-survei buat ke beberapa daerah 

kayak jawa timur dan sekitarnya dan kayake memungkinkan untuk 

mengembangkan sayap ke daerah itu. Merek dari masing-masing importir 

berbeda sama hargane masih bersaing mbe merek lain di area-area itu jadi 

TB. Surya Jaya isa memasarkan barangnya. 

 

15. Apakah barang yang TB. Surya Jaya jual sudah memenuhi 

kebutuhan konsumen? 

Pertumbuhan penduduk yang tinggi membuat makin berkembang semakin 

berkembangnya orang yang butuh nggon nggo hidup. Barang besi kan jadi 

kebutuhan bagi usaha yang bergerak di bidang properti. Properti masih 

jadi kebutuhan utama buat setiap orang berdampak ke penjualan barang-

barang besi buat memenuhi pembangunan properti sing ada. 
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16. Apakah setiap kota memiliki barang yang sama dan merek yang 

sama? 

Buat jenis-jenis barang yang dipasarkan ke tiap-tiap kota ada yang sama 

dan ada juga yang berbeda, jadi merek berbeda dari tiap-tiap importir, buat 

gampang memudahkan tenaga penjual masuk ke wilayah luar jawa tengah 

dengan merek itu. 

 

17. Berkaitan dengan apa saja perhitungan keuangan bagi TB. Surya 

Jaya? 

Kebutuhan modal bagi TB. Surya Jaya  selalu dalam perhitungan  buat 

stok barang, penjualan dan pembelian barang, pengembangan area 

pemasaran, dan kebutuhan karyawan. 

 

18. Apakah strategi yang TB. Surya Jaya bisa melakukan dalam upaya 

untuk menjaga keberlangsungan perusahaan?  

TB. Surya Jaya dapat melakukan pengembangan produk yang dipasarkan 

kayak pengemasan kembali produk-produk, tapi belum terealisasi soal e 

TB. Surya Jaya berlaku sebagai distributor yang cuma memasarkan barang 

yang diambil dari importir atau sesama distributor dan barangnya berupa 

barang jadi. TB. Surya Jaya kayake butuh untuk memperluas sasaran pasar 

ke wilayah-wilayah luar Jawa Tengah dan promosi-promosi untuk 

menunjang penjualan. 
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Lampiran 2. Wawancara dengan Kabag. Operasional TB. Surya Jaya 

 

1. Menurut Bapak/Ibu hal-hal apa saja yang menjadi kekuatan TB. 

Surya Jaya? 

Surya Jaya lokasinya strategis, di area perdagangan. Karyawannya ramah, 

tanggap dan cepat  menghadapi setiap konsumen yang berkunjung maupun 

melalui sms atau telepon, konsumen terlayani dengan baik. Pendistribusian 

barang TB. Surya Jaya terkenal cepat dan tepat.  

 

2. Menurut Bapak/Ibu hal-hal apa saja yang menjadi kelemahan TB. 

Surya Jaya? 

TB. Surya Jaya memiliki 1 orang pemilik dan 14 orang karyawan. Masing-

masing karyawan memiliki deskripsi perkerjaan yang berbeda-beda sesuai 

dengan divisinya. Divisi dalam keuangan terdapat 2 orang, divisi 

operasional terdapat 8 orang dan pemasaran terdapat 4 orang dan dirasa 

kurang. Beberapa barang lebih mahal dibandingkan dengan pesaing.  

 

3. Menurut Bapak/Ibu hal-hal apa saja yang menjadi peluang TB. Surya 

Jaya? 

Masih terdapat pasar di luar jawa tengah dan sekitarnya yang belum 

terjangkau padahal berpotensi. Kebutuhan barang besi yang masih banyak 

disebabkan karena  banyaknya pembangunan. 
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4. Menurut Bapak/Ibu hal-hal apa saja yang menjadi ancaman bagi TB. 

Surya Jaya? 

Muncul banyak pesaing baru. Daya beli masyarakat yang tertahan karena 

ekonomi yang kurang stabil.  

 

5. Bagaimana hubungan TB. Surya Jaya  dengan pihak supplier? 

TB. Surya Jaya  memiliki hubungan yang baik dengan pihak pemasok. 

