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LAMPIRAN 

PEDOMAN WAWANCARA 

 Bird In Hands ( cross check dengan istri dan pegawai ) 

1. Siapa nama bapak? 

 Nama saya Eddi Leksono. 

2. Sudah berapa lama bapak membuka usaha ini? 

 Kurang lebih sudah 12 tahun saya mendirikan usaha ini. 

3. Sebelum membuka usaha toko bangunan ini, apakah bapak pernah 

bekerja di bidang bangunan atau semacamnya? 

 Ya, sebelumnya saya pernah bekerja di KIA genting dan 

keramik. 

4. Apa saja barang yang bapak akan jual nantinya? 

 Nantinya saya akan menjual barang yang diperlukan untuk 

pembangunan. Seperti misalnya semen, pasir, batu bata, 

keramik, genteng, dan masih banyak lagi lainnya. 

5. Mengapa bapak memilih membuka usaha ini dibandingkan usaha 

yang lain? 

 Ya karena sebelumnya saya pernah bekerja di perusahaan 

genting dan keramik, maka dari itu saya memberanikan diri 

untuk membuka usaha toko bangunan ini. 

6. Bagamaina peluang dalam mendirikan bisnis ini? 

 Saya rasa peluang membuka toko material disini sangat 

bagus, karena disini dekat dengan perumahan sehingga 
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kemungkinan orang untuk membeli bahan bangunan disini 

sangat besar. Saya juga disini belom banyak yang 

membuka usaha toko material ini, maka saya berpikiran 

usaha ini akan mempunyai prospek yang bagus 

kedepannya. 

7. Siapa yang bapak kenal sehingga bisa membantu berkembanganya 

toko maupun berjalannya kegiatan jual beli ini? 

 Saya mempunyai teman yang juga mempunyai toko 

bangunan, beliau yang sangat membantu saya dalam 

merintis usaha ini. 

 Affordable Loss Princple ( cross check dengan istri ) 

8. Apa saja yang sudah bapak korbankan untuk mengembangkan 

usaha ini? 

 Saya sudah menjual mobil pribadi saya yang digunakan 

sehari hari untuk menambah modal dalam merintis usaha 

saya ini. Selain itu saya juga sudah menjual tanah yang 

saya miliki untuk membeli tempat ini yang sekarang saya 

jadikan sebagai tempat mata pencaharian saya sehari-hari. 

9. Mengapa bapak mengambil keputusan untuk menjual mobil bukan 

barang lain, seperti rumah misalnya? 

 Tidak, karena saya masih memikirkan kelurga saya. 

Apabila saya menjual rumah nanti saya mau tinggal 
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dimana. Kalo saya menjual mobil kan saya masih bisa 

bepergian menggunakan motor maupun kendaraan lainnya. 

10. Apakah bapak masih bisa bertahan hidup semisal ada hambatan 

toko ini tidak mampu bersaing dengan toko material lainnya? 

 Semisal ada hambatan seperti itu saya akan berusaha tetap 

survive dalam hidup, masih banyak hal yang bisa dilakukan 

dan bisa dijadikan usaha. Saya masih mempunyai simpanan 

tabungan yang cukup dan masih ada barang yang bisa 

dijual seperti misalnya mobil pick up yang digunakan untuk 

mengirim barang pesanan para pelanggan. Tapi saya akan 

berusaha sebisa saya untuk tetap bisa bersaing dengan toko 

yang lain agar tetap bisa membiayai keluarga saya. 

 Lemonade Principle ( cross check dengan istri ) 

11. Apa saja masalah yang muncul biasanya ketika membangun usaha 

ini? 

 Ya pertama kali buka usaha ini saya merasa kebingungan 

juga, seperti ketika melayani pembeli. Waktu toko ramai 

pembeli saya harus sabar juga karena setiap pembeli ingin 

dilayani terlebih dahulu. Selain itu juga masalah yang 

muncul yaitu ketika susahnya mencari pegawai kasaran 

untuk membantu usaha ini. Karena mencari pegawai untuk 

pekerjaan seperti ini tidak mudah. Dan juga ada masalah 

yang lain seperti ketika customer telah memesan barang, 
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tetapi barang yang dipesan kosong tidak ada stock di toko 

saya. 

