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PANDUAN WAWANCARA DENGAN PEMILIK PT SURYA ABADI 

 

Relationship dengan Produsen: 

1. Selama ini pihak PT Surya Abadi melakukan pembayaran kepada 

produsennya secara tunai atau melalui cek/BG? Mengapa demikian? 

2. PT Surya Abadi melakukan pembayaran secara tepat waktu atau tidak? Apa 

alasannya?  

3. Jika pemilik PT Surya Abadi sedang memiliki acara (event) misalnya grand 

opening , dll apakah pihak produsen mengucapkan selamat atau tidak? Apa 

alasannya? 

4. Ketika ada hari raya seperti Natal, lebaran, Tahun Baru, apakah antara pihak 

PT Surya Abadi dengna produsennya saling memberikan ucapan selamat? 

Mengapa demikian?  

5. Selama ini jika ada produk baru apakah pihak produsen menelepon PT Surya 

Abadi dan memberikan informasinya?  

6. Apakah selama ini antara pihak PT Surya Abadi dengan produsennya bertukar 

informasi mengenai kondisi perusahaannya atau kondisi ekonomi yang 

dihadapi perusahannya? 

7. Apakah selama berhubungan dengan produsen ini biaya yang dikeluarkan 

minim (misalnya ongkos transport),dll?  

8. Apakah selama ini kesepakatan harga selalu konsisten antara produsen dengan 

PT Surya Abadi? 



9. Apakah selama ini antara pihak PT Surya Abadi dengan produsennya terjadi 

hubungan saling menghargai? Mengapa demikian? Seperti apa contohnya? 

10. Jika ada produk baru diluncurkan, apakah pihak produsen menelepon PT 

Surya Abadi? 

11. Apakah jika ada kenaikan harga pihak produsen selalu memberikan informasi 

harga terbarunya? 

 

Relationship dengan Perantara: 

1. Apakah pihak PT Surya Abadi melakukan pengiriman tepat waktu kepada 

perantaranya (wholeseller dan retailer-nya)? Misalnya ada kendala dari pihak 

ekspedisi (paket)? 

2. Bagaimana cara salesman PT Surya Abadi menjalin hubungan baik dengan 

para perantara? Apakah salesman ramah kepada para perantara PT Surya 

Abadi ? 

3. Jika ada acara khusus atau hari raya apakah antara pihak PT Surya Abadi 

dengan perantaranya saling memberikan ucapan selamat? Apa alasannya? 

4. Apakah pihak PT Surya Abadi memberikan follow up purna transaksi atau 

purna jual, misalnya dengan menelepon secara berkala apakah perantara 

merasa puas terhadap barang PT Surya Abadi? 

5. Jika ada keluhan atau komplain seperti barang cacat (resleting rusak, pesanan 

tidak sesuai order), bagaimanakah cara PT Surya Abadi menanggapinya? 

Apakah ditanggapi dengan cepat? Apa alasannya? 



6. Apakah selama ini jika ada konsumen yang membutuhkan informasi 

mengenai harga, atau produk, PT Surya Abadi memberikannya dengan baik 

sehingga konsumen merasa puas? Apa alasannyaa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAWABAN WAWANCARA: 

1. Selama ini perusahaan melakukan pembayaran dengan menggunakan Giro atau 

transfer secara tunai, karena adanya pembedaan dalam 2 hal metode tersebut 

disebabkan karena perjanjian yang sudah disepakati bersama antara perusahaan 

dengan produsen yang satu dengan yang lain memang berbeda-beda. Misalnya : 

ada yang menginginkan ditransfer dengan perjanjian pemotongan (diskon %) 

pada produk, jika Giro (GK) biasanya memiliki tenggang waktu pembayaran yang 

lebih lama sejak transaksi dilakukan, misalnya : 3-4 bulan setelah transaksi jual 

beli dilakukan. 

2. Untuk masalah tepat waktu atau tidak, itu sangat tergantung pada kondisi situasi 

sang pemilik perusahaan itu sendiri. Selama tidak ada komplain yang berlebihan 

dari pihak produsen, maka itu dapat dianggap sebagai pembayaran tepat waktu 

oleh perusahaan. Mengapa demikian? Ya tentu saja setiap perusahaan dimanapun 

mempunyai aturan-aturan main sendiri-sendiri dalam menentukan waktu 

pembayaran atau hal-hal lain seperti waktu order untuk wilayah/daerah mana 

pada bulan-bulan yang bersangkutan. Contohnya? Misal : untuk bulan Januari 

kami melakukan pembayaran pada minggu ke-3. Untuk daerah (wilayah) 

produsen Jawa Barat yang meliputi Jakarta dan Bandung. Dan apabila pada 

minggu tersebut ada produsen yang lupa melakukan TO (tagihan order) terhadap 

perusahaan kami. Maka kamipun tidak akan melayani pembayaran tersebut 

sehingga harus tertunda pada bulan-bulan berikutnya yang bertepatan dengan 

waktu produsen yang bersangkutan. 



3. Ya kalau masalah itu tentu saja tergantung pasa sikap dan respon dari produsen 

itu sendiri. Apabila mereka mengetahui dari pihak lain/kita kabari maka mereka 

juga akan memberikan respon yang baik. Baik memberikan ucapan selamat, 

karangan bunga, sampai menghadiri acara akan tetapi ada juga yang tidak respon 

atau hanya sekedar mengucapkan selamat saja. 

4. Ya kalau dari pihak kita (perusahaan) senantiasa untuk memberikan ucapan 

kepada setiap produsen, baik dalam bentuk telepon, sms, mengirimkan parcel atau 

bingkisan lain (hari raya lebaran). Kalau pihak produsen kepada kita, ya tidak 

semunya memberikan ucapan (kadang telat) ya itu biasa mungkin lupa atau 

tertinggal itu saja. Mengapa demikian? Ya tentu saja untuk menjalin hubungan 

yang lebih erat agar seperti keluarga sendiri supaya terjalin kepercayaan yang 

tinggi kepada kedua belah pihak. 