 

8. Siapa sajakah pembeli utama TB. Surya Jaya? 

Toko-toko ritel dan distributor yang bergerak dalam bidang yang sama. 

 

9. Bagaimana hubungan antara TB. Surya Jaya dengan para 

konsumen? 

TB. Surya Jaya memiliki hubungan yang baik dengan pelanggannya. 

 

11. Dengan adanya kemajuan teknologi seperti internet, apakah TB. 

Surya Jaya  sudah memanfaatkan teknologi internet tersebut secara 

maksimal? 

TB. Surya Jaya menggunakan teknologi untuk administrasi operasional 

dan keuangan. 

 

13. Bagaimana sistem pendistribusian barang yang sudah dilakukan oleh 

TB. Surya Jaya selama ini? 
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Pelayanan pendistribusian TB. Surya Jaya baik dengan cepat dan tepat 

dapat tertangani untuk pengiriman barang-barang yang dibutuhkan para 

konsumen. 

 

18. Apakah strategi yang TB. Surya Jaya bisa melakukan dalam upaya 

untuk menjaga keberlangsungan perusahaan?  

TB. Surya Jaya hanya memasarkan barang yang diambil dari importir atau 

sesama distributor. 
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Lampiran 3. Wawancara dengan Kabag. Keuangan TB. Surya Jaya 

 

1. Menurut Bapak/Ibu hal-hal apa saja yang menjadi kekuatan TB. 

Surya Jaya? 

Lokasi strategis. Pelanyanan baik untuk pelanggan dan pemasok. Terkenal 

cepat. 

 

2. Menurut Bapak/Ibu hal-hal apa saja yang menjadi kelemahan TB. 

Surya Jaya? 

Beberapa barang lebih mahal dibandingkan dengan pesaing. Kurang 

promosi. 

 

3. Menurut Bapak/Ibu hal-hal apa saja yang menjadi peluang TB. Surya 

Jaya? 

Kebutuhan pembangunan di wilayah jawa. Tiap daerah beda merek yang 

dipasarkan. 

 

4. Menurut Bapak/Ibu hal-hal apa saja yang menjadi ancaman bagi TB. 

Surya Jaya? 

Pesaing baru. Kondisi ekonomi yang kurang stabil. 
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11. Dengan adanya kemajuan teknologi seperti internet, apakah TB. 

Surya Jaya  sudah memanfaatkan teknologi internet tersebut secara 

maksimal? 

Teknologi digunakan untuk administrasi, operasional, dan keuangan saja. 

 

17. Berkaitan dengan apa saja perhitungan keuangan bagi TB. Surya 

Jaya? 

Perhitungan keuangan bagi TB. Surya Jaya  digunakan untuk stok barang, 

penjualan dan pembelian barang, pengembangan area pemasaran, dan 

kebutuhan karyawan. 
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Lampiran 4. Wawancara dengan Kabag. Pemasaran TB. Surya Jaya 

 

1. Menurut Bapak/Ibu hal-hal apa saja yang menjadi kekuatan TB. 

Surya Jaya? 

Surya Jaya lokasinya dekat area perdagangan dan lokasi pendistribusian 

barang. Pendistribusiannya terpercaya dan cepat. TB. Surya Jaya menjaga 

loyalitas setiap pelanggan yang ada. Karyawannya ramah, tanggap dan 

cepat dalam menghadapi setiap konsumen.  

 

2. Menurut Bapak/Ibu hal-hal apa saja yang menjadi kelemahan TB. 

Surya Jaya? 

Tenaga penjualnya kurang hanya pada wilayah jawa tengah dan sekitarnya 

saja. Tidak ada promosi buat konsumen jadi jenuh. Harga barang 

terkadang kalah dengan pesaing. 

 

3. Menurut Bapak/Ibu hal-hal apa saja yang menjadi peluang TB. Surya 

Jaya? 

Tempat tinggal kan menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia, jadi 

dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan semakin banyak 

pula orang-orang yang membutuhkan papan untuk kehidupannya. Barang 

besi menjadi kebutuhan bagi usaha yang bergerak di bidang properti. 