12. Bagaimana cara bapak mengatasi masalah tersebut? 

 Saya tetap sabar dan belajar untuk bisa mengendalikan 

suasana agar saya tidak panik sehingga tidak bingung apa 

yang akan dilakukan. Kalo yang masalah karyawan saya 

berusaha mencari lewat tetangga maupun orang yang saya 

kenal apakah mereka mempunyai kenalan yang mau 

bekerja disini, dan ternyata ada tetangga yang mempunyai 

kenalan yang mau bekerja disini. Kalau untuk mengatasi 

masalah stock kosong di toko ya paling itu bisa meminta 

atau nempil di toko lain yang mempunyai stock barang 

yang di inginkan pelanggan. 

13. Apa yang bapak lakukan untuk membuat usaha ini tetap berjalan 

dengan lancar? 

 Saya mencoba ramah dengan semua pelanggan agar para 

pelanggan tersebut mendapat kepuasan terhadap pelayanan 

yang kami berikan, sehingga para pelanggan juga mau 

kembali untuk membeli barang disini. Selain itu saya juga 

harus sedikit tegas dan meminta tolong kepada para 

pelanggan yang belom membayar lunas hutangnya agar 

segera membayar, kalo tidak ditegasin bisa sampai 
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berbulan-bulan tidak membayar yang menyebabkan 

perputaran uang menjadi tidak lancar. 

14. Kemudian dengan adanya masalah tersebut, apa hasil atau 

keuntungan yang bisa bapak dapat? 

 Dengan adanya masalah tersebut saya bisa mendapat 

keuntungan menambah relasi dengan toko lain, dan juga 

pembeli tidak merasa kecewa karena barang yang dipesan 

sudah tersedia. 

 Crazy QuiltPrinciple (cross check dengan suplier atau dengan konsumen) 

15. Apakah bapak menjalin kerjasama dengan pihak lain? 

 Ya tentunya, karena kita menjalin hubungan dengan suplier 

barang barang yang akan dijual nantinya. Karena barang-

barang yang saya dapet dari suplier semua. 

16. Komitmen apa yang bapak bangun dengan rekan bisnis bapak 

sehingga bisa saling menguntungkan atau pun membantu 

kelancaran bisnis ini? 

 Komitmennya saling percaya satu sama lain. Misalnya saya 

dikasi tempo 1 bulan, ketika sudah jatuh tempo ya saya 

harus membayarnya karena sudah menjadi tanggung jawab 

saya. Dengan cara seperti ini kita bisa saling mengerti serta 

menjalin hubungan menjadi lebih baik. 
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17. Bagaimana cara bapak menjalin hubungan dengan konsumen? 

 Saya sering mengajak ngobrol para pembeli supaya bisa 

saling mengenal lebih jauh dan bisa akrab dengan para 

pembeli. Selain itu para pembeli juga ada yang saya beri 

tempo, tetapi tidak semua orang saya beri tempo karena 

resiko tinggi jika semua orang saya beri tempo. 

 Pilot in the Plane Principle ( cross check dengan istri ) 

18. Bagaimana cara bapak mempertahankan usaha yang telah didirikan 

ini? 

 Saya harus bersikap baik dan ramah kepada pelanggan agar 

para pelanggan tetap mau kembali membeli barang di toko 

ini. Dengan adanya pembeli yang berlangganan membeli 

material disini maka toko ini akan tetap bertahan saya kira. 

Selain itu menambah relasi juga dibutuhkan dalam 

mempertahankan usaha ini, kita harus mempunyai banyak 

kenalan suplier agar bisa meminta barang yang terbaik yang 

diinginkan para konsumen. Dan juga kita sebagai penjual 

harus bisa menjadi solusi bagi pembeli, dan menyarankan 

pembeli untuk memilih barang yang lebih baik kualitasnya 

agar nantinya barang tersebut tidak mudah rusak. 