5. Ya tentu saja pihak produsen selalu menelepon kita, karena mereka kan juga ingin 

barangnya laku. Sehingga mau tidak mau usaha yang mereka lakukan untuk 

keuntungan pihak produsen itu sendiri. Ya kalau kepepet ya smsm aja gitu. Tapi 

ya tidak semua produsen melakukan demikian, kalau ditanya kenapa ya tidak tau. 

Paling-paling lupa. 

6. Ya selama ini komunikasi yang terjalin hanya sekedar memberikan informasi 

mengenai kenaikan harga produk apabila itu terjadi atau ada promo-promo 

tertentu pada produknya seperti diskon atau cuci gudang, promo hari raya Idul 

Fitri dan lain-lain. Soal kondisi perusahaan ya tentu saja tidak karena itu privacy 

ya paling bertanya sepi atau ramai? Gitu aja. Soal kindisi ekonomi tidak. Ya 



untuk mengakrabkan kedua belah pihak terkadang kami saling menelepon hany 

untuk sekedar ngontrol, bercanda sampai membahas usaha yang sama-sama kita 

tekuni. 

7. Ya untuk biaya kami cenderung membuat kesepakatan sebelum diadakan 

transaksi. Misal : nanti biaya transfer yang nanggung siapa? Kami atau produsen. 

Terkadang juga kami yang bayar atau produsen dan bisa juga biaya ditanggung 2 

belah pihak. Untuk yang lain misal biaya retur barang dari kami karena barang 

rusak yang pihak kami (perusahaan) yang nangggung. Jadi intinya adalah kami 

sangat minim untuk tidak dibebankan biaya dan juga itu semua tergantung pada 

bagaimana kesepakatan semua kami dengan produsen satu dengan yang lainnya 

tentu berbeda-beda. 

8. Tentu saja selalu konsisten seperti kesepakatan yang dibuat dan apabila ada 

kenaikan maka produsen akan menginformasikan pada kita lewat telepon pada 

transaksi selanjutnya. Jadi transaksi yang sudah terlanjur dibuat tidak dikenakan 

biaya kenaikan harga produsen sehingga pihak produsenlah yang menanggung. 

9. Menghargai dalam hal apa dulu? Biasanya untuk masalah keterlambatan 

pembayaran cenderung menjadi “konflik” kecil. Mengapa? Ya seperti yang sudah 

diutarakan pada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya bahwa perusahaan kami 

memiliki kebijakan yang sudah dibuat sehingga hal tersebut diceritakan jika 

terjadi kesalahpahaman.  

10 & 11.Udah ada penjelasannya diatas 

 



Relationship dengan Perantara 

1. Pihak kami (perusahaan) memiliki peraturan-peraturan dalam melakukan 

pengiriman barang contoh : + 1-2 minggu barang pesanan (order) akan dikirim 

sesuai pesanan. Tergantung dari jenis barang yang dipilih serta jarak tempuh 

(wilayah) dituju. Jika terjadi masalah pada pihak ekspedisi (paket), maka dengan 

sangat terpaksa akan diinformasikan pada perantara bahwa pengiriman barang 

mengalami penundaan sementara sekitar 1 minggu. Pada kasus-kasus terdahulu 

sangat jarang terjadi adanya penundaan paket kiriman, paling-paling 1 kali 

setahun. Itupun yang jadi titik masalah hanya ekspedisi tidak dapat mengirim 

pada alamat yang dituju (mungkin kota dituju terjadi huru-hara tahun 1998-1999) 

atau kesalahan dalam mencatat alamat yang dituju. Maka ekspedisi pun dialihkan 

pada yang lainnya. 

2. Biasanya para sales membawakan makanan-makanan khas Semarang atau 

barang-barang yang disukai oleh perantara sebagai hadiah atau tanda terima kasih 

pada para perantara. Dengan menjalin komunikasi yang baik antara sales dengan 

perantara maka akan dengan sendirinya terjalin hubungan yang ramah, sehingga 

tak jarang banyak perantara yang suka pada sales-sales tertentu karena enak 

diajak berbicara 

3. Ya kalau masalah itu tentu saja tergantung pasa sikap dan respon dari produsen 

itu sendiri. Apabila mereka mengetahui dari pihak lain/kita kabari maka mereka 

juga akan memberikan respon yang baik. Baik memberikan ucapan selamat, 



karangan bunga, sampai menghadiri acara akan tetapi ada juga yang tidak respon 

atau hanya sekedar mengucapkan selamat saja. 

4. Untuk melakukan follow up purna jual atau transaksi kami tidak melakukannya, 

karena memang sistem transaksi yang kita gunakan yaitu hubungan putus (jual-

putus). Untuk memfasilitasi kualitas produk/barang kami memberikan izin 

barang-barang tersebut untuk diretur (dipulangkan/dikembalikan) kepada kami, 

apabila  

1) Tidak sesuai order (pesanan) 

2) Barang dalam keadaan fisik (baik dari pabrik, maupun selama perjalanan) 

5. Ya tentu saja segala komplain atau keluhan akan tertangani dengan cepat dan 

baik apabila mengikuti prosedur yang benar yang ditentukan perusahaan. 

Misal :  

- Perusahaan memberikan waktu selama 1 minggu untuk dapat memberikan 

laporan kerusakan barang/tidak sesuai order (jumlah order besar). Bila lebih 

dan waktu tersebut tidak ada komplain dari pihak perantara maka 

keterlambatan komplain akan direspon pada bulan berikutnya. 

- Untuk jumlah kerusakan barang yang tidak terlalu banyak, biasanya pihak 

perantara akan menginformasikan melalui menelepon/sms agar diganti dan 

dibawakan sekalian barangnya pada saat sales kembali datang untuk 

kunjungan berikutnya. 

Alasan : ya untuk kepuasan mereka saja dan untuk menjaga kepercayaan terhadap 

         perusahaan 



6. Ya untuk informasi biasanya kami terlebih dahulu menelepon atau memberi tahu 

jika ada abarang/produk baru atau ada kenaikan harga produk. Dan misalnya ada 

perantara yang membutuhkan informasi kami akan merespon dengan cepat. 