Wilayah di luar jawa tengah dan sekitar dapat dijadikan sasaran buat 

memperluas jangkauan pemasaran dengan perbedaan merek di tiap-tiap 
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daerah juga membuat TB. Surya Jaya dapat melakukan perluasan. TB. 

Surya Jaya dapat mengandalkan kepercayaan dari konsumen untuk 

keberlangsungan perusahaan. 

 

4. Menurut Bapak/Ibu hal-hal apa saja yang menjadi ancaman bagi TB. 

Surya Jaya? 

Pesaing-pesaing baru bermunculan di wilayah jawa tengah dan sekitarnya, 

bahkan menjual barang-barang besi yang hampir sama serta dengan harga 

yang bersaing juga karena dengan modal yang cukup untuk pengambilan 

barang dengan kuantitas yang besar, maka konsumen akan mendapatkan 

harga yang bersaing juga. Ekonomi masih naik turun. 

 

6. Siapa sajakah pesaing TB. Surya Jaya? 

Pesaing utama ada Budi Kencana, Inti Prima, MJA, Sinar Kencana, 

Gunung Cemara, Budi Jaya, LTT, Palma, Rapid, Menara Tehnik. 

 

7. Bagaimana tingkat persaingan yang terjadi di dalam bisnis ini? 

Banyaknya pesaing baru di wilayah jawa tengah dan sekitarnya, dan 

menjual barang-barang besi yang hampir sama serta dengan harga yang 

bersaing juga. 

 

8. Siapa sajakah pembeli utama TB. Surya Jaya? 

Toko-toko ritel dan distributor yang bergerak dalam bidang yang sama. 
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9. Bagaimana hubungan antara TB. Surya Jaya dengan para 

konsumen? 

TB. Surya Jaya memiliki hubungan yang baik dengan pelanggannya dan 

dapat mempertahankan setiap pelanggan yang ada. 

 

10. Apa saja upaya promosi yang sudah dilakukan TB. Surya Jaya  

dalam rangka meningkatkan penjualan? 

TB. Surya Jaya hanya mengandalkan promosi dari mulut ke mulut dan 

hubungan kerabat saja. 

 

12. Apakah tenaga pemasar TB. Surya Jaya sudah mencapai target 

sasaran yang diinginkan oleh perusahaan? 

Keempat orang pemasar di TB. Surya Jaya hanya berada di wilayah Jawa 

Tengah seharusnya dapat dilakukan pengembangan di wilayah yang lain. 

 

14. Usaha apa saja yang sudah dilakukan oleh TB. Surya Jaya  dalam 

rangka meningkatkan jangkauan pendistribusian barang? 

Survei sudah dilakukan ke beberapa daerah seperti jawa timur dan 

sekitarnya dan memungkinkan untuk pengembangan pasar ke wilayah 

tersebut karena merek dari masing-masing importir berbeda dan harga 

yang masih bersaing dengan merek lain di area tersebut akan membuat 

TB. Surya Jaya dapat memasarkan barangnya. 
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15. Apakah barang yang TB. Surya Jaya jual sudah memenuhi 

kebutuhan konsumen? 

Barang yang dijual oleh TB. Surya Jaya merupakan barang kebutuhan 

untuk rumah sebagai tempat tinggal, dan dapat digunakan untuk 

perlengkapan properti lainnya. 

 

16. Apakah setiap kota memiliki barang yang sama dan merek yang 

sama? 

Merek berbeda dari tiap-tiap importir walaupun dengan barang yang sama, 

hal ini memudahkan tenaga penjual untuk masuk ke wilayah jawa timur 

dan jawa barat dengan merek yang ada saat ini. 

 

18. Apakah strategi yang TB. Surya Jaya bisa melakukan dalam upaya 

untuk menjaga keberlangsungan perusahaan? 

TB. Surya Jaya dapat melakukan banyak strategi agar dapat lebih 

berkembang seperti promosi, pengemasan kembali barang yang ada, 

penjualan di berbagai wilayah yang selama ini belum dijangkau, namun 

hal ini belum pernak dilakukan oleh perusahaan. 

  

 