19. Bagaimana cara bapak untuk mengurangi resiko dalam 

menjalankan bisnis ini? 
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 Ya saya melakukan seleksi terhadap orang-orang yang 

meminta tempo pada saat melakukan pembayaran. Apabila 

saya asal memberikan tempo kepada orang nanti kalau 

tidak dibayar rugi di saya. Dan juga pada saat pertama kali 

membuka usaha, harus benar-benar mantap untuk memilih 

usaha tersebut, sehingga tidak setengah-setengah saat 

menjalankan usaha tersebut. Serta memilih usaha yang 

benar-benar kita kuasai agar kita dapat mengerti 

sepenuhnya ketika ada pembeli yang meminta saran kepada 

kita. Kita juga harus memilih suplier yang benar-benar 

menjaga komitmen sehingga kita membutuhkan barang 

20. Bagaimana cara bapak menyeleksi orang-orang tersebut? 

 Ya pada saat memberi tempo itu kita bisa lihat mana yang 

membayar tepat waktu dan mana pelanggan yang 

membayar tidak tepat waktu. Dari situ bisa dinilai, 

pelanggan yang pantas diberi tempo yang mana. Jika 

pelanggan yang membayar selalu tepat waktu maka bisa 

kita permudah jika meminta tempo lagi, sedangkan yang 

tidak tepat waktu kita bisa tolak atau kita minta mereka 

untuk membayar secara cash maupun membayar dpnya 

terlebih dahulu. 
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21. Apa yang bapak cita-citakan terhadap toko ini? 

 Saya berkeinginan untuk toko ini tetap bisa bersaing 

dengan toko material yang ada di sekitar sini. Selain itu 

saya juga ingin menambah gudang untuk menyimpan 

barang-barang yang cepat laku agar bisa memiliki banyak 

stock. 
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PEDOMAN WAWANCARA ( CROSS CHECK dengan istri) 

 Bird in Hands Principle 

1. Siapakah nama ibu? 

 Nama saya Niniek Setiawati 

2. Apakah Pak Eddi, pernah bekerja di KIA genting dan keramik? 

 Iya, betul mas. Suami saya pernah bekerja di perusahaan 

tersebut. 

3. Mengapa Pak Eddi lebih memilih usaha toko material ini 

dibanding usaha yang lain bu? 

 Beliau mengatakan bahwa beliau mempunyai teman yang 

sudah terlebih dahulu membuka toko material dan beliau 

juga pernah bekerja di perusahaan KIA genting dan 

keramik yang merupakan salah satu bagian dari material. 

 Affordables Loss Principles 

4. Apa saja yang sudah dikorbankan oleh Pak Eddi untuk mendirikan 

usaha ini? 

 Kami sudah menjual sebidang tanah dan sebuah mobil 

untuk menambah modal kami. 

5. Mengapa Pak Eddi memilih menjual barang tersebut bu? 

 Karena beliau beranggapan jika mobil yang dijual masih 

bisa digantikan dengan alat transportasi yang lain. 

 

 



 
 

51 
 

 Lemonade Principle 

6. Apa saja masalah yang muncul biasanya ketika membangun usaha 

ini? 

 Sebenarnya banyak masalah yang muncul, seperti contoh 

ketika konsumen memesan barang tetapi barang yang 

dipesan sedang kosong stocknya di toko kita.  

7. Bagaimana cara bapak mengatasi masalah tersebut? 

 Jika stock sedang kosong kita biasanya mengambil barang 

dari toko lain yang mempunyai stock barang yang 

diinginkan oleh konsumen. 

8. Kemudian dengan adanya masalah tersebut, apa hasil atau 

keuntungan yang di dapat? 

 Kita bisa menjalin hubungan yang semakin baik dengan 

toko lain, selain itu konsumen juga tidak pergi ke toko lain 

untuk membeli barang yang dibutuhkan. 