Biasanya mereka bertanya (berkomunikasi lewat telepoon (sms, fax)). 

Alasan :  

- Supaya perantara tidak ketinggalan model fashion (produk kami) 

- Untuk kepuasan mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PANDUAN WAWANCARA DENGAN PRODUSEN 

 

Relationship dengan Produsen: 

1. Selama ini pihak PT Surya Abadi melakukan pembayaran kepada 

produsennya secara tunai atau melalui cek/BG? Mengapa demikian? 

2. PT Surya Abadi melakukan pembayaran secara tepat waktu atau tidak? Apa 

alasannya?  

3. Jika pemilik PT Surya Abadi sedang memiliki acara (event) misalnya grand 

opening , dll apakah pihak produsen mengucapkan selamat atau tidak? Apa 

alasannya? 

4. Ketika ada hari raya seperti Natal, lebaran, Tahun Baru, apakah antara pihak 

PT Surya Abadi dengan produsennya saling memberikan ucapan selamat? 

Mengapa demikian?  

5. Selama ini jika ada produk baru apakah pihak produsen menelepon PT Surya 

Abadi dan memberikan informasinya?  

6. Apakah selama ini antara pihak PT Surya Abadi dengan produsennya bertukar 

informasi mengenai kondisi perusahaannya atau kondisi ekonomi yang 

dihadapi perusahannya? 

7. Apakah selama berhubungan dengan produsen ini biaya yang dikeluarkan 

minim (misalnya ongkos transport),dll?  

8. Apakah selama ini kesepakatan harga selalu konsisten antara produsen dengan 

PT Surya Abadi? 



9. Apakah selama ini antara pihak PT Surya Abadi dengan produsennya terjadi 

hubungan saling menghargai? Mengapa demikian? Seperti apa contohnya? 

10. Jika ada produk baru diluncurkan, apakah pihak produsen menelepon PT 

Surya Abadi? 

11. Apakah jika ada kenaikan harga pihak produsen selalu memberikan informasi 

harga terbarunya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rekapitulasi Jawaban Produsen PT Sinar Jaya 

1. Ehm, menurut saya PT Surya Abadi memang selama ini membayar kadang 

tunai kadang kredit, tapi kalau kredit bisa dipercaya dalam arti jika perjanjian 

dimuka dibayar pake BG mundur sebulan maka dalam sebulan langsung bisa 

dicairkan, tidak pernah ada BG kosong. Ehm, tambahan lagi, kalau sepanjang 

pengamatan saya sih mungkin rasio kredit tunainya hampir berimbang, dalam 

arti PT Surya Abadi 50% menggunakan pembayaran tunai dan 50% 

menggunakan pembayaran kredit.  

2. Tentu tepat waktu dong, ya selama ini pihak kami sama PT Surya Abadi tidak 

ada masalah dalam pembayaran kok. PT Surya Abadi memang dikenal tepat 

waktu kok, tidak seperti beberapa perusahaan lainnya, ah... tidak enak kalau 

saya sebutkan di sini. 

3. Ehm, kadang-kadang memang saya menelepon pemiliknya untuk sekedar 

mengucapkan selamat  jika ada launching produk baru. Dengan adanya event-

event penting buat PT Surya Abadi, kami mengucapkan selamat karena 

dengan begitu hal ini dibutuhkan untuk menjaga keharmonisan hubungan 

antar kedua belah pihak. Kalau sudah harmonis kan nanti akan tercipta 

hubungan jangka panjang antara perusahaan kami dengan perusahaan PT 

Surya Abadi. 

4. Tentu dong, kalo pas Natal ama Tahun Baru saya selalu mengucapkan, 

kadang saya kirim parcel. Hm... kalau ditanya kenapa natal dan tahun baru, 

mungkin karena masalah agama juga sih. Pemiliknya kan kebetulan memiliki 



agama Katholik jadi ya kami mengucapkan waktu natal, sedangkan untuk hari 

raya Tahun baru memang selalu begitu kok, untuk semuanya juga kami 

berikan. Ya hitung-hitung silaturahmi. 

5. Oiya, kami selalu menelepon untuk memberi kabar kalo ada produk baru. 

Produk tersebut tidak hanya kami beritahukan saja tetapi kami juga selalu 

memberikan data-data sampel pada produk tersebut lalu kami kirimkan pada 

PT Surya Abadi, dengan begitu maka ada gambaran produk yang akan dibeli. 

Ya harapan kami akan terjadi kontak pembelian dengan begitu. 

6. Kalau itu saya kira masih privacy, jadi ya nggak lah… Kalau saya ditanya 

mengapa privacy? Wah... agak sulit juga jawabnya, ya mungkin gini saja, kan 

informasi ada yang boleh dipertukarkan ada yang tidak, kebetulan dalam 

hubungan kami kebanyakan informasi merupakan privacy masing-masing jadi 

tidak lah. 

7. Kalau bicara tentang transport selama ini ongkosnya ditanggung oleh kami. 

Kami melakukannya melihat pada kondisi yang ada saat ini, dengan 

menanggung biaya tersebut maka akan memberikan sebuah hubungan timbal 

balik yang nantinya dapat jangka panjang. Takutnya nanti kami dikira pelit, 

haha. 

8. Harus itu, harga harus konsisten. Kalau tidak konsisten nanti diprotes dong, 

haha. 

9. Oiya tentu saja harus saling menghargai, kalo nggak ntar gak bisa kerja sama 

lagi. Misalnya kalau ada kesalahpahaman segera diselesaikan, kalau ada 



komplain saya langsung ganti barangnya jika diretur. Contoh lainnya, 

misalnya kalau ada contoh produk baru, kami berikan contohnya, supaya ini 

memberikan sikap saling menghargai. 

10. Ehm, kadang-kadang menelepon tapi seringnya sih kami langsung 

mengirimkan surat atau memberitahukan melalui email. 

11. Oiya saya selalu menelepon untuk memberikan informasi harga baru tersebut, 

harapan kami sih supaya perusahaan dapat up-to-date dengan harga-harga 

baru kami. Dengan begitu nanti perusahaan tidak bingung dengan harga yang 

kami berikan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rekapitulasi Jawaban Produsen Kinar Jaya 

1. Kalau untuk transaksi PT Surya Abadi kebanyakan dilakukan oleh bagian 

pembeliannya secara tunai, apalagi kalau pihak kami memberikan diskon, 

mereka akan senang trus membayar tunai, haha….. Biasanya sih diskonnya 

sekitar 2% kalau mau dibayar secara tunai. Kalau untuk kredit, PT Surya 

Abadi biasanya muncur sekitar satu bulan. Tapi tetap kebanyakan tunai kok, 

mungkin juga karena transaksi yang dilakukan dengan perusahaan kami relatif 

juga kecil nominalnya. 

2. Tentu tepat waktu dong, ya kalau kebanyakan kami kasih potongan harga, jadi 

pasti cash dan tepat waktu, trus setelah itu baru barang kami kirim. Memang 

kebijakan yang kami tempuh untuk penjualan dapat tergolong ketat. Kami 

menggunakan kebijakan bayar dulu baru kirim barangnya. 

3. Wah kalau yang itu, kadang-kadang saja. Kenapa? Hmm.. (berpikir cukup 

lama), ya mungkin karena kami belum memiliki kebijakan itu ya. Tapi 

mungkin itu jadi usul yang baik buat perusahaan kami, mungkin ke depannya 

bisa dipertimbangkan untuk melakukan hal-hal seperti itu secara rutin ya. 

4. Kalau masalah memberikan selamat ya harus. Kalau ditanya kenapa harus 

memberikan selamat? Ya kan supaya jalinan kerjasama langgeng selalu, kalau 

kami memberikan selamat begitu kan artinya kami peduli dengan PT Surya 

Abadi serta juga kami peduli dengan jalinan atau hubungan kerja sama antara 

Kinar Jaya dengan PT Surya Abadi. Kalau tidak ada ucapan selamat, nanti 

dikiranya tidak peduli dong. 



5. Kalau ada produk baru, pihak kami selalu memberikan informasi, biasanya 

lewat salesman, atau telepon, fax. Kalau ditanya lewat jalur apa yang biasanya 

kami gunakan. Hm...... kami biasanya menggunakan salesman langsung 

karena terdapat beberapa salesman kami yang stand-by serta khusus untuk 

produk-produk baru. Jika ada produk baru, memang mereka yang bertugas 

untuk menginformasikan ke perusahaan-perusahaan yang punya jalinan kerja 

sama dengan kami. 

6. Terkadang ngobrol di telepon saja, kalau kondisi ekonomi masing-masing 

perusahaan ya tidaklah. Kalau ditanya ngobrolnya apa, ya mungkin sekedar 

basa-basi ya. Seperti misalnya bagaimana kualitas bahan baku yang kami 

kirimkan, lalu apakah ada keluhan atau saran tentang barang-barang yang 

kami kirimkan, serta apakah ada pesanan-pesanan yang ingin mereka berikan. 

7. Masalah biaya ditanggung oleh kami berdua, biasanya 50-50. Dengan adanya 

tanggungan seperti itu maka dapat membuat perusahaan kami dan juga PT 

Surya Abadi mampu untuk menanggung secara bersama-sama biayanya. Ya 

gampangannya tidak berat dalam biaya lah. 

8. Kalau untuk kesepakatakan harga tentunya harus selalu konsisten dong, 

supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Coba bayangkan saja kalau 

tidak konsisten, nanti pasti akan terjadi perkelahian deh.. eh.. ya saya melebih-

lebihkan kalau perkelahian, hahaha. Ya maksudnya nanti pasti hubungannya 

tidak akan berjalan lama kalau seperti itu, tidak ada jalinan komunikasi yang 

baik kalau misalnya kesepakatan harganya tidak konsisten. 



9. Bicara masalah hubungan kami selama ini dengan PT Surya Abadi tentunya 

kami saling menghormati kok. Kalau ditanya mengapa harus saling 

menghormati? Hm... ya kayaknya harus itu supaya langgeng hubungannya. 

Kalau misalnya tidak saling menghormati, bagaimana hubungannya bisa 

langgeng? 

10. Kami selalu mengabari kalau ada produk baru yang diluncurkan. Ya seperti 

yang tadi saya beritahukan bahwa untuk informasi-informasi produk baru 

yang diluncurkan maka ada salesman yang kami punya khusus untuk 

mengabari produk-produk baru tersebut. Dengan begitu maka akan 

memberikan kejelasan tentang informasi-informasi produk baru yang dimiliki 

oleh perusahaan. 

11. Apalagi kalau ada harga naek, wah langsung saya kabarin, hahaha. Ya begitu 

karena harapannya kalau PT Surya Abadi tahu harga tersebut dapat menjadi 

pertimbangan mereka untuk melakukan pembelian di kemudian hari. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Rekapitulasi Jawaban Produsen Barokah 

1. PT Surya Abadi selama ini kadang membayar tunai, terkadang kredit. Tetapi 

karena pihak kami jarang memberikan diskon (karena harga kami sudah 

bersaing), maka jika dibayar dengan BG tidak masalah.  Hmm.. kira-kira PT 

Surya Abadi membayar tunai setiap 3 kali sampai 5 kali transaksi dari setiap 

10 kali transaksi yang dilakukan dengan Barokah. Sisanya, yaitu sekitar 5 

sampai 8 kali transaksi dilakukan dengan menggunakan BG. Dalam BG 

tersebut selama ini tidak terjadi masalah, maksudnya tidak ada cek kosong 

yang dimiliki oleh PT Surya Abadi. 

2. Ya, tadi mungkin sebelumnya sudah saya katakan. Kalau masalah 

pembayaran, PT Surya Abadi selama ini tepat waktu, meskipun mundur tetapi 

masih dalam batas toleransi lah. Selain itu yang membuat kami suka bekerja 

sama dengan PT Surya Abadi karena tidak adanya cek kosong yang dilakukan 

oleh PT Surya Abadi. 