 Crazy Quilt Principle 

9. Apakah bapak menjalin kerjasama dengan pihak lain, bu? 

 Tentu saja menjalin kerja sama dengan pihak lain, karena 

barang yang kita ambil tentunya juga dari pihak lain. 

10. Komitmen apa yang bapak bangun dengan rekan bisnis bapak 

sehingga bisa saling menguntungkan atau pun membantu 

kelancaran bisnis ini bu? 
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 Komitmen yang dijalin ya seperti kita sudah diberi tempo 

oleh toko lain, kita harus membayar tagihan nota dengan 

tepat waktu agar toko lain tetap percaya kepada kita. 

 Pilot in the Plane Principle 

12. Bagaimana cara bapak mempertahankan usaha yang telah didirikan 

ini bu? 

 Kita harus tetap bersikap ramah dengan para pembeli 

maupun orang yang hanya bertanya soal harga. Dengan 

bersikap ramah maka akan banyak orang yang mau 

berbelanja di toko kita 

13. Bagaimana cara bapak untuk mengurangi resiko dalam 

menjalankan bisnis ini, bu? 

 Kami menyeleksi orang-orang yang suka bayar terlambat 

ketika sudah diberikan tempo. Pelanggan yang seperti itu 

biasanya kita minta untuk langsung membayar lunas atau 

kita minta untuk membayar setengah dari total harga 

belanjaan. 
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PEDOMAN WAWANCARA (CROSS CHECK dengan Pembeli) 

 Crazy Quilt Principle 

Pembeli 1 : 

1. Siapa nama bapak? 

 Nama saya Djoko Suhendro. 

2. Apakah bapak sering membeli barang disini? 

 Saya cukup sering membeli bahan material disini. 

3. Mengapa bapak memilih untuk membeli barang di toko ini? 

 Disini cukup murah harganya dibanding dengan toko yang 

lain, selain itu pemilik toko juga ramah dengan para 

pembeli. 

4. Bagaimana hubungan anda dengan Pak Eddi sebagai penjual dan 

pembeli pak? 

 Hubungan saya dengan pak Eddi cukup baik mas, beliau 

orangnya sangat ramah dan suka bercanda. Selain itu beliau 

juga sering membantu untuk mengarahkan barang apa saja 

yang harus kita beli. 

Pembeli 2 : 

1. Siapa nama bapak? 

 Nama saya Muchibin. 

2. Apakah bapak sering membeli barang disini? 

 Saya sering membeli barang disini karena saya sedang ada 

proyek membangun rumah. 
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3. Mengapa bapak memilih untuk membeli barang di toko ini? 

 Karena disini barangnya lengkap dan pemilik toko mau 

mengarahkan barang apa saja yang lebih baik kualitasnya 

dibandung dengan barang yang lain. 

4. Bagaimana hubungan anda dengan Pak Eddi sebagai penjual dan 

pembeli pak? 

 Hubungan saya dengan pak Eddi cukup dekat mas, saya 

sudah cukup lama berlangganan di toko ini. Beliau 

orangnya sangat ramah dan suka bercanda. Selain itu beliau 

juga sering membantu untuk mengarahkan barang apa saja 

yang harus kita beli. 

Pembeli 3 : 

1. Siapa nama bapak? 

 Nama saya Fredy. 

2. Apakah bapak sering membeli barang disini? 

 Ya saya sering membeli barang disini karena saya sedang 

merenovasi rumah saya. 

3. Mengapa bapak memilih untuk membeli barang di toko ini? 

 Saya membeli barang disini karena toko ini dekat dengan 

rumah saya yang sedang saya renovasi dan juga pelayanan 

di toko ini sangat baik. 

4. Bagaimana hubungan anda dengan Pak Eddi sebagai penjual dan 

pembeli pak? 
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 Hubungan saya dengan pak Eddi cukup dekat mas, beliau 

orangnya sangat ramah, suka mengajak mengobrol dan juga 

beliau suka bercanda. Selain itu beliau juga sering 

membantu untuk mengarahkan barang apa saja yang harus 

kita beli dan memberi tahu serta kualitas dari barang 

tersebut. 

 