3. Waduh kalau itu, ya terkadang nelpon kalo lupa dan sedang sibuk ya tidak. Ya 

mungkin karena manajemen Barokah tidak memiliki orang yang khusus untuk 

hubungan pelanggan ya. Hubungan pelanggan atau istilah kerennya customer 

relationship management.  

4. Ya, kalau Natal atau Tahun Baru, kadang kami kirim parcel tapi kadang 

nelpon aja gitu. Ya untuk menjaga hubungan baiklah selama ini. Walaupun 

kami belum punya bagian khusus untuk manajemen hubungan pelanggan 

(CRM yang tadi), tapi kami sudah memiliki kesadaran supaya kalau mau tetap 



bekerja sama paling tidak memberikan sedikit perhatian pada pelanggan atau 

konsumen kami. 

5. Iya kami selalu menelepon PT Surya Abadi kalau ada produk baru kok. 

Telepon kami lakukan supaya PT Surya Abadi tadi selalu tahu bahwa ada 

produk baru yang kami punya, baru kalau PT Surya Abadi tertarik untuk 

mendengarkan lebih lanjut tentang produk kami tadi, maka akan dilakukan 

tindak lanjut, misalnya kami kirim fax atau lewat media lainnya. 

6. Kalau kondisi ekonomi secara global, misalnya toko sedang sepi, atau ramai 

gitu ya memang kadang telepon, tetapi kalau kondisi ekonomi perusahaan 

secara detail nggak lah. Barokah dan PT Surya Abadi menghormati kondisi 

perusahaan masing-masing kok. Kalau misalnya kondisi perusahaannya 

sedang buruk tentu juga tidak akan sampai detail begitu. 

7. Biayanya biasanya ditanggung PT Surya Abadi, karena ongkosnya relative 

tidak mahal. Selain itu, PT Surya Abadi juga mau untuk menanggungnya. Kan 

lumayan untuk mengurangi biaya dari perusahaan Barokah. 

8. Iya. Konsisten. Dalam artian harga yang telah disepakati tidak dapat berubah-

ubah setelah disepakati pembeliannya. Kalau nanti ada perubahan mendadak 

pun pastilah ada pemberitahuan yang darurat, tapi biasanya sih tidak ada 

perubahan ya kalau sudah disepakati, invoice juga sudah dibuat. 

9. Tentu saja, harus saling menghargai dong. Untuk menjaga hubungan jangka 

panjang di kemudian hari. Contohnya terkadang saya telpon untuk sekedar 

ngobrol-ngobrol. Ngobrolnya ya mencakup banyak hal, mulai dari kondisi 



toko, kondisi perusahaan, sampai kadang-kadang juga kondisi keluarga atau 

anak-anak yang nakal. Ngobrol seperti itu kan supaya memberikan suasana 

yang kekeluargaan. 

10. Kadang saya telpon, kadang tidak, kalo sedang sibuk kadang lupa sih. 

11. O kalau harga naik saya kabarin kok. Kalau misalnya tidak dikabarin nanti 

bisa-bisa Barokah diprotes oleh PT Surya Abadi. Kalau sudah diprotes, nanti 

hubungannya jadi tidak enak lagi dan nanti PT Surya Abadi bisa berganti 

perusahaan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rekapitulasi Jawaban Produsen Surya Jaya 

1. Kalau bayar biasanya pake tunai kadang, tapi sebagian besar pake BG. PT 

Surya Abadi kan juga suka melakukan pembelian dengan jumlah yang besar 

sehingga kalau pakai tunai akan cukup repot juga, jadi sebagian besar 

memiliki BG. Alasannya ya karena emang udah dari dulu gitu sih ya, ya 

mungkin karena sudah kebiasaan.  

Tapi kalo pas ada kesalahan TO tapi tidak bisa dibayar pada bulan yang 

bersangkutan. 

2. PT Surya Abadi lumayan tepat waktu kalau melakukan pembayaran. 

Maksudnya lumayan itu kadang-kadang tepat waktu tetapi kadang-kadang 

juga mundur. Kalau mundur ya kira-kira satu sampai sekitar dua mingguan. 

3. Ehm, ya kadang-kadang ditelepon lah, biar tambah erat hubungannya. Kalau 

tidak ditelepon ya nanti hubungannya menjadi tidak cukup erat. Kalau 

misalnya tidak erat kan cukup susah nanti bisa berabe kalau tidak melakukan 

pengambilan barang ke toko kami lagi. 

4. Kalau itu ya memang saya telepon tiap taon , ngucapin met Natal ama Tahun 

Baru. Untuk hari besar lainnya juga terkadang saya telepon tiap taonnya, 

misalnya untuk hari besar idul fitri (kebetulan kalau ada yang karyawan 

bagian pembeliannya yang merayakan lebaran). Kalau untuk hari besar 

lainnya sih tidak ya. Ya yang rutin telepon itu natal dan tahun baru. 

5. Iya selama ini memang saya selalu menelepon kalau ada produk baru. Kalau 

ada produk baru begitu sebenarnya informasi menurut saya sih paling penting 



ya langsung disampaikan, kalau tidak nanti kami bisa-bisa tidak dapat order 

dari produk baru yang kami munculkan dong, bisa-bisa rugi dong kami kalau 

tidak diberikan informasi produk baru begitu. 

6. Wah kalau itu nggak lah kan masalah pribadi perusahaan sendiri-sendiri. Jadi 

nggak etis untuk dibicarakan. Saya menghormati masalah pribadi masing-

masing perusahaan kok. 

7. Ongkos transport tergantung perjanjiannya, gimana dimukanya. Kalau 

memang yang bayar kami ya kami, kalau yang bayar PT Surya Abadi ya 

mereka yang bayar. Kalau sekarang sih paling sering mereka yang bayar 

karena seringnya perjanjiannya mereka yang bayar, tetapi ada juga yang 

perjanjiannya kami yang bayar, tidak selalu mereka atau kami yang bayar kok, 

ya itu tadi, tergantung perjanjiannya. 

8. Untuk soal konsisten harga, tentu saja harga harus konsisten dong. 

Maksudnya konsisten itu ya sesuai dengan perjanjian yang telah kami 

sepakati. Jadi kalau sudah sepakat membeli barang A seharga sekian, ya pasti 

konsisten harganya selalu sekian pula, tidak mungkin kami tambah-

tambahkan begitu saja supaya laba kami naik. Ya risikonya sih kalau kurs nya 

naik (ada barang kami yang dibelinya pakai USD), ya kami rugi karena 

harusnya bisa dijual lebih tinggi. 

9. Saling menghargai dan menghormati, kan harus saling menjaga perasaan dan 

gimana baiknya gitu. Misalnya ya lewat telepon mengucapkan selamat Natal, 



Tahun Baru. Kalau tidak begitu nanti hubungannya tidak bisa berjalan lama 

dong. 

10. Iya kami melakukannya. Kalau ada produk baru begitu sebenarnya informasi 

menurut saya sih paling penting ya langsung disampaikan, kalau tidak nanti 

kami bisa-bisa tidak dapat order dari produk baru yang kami munculkan dong, 

bisa-bisa rugi dong kami kalau tidak diberikan informasi produk baru begitu. 

11. Iya, kalau ada kenaikan harga baru ya pasti langsung kami beritahukan. Kalau 

tidak nanti bisa miskomunikasi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rekapitulasi Jawaban Produsen Pesona Indah 

1. Bicara masalah pembayaran dan uang, PT Surya Abadi selama ini sering 

melakukan pembayaran secara tunai karena pihak kami sering memberikan 

diskon kalau dibayar tunai. Tapi untuk item tertentu yang tidak ada diskon, 

kami memberikan tenggang waktu tertentu misalnya 1-2 bulan lewat cek atau 

BG. 

2. Tepat waktu, ya supaya pihak kami tidak kecewa. Kalau nanti kecewa karena 

tidak tepat waktu, bisa-bisa hubungannya tidak berjalan lama. Ya coba 

bayangken deh kalau misalnya perjanjiannya bayar 1 minggu, eh baru dibayar 

1 bulan kemudian, kan banyak tuh uang yang harusnya bisa kami putarkan 

tapi tidak bisa karena PT Surya Abadi tidak bayar tepat waktu. 

3. Kalau ada acara tertentu dan kami diundang ya pasti kami ucapkan selamat, 

tapi kalau kami kebetulan tidak tahu ada acara ya tidak bisa mengucapkan 

selamat. 

4. Untuk ucapan hari raya seperti Natal, Tahun Baru, kami mengirim parcel. Ini 

dimaksudkan untuk menjaga hubungan yang baik selama ini telah terjalin 

selama bertahun-tahun. 

5. Produk baru begitu tiba, langsung kami fax. Lewat fax itu lebih enak ya, 

karena ada beberapa alasan kami melakukan itu: 

a. Kalau lewat fax bisa langsung kami kirimkan dan hasil pengirimannya 

bisa langsung sampai. 

b. Lewat fax hemat biayanya. 



c. Kalau misalnya tertarik dengan produk kami, barulah kami beri 

rinciannya (contoh produknya). 

6. Kondisi perusahaan kan rahasia ya untuk masing-masing. Kalau misalnya 

dibuka semuanya nantinya tidak mudah lo buat kebaikan perusahaan itu juga. 

Misalnya gini, kalau kondisi perusahaan lagi buruk lalu diceritakan pada 

kami, ya tentu saja kami akan memikirkan ulang jika misalnya mereka tidak 

mampu untuk membayarkan tagihannya. Ya itu obvious ya.. jelas ya kalau itu. 

7. Biaya seperti ongkos kirim biasanya ditanggung PT Surya Abadi. Kalau 

ongkos kirim menggunakan bayar di tempat dan dibayar oleh PT Surya 

Abadi. Memang sudah seperti itu yang sering digunakan oleh perusahaan 

kami.  

8. Kesepakatan harga yang konsisten dong. Kalau tidak konsisten nanti tidak 

enak di kedua belah pihak. Harga yang konsisten itu menandakan kalau kedua 

belah pihak menghargai kondisinya masing-masing ya. 

9. Hubungan baik-baik saja dan saling menghargai, untuk menjalin kerja sama 

yang jangka panjang.  

10. Produk baru kami beri kabar melalui fax biasanya. Oya, sebagai tambahan 

saja yang telah saya katakan tadi bahwa melalui fax sebetulnya sih ada 

kelemahannya juga, yang utama yaitu gambarnya yang hitam putih serta juga 

biasanya kertasnya tidak akan bertahan lama kalau memakai fax. Maksudnya 

tidak bertahan lama itu cetakannya ya, kalau cetakannya tidak bertahan lama 

alias nanti bisa mneghilang kalau sudah agak lama. Jadi biasanya kalau PT 



Surya Abadi tertarik dengan produk tersebut, kami akan memberikan tindak 

lanjut dengan informasi produk barunya itu. 

11. Kalau ada harga naik kami berikan info melalu fax juga. Kalau untuk harga 

kami tidak terlalu khawatir kalau misalnya harganya akan hilang (maksudnya 

cetakan dari fax lama-lama akan hilang), karena kami memberikan 

kesempatan bagi PT Surya Abadi juga untuk menanyakan pada kami 

harganya via telepon. 

 



PANDUAN WAWANCARA DENGAN PERANTARA 

 

Relationship dengan Perantara: 

1. Apakah pihak PT Surya Abadi melakukan pengiriman tepat waktu kepada 

perantaranya (wholeseller dan retailer-nya)? Misalnya ada kendala dari pihak 

ekspedisi (paket)? 

2. Bagaimana cara salesman PT Surya Abadi menjalin hubungan baik dengan 

para perantara? Apakah salesman ramah kepada para perantara PT Surya 

Abadi ? 

3. Jika ada acara khusus atau hari raya apakah antara pihak PT Surya Abadi 

dengan perantaranya saling memberikan ucapan selamat? Apa alasannya? 

4. Apakah pihak PT Surya Abadi memberikan follow up purna transaksi atau 

purna jual, misalnya dengan menelepon secara berkala apakah perantara 

merasa puas terhadap barang PT Surya Abadi? 

5. Jika ada keluhan atau komplain seperti barang cacat (resleting rusak, pesanan 

tidak sesuai order), bagaimanakah cara PT Surya Abadi menanggapinya? 

Apakah ditanggapi dengan cepat? Apa alasannya? 

6. Apakah selama ini jika ada konsumen yang membutuhkan informasi 

mengenai harga, atau produk, PT Surya Abadi memberikannya dengan baik 

sehingga konsumen merasa puas? Apa alasannya? 

 

 



Rekapitulasi Jawaban Perantara Trio 

1. Untuk urusan pengiriman, pihak PT Surya Abadi melakukan pengiriman tepat 

waktu kepada kami. Maksudnya jika mereka melakukan perjanjian bahwa hari 

senin akan sampai maka tentu hari senin juga akan sampai di perusahaan 

kami. Tapi memang terkadang juga ada kalanya sedikit keterlambatan, 

misalnya ada kendala dari pihak ekspedisi, tetapi itu juga terkadang sekali 

terjadinya. 

2. Kalau salesman ya datang kesini kami sambut dengan baik, trus salesman juga 

ramah dan sopan. Mereka seringnya datang setiap 2 minggu sekali, seringnya 

mereka pakai baju yang rapi dan sopan. Rapi maksudnya mereka pakai 

kemeja, terkadang ada yang pakai dasi pula. Selain itu mereka juga tidak suka 

memaksakan menjual produknya sehingga mereka memang ramah, dan kami 

juga sambut dengan baik. 

3. Oiya kami selalu memberikan ucapan selamat satu dengan lainnya, tujuannya 

untuk menjalin dan menjaga hubungan baik yang telah terjalin selama ini 

selama bertahun-tahun lamanya. Misalnya saja kalau hari raya natal dan tahun 

baru, seringnya kami kirimkan parcel, dan serng pula PT Surya Abadi 

mengirimkan parcel ke kami juga. Walau mungkin tidak setiap tahun ya, ya 

mungkin ada beberapa tahun yang terlewatkan, mungkin keteledoran atau 

lupa ya, hahaha. 

4. Kami merasa puas dengan barang yang dijual PT Surya Abadi, karena 

mutunya bagus, kalau bicara tentang follow up transaksi, ya memang 



terkadang pihak PT Surya Abadi menelepon kami. Pembicaraannya itu ya 

antara lain menanyakan bagaimana apakah kuantitas yang diterima sudah 

sesuai dengan yang dipesan, lalu apakah barang atau spesifikasinya yang 

diterima juga sudah sesuai dengan yang dipesan, dan lain-lain. Sering pula 

bagian sales menanyakan pada kami bagaimana barang-barang yang dulu 

sudah kami beli itu memuaskan kami atau tidak. 

5. Kalau ada barang cacat seperti resleting rusak, pesanan tidak sama dengan 

order kami, PT Surya Abadi biasanya butuh waktu cukup cepat untuk 

mengirim  gantinya, kadang 2 hari atau kadang lebih. Perusahaan kami juga 

menuntut cepat kalau tidak cepat diganti maka kami tidak mau juga bekerja 

sama dengan PT Surya Abadi, maklum karena kami juga cukup keras dalam 

hal itu. 

6. Oiya, mereka selalu memberikan informasi harga dan produk dengan baik dan 

jelas, jadi ya kami puas. Kalau soal harga dan produk biasanya dikirimkan 

lewat fax atau lewat telepon. Kami juga menuntut mereka untuk memberikan 

informasi yang up-to-date, kalau tidak nanti akan cukup bingung kami waktu 

melakukan pembelian. 

 

 

 

 

 

 



Rekapitulasi Jawaban Perantara Lares 

1. Kalau PT Surya Abadi selalu tepat waktu sesuai kesepakatan awal dalam hal 

mengirim barang. Kalaupun telat itu karena paketnya yang suka molor…. 

Sebagai contoh waktu kami dulu beli barang, katanya PT Surya Abadi sudah 

kirim waktu hari itu juga (sore itu kalau tidak salah, mungkin sudah agak 

lama, sekitar 2 minggu yang lalu jadi agak lupa), tetapi waktu itu saya tunggu 

sekitar 2 hari barangnya tidak datang-datang, ternyata paketnya yang molor 

karena truk mengalami kerusakan waktu perjalanan. Ya sudah kalau misalnya 

seperti itu juga saya tidak mempermasalahkan dengan PT Surya Abadi. 

2. Salesman dari PT Surya Abadi menjalin hubungan baik dengan kami, 

misalnya dengan memberikan info terbaru, terkini kepada kami, dengan 

ramah dan sopan. Bahkan terkadang sales membawa oleh-oleh. Jadi kami 

senang sekali. Tapi kok terkadang ada barang yang dikirim sama yang dipesan 

beda. 

3. Jika sedang menjelang Natal dan Tahun Baru, kami biasanya saling 

menelepon atau sms untuk memberikan ucapan selamat. Alasannya ya untuk 

menjaga hubungan yang baik, supaya tetap hangat. 

4. Follow up transaksi atau layanan purna jual dilakukan PT Surya Abadi 

misalnya dengan menelepon kami sebulan sekali, untuk sekedar menanyakan 

apakah barang yang dijual bagus atau tidak. 

5. Ooo kalau tentang ada resleting macet, terkadang memang gitu, jadi ya kami 

retur, trus diganti, ya cukup cepat juga. Kalau dihitung harinya ya mungkin 



sekitar dua sampai tiga hari sudah langsung selesai proses retur atau 

penggantian barangnya kok. 

6. Kalau ada produk baru dan kenaikan harga produk, memang kami diberitahu, 

meskipun kadang terlambat, tetapi selalu diberitahu kok. Tapi sebelum 

melakukan pembelian kan kami selalu mengecek harga, jadi kami rasa sih 

tidak terlalu dipermasalahkan dalam hal pemberitahuan harga ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rekapitulasi Jawaban Perantara Busana 

1. Masalah pengiriman dari pihak PT Surya Abadi tepat waktu. Kalaupun telat 

paling juga paketnya. Itu pun 3-4 hari saja. Kalau masih ada stock sih gak ada 

masalah, kalau misalnya sudah tidak ada stock di perusahaan kami maka itu 

baru masalah. Biasanya lalu kami langsung cepat-cepat mendorong PT Surya 

Abadi supaya ordernya  dapat cepat sampai, tapi seringnya juga tidak bisa 

kalau misalnya yang salah atau bermasalah itu bagian kurirnya alias yang 

mengirimkan. 

2. Salesmannya ramah dan sopan-sopan kok. Salesmannya memiliki 

pengetahuan yang cukup baik pula terhadap produk-produk yang dimiliki oleh 

PT Surya Abadi. Selain itu, biasanya waktu salesmannya datang, mereka 

memberikan penawaran secara baik, maksudnya mereka itu seringnya datang 

dengan perlengkapan yang lengkap, lalu juga ada contoh produknya, lalu 

kalau misalnya kami tidak butuh ya sudah, mereka tidak akan memaksa, dan 

berjanji untuk datang lagi kalau misalnya ada produk baru lagi. 

3. Iya kami saling telepon atau sms an biasanya untuk mengucapkan selamat 

Natal atau tahun baru. Kalau lewat sms kan lebih murah, selain itu juga yang 

penting kan menjaga silaturahmi saja, bukannya dalam bentuk apapun, tetapi 

yang penting kan menjaga supaya silaturahmi tetap ada. 

4. PT Surya Abadi terkadang menelepon kami untuk menanyakan apakah 

produk dan harga sesuai dengan kesepakatan. Biasanya ditelepon sekitar dua 



atau tiga hari setelah pembelian, supaya meyakinkan saja kalau pesanan yang 

kami miliki telah sampai dengan sesuai dan tepat keinginan dari kami. 

5. Iya biasanya ditanggapi cukup cepat, mungkin seminggu udah beres 

masalahnya. Kalau lebih dari seminggu biasanya karena masalahnya emang 

rumit, misalnya produknya cukup banyak juga yang diretur. Kalau diretur 

cukup banyak mungkin emang prosesnya akan lebih rumit lagi sehingga 

memakan waktu yang lama. 

6. Ehm, kalau informasi harga dan produk, biasanya pihak PT Surya Abadi 

memberikan informasi dengan baik kepada konsumennya. Biasanya kami 

diberikan kopian melalui fax atau email yang dikirim ke email perusahaan 

kami. Kalau email kan lebih enak karena tidak perlu untuk menghabiskan 

kertas fax juga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rekapitulasi Jawaban Perantara Mitra Busana 

1. Tentu saja tepat waktu tapi kadang memang terlambat sih, ya itu mungkin dari 

pihak paketnya yach.. Maklum kan luar kota. Ya kami harus memakluminya, 

kalau tidak mau bagaimana lagi? Kan itu juga di luar kendali mereka ya, kalau 

dalam batas kendali mereka ya kami tidak bisa maklumi dong. 

2. Salesmannya kalau kesini kadang bawa oleh-oleh Semarang, kayak lumpia 

Semarang gitu, katanya disuruh bos-nya. haha…….. Iya ramah kok. Cuma 

saja terkadang ada kekeliruan order, misalnya barang yang dipesan kurang 

jumlahnya, gitu… 

3. Kalau ada acara khusus atau hari raya biasanya kami memang saling 

memberikan ucapan selamat kok. Ya untuk menjaga silaturahmi saja. 

4. PT Surya Abadi memberikan layanan purna jual yang baik selama ini, kadang 

mereka telpon apakah barang telah sampai atau belum, sudah sesuai dengan 

pesanan atau belum gitu… 

5. Kalau ada resleting rusak atau produk pesanan tidak sesuai order, ya kami 

retur trus diganti sama perusahaan. Cukup cepat. 

6. Iya kalau ada yang membutuhkan informasi mengenai harga dan produk, 

diberikan dengan lengkap dan jelas, jadi kami merasa puas. 

 

 

 

 



Rekapitulasi Jawaban Perantara Sahabat 

1. Iya dong selalu tepat waktu, tapi emang kadang telat sekitar 3 hari pernah, 

waktu dicek ternyata ekspedisinya kok bukan dari Semarang nya. Sebenarnya 

sih lebih enak kalau pakai ekspedisi yang selalu tepat waktu ya, tetapi dari 

pihaknya PT Surya Abadi katanya sudah sering pakai itu dan seringnya tepat 

waktu, tetapi mungkin ya waktu itu kebenaran saja sedang ada maslaah ya, 

jadi ya mau bagaimana lagi. 

2. Salesman kadang kasih ucapan selamat, atau bawain oleh-oleh kalo kesini. 

Kalau misalnya bawa oleh-oleh ke sini ya kami terima dengan senang hati, 

biasanya juga kami berikan balasannya kok. Kalau misalnya balasannya 

sering kami gunakan pula untuk menjaga hubungan baik kok. 

3. Ehm, kadang-kadang aja sich. Ya tapi memang sudah ada rencana untuk 

melakukan itu secara rutin kok. Kalau rutin mungkin enak ya, jadi kan terlihat 

peduli alias care... haha. (sambil bercanda) 

4. Layanan purna jual baik sih selama ini. Seringnya kami ditanya melalui 

telepon tentang pesanan atau produk yang telah kami beli, apakah telah sesuai 

dengan keinginan kami, atau ada yang kurang-kurang lali, kami juga ditanya 

pula saran-saran apa yang bisa diberikan untuk mengembangkan produk 

tersebut. 

5. Ooo kalau itu cukup baiklah, soalnya kalo saya telepon komplain, trus mereka 

janji kirim retur ya tepat waktu dan cepat kok. Ya kalau dihitung harinya 



mungkin paling lama sekitar satu minggu, tapi biasanya tidak sampai hitungan 

minggu sudah datang. 

6. Ehm, biasanya kami di fax kalo minta info harga dan barang baru, tapi kalau 

tidak minta ya kami tidak difax. Ya mungkin tergantung dari pesanan yah 

kalau seperti itu. 
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