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PANDUAN WAWANCARA PEMILIK (PIHAK INTERNAL) 

 

 

1. Bagaimanakah harga jual dari barang yang dijual oleh UD Sinar Pembangunan 

jika dibandingkan dengan pesaing? 

2. Selama ini bagaimanakah pelayanan kepada konsumen yang dilakukan oleh 

karyawan UD Sinar Pembagunan, dalam hal keramahan dan kesopanan? 

3. Dalam menghadapi komplain atau keluhan dari konsumen, misalnya tentang 

pengiriman yang terlambat, produk yang kurang bagus, bagaimanakah sikap 

pihak UD Sinar Pembangunan? Berapa kali komplain konsumen dilakukan 

dalam 6 bulan terakhir? Apa saja yang dikomplain oleh konsumen? 

4. Dalam hal modal, bagaimanakah sikap pemilik UD Sinar Pembangunan apakah 

memiliki kelebihan modal atau keterbatasan modal?  

5. Bagaimana ketersediaan (ready stock) barang yang dijual oleh UD Sinar 

Pembangunan selalu ready stock? 

6. Terkait dengan pengiriman barang kepada konsumen, bagaimanakah ketepatan  

waktu pengiriman barang kepada konsumen? 

7. Bagaimanakah promosi yang dilakukan pihak UD Sinar Pembangunan? 

Melalui media apa saja dan apakah telah efektif? 

8. Bagaimanakah permintaan dari konsumen selama ini? 

9. Bagaimanakah pangsa pasar potensial yang belum dibidik? 

10. Bagaimanakah diskon dari supplier? 

11. Bagaimanakah sikap Anda sebagai pemilik UD Sinar Pembangunan dalam 

menghadapi persaingan yang semakin ketat? 
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12. Bagaimanakah sikap Anda dalam menghadapi persaingan harga? 

13. Bagaimanakah hubungan dengan supplier? 

14. Bagaimanakah hubungan dengan supplier besar atau kecil? 

15. Bagaimanakah selama ini supplier memberikan fasilitas kemudahan atau 

tidak? 
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PANDUAN WAWANCARA KONSUMEN 

 

 

1. Menurut Anda, bagaimanakah kualitas barang yang dijual pada UD Sinar 

Pembangunan ini? 

2. Bagaimanakah harga jual dari barang yang dijual oleh UD Sinar Pembangunan 

jika dibandingkan dengan pesaing? 

3. Selama ini bagaimanakah pelayanan kepada konsumen yang dilakukan oleh 

karyawan UD Sinar Pembagunan, dalam hal keramahan dan kesopanan? 

4. Dalam menghadapi komplain dari konsumen, bagaimanakah sikap pihak UD 

Sinar Pembangunan? 

5. Apakah barang yang dijual oleh UD Sinar Pembangunan selalu ready stock? 

6. Terkait dengan pengiriman barang kepada konsumen, apakah selalu tepat waktu 

atau terlambat? Apa alasannya? 

7. Bagaimanakah promosi yang dilakukan pihak UD Sinar Pembangunan? 

Melalui media apa saja dan apakah telah efektif? 
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PANDUAN SUPPLIER 

 

 

1. Menurut Anda, bagaimanakah kualitas barang yang dijual pada UD Sinar 

Pembangunan ini? 

2. Bagaimanakah harga jual dari barang yang dijual oleh UD Sinar Pembangunan 

jika dibandingkan dengan pesaing? 

3. Bagaimanakah promosi yang dilakukan pihak UD Sinar Pembangunan? 

Melalui media apa saja dan apakah telah efektif? 

4. Bagaimanakah diskon dari supplier kepada UD Sinar Pembangunan? 

5. Bagaimanakah sikap Anda dalam menghadapi persaingan harga? 

6. Bagaimanakah pembayaran pihak UD Sinar Pembangunan, lancar atau tidak? 

7. Bagaimanakah permintaan dari UD Sinar Pembangunan (besar atau kecil)? 

8. Bagaimanakah delivery ordernya (rutin atau jarang)? 

9. UD Sinar Pembangunan merupakan konsumen besar atau kecil? 

10. Bagaimanakah hubungan UD Sinar Pembangunan dengan supplier? 
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KUESIONER PENELITIAN PEMILIK (PIHAK INTERNAL) 

 

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang 

“ANALISIS STRATEGI KEUNGGULAN BERSAING PADA USAHA 

DAGANG SINAR PEMBANGUNAN DI SEMARANG”. 

Oleh karena itu di sela-sela kesibukan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, saya 

memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk dapat 

mengisi kuesioner berikut ini. Semua informasi yang terkumpul akan disajikan 

secara umum (tidak secara individu) sebagai ringkasan dari hasil analisis yang 

akan dilaporkan atau dipublikasikan dan akan dijamin kerahasiaannya sesuai 

dengan kode etik penelitian. 

Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi 

kuesioner yang ada, saya ucapkan banyak terima kasih. 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  : 

Usia  : 

Lama Bekerja : 

Jenis Kelamin : 

Status  : 
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PERTANYAAN 

Petunjuk Pengisian: 

Mohon untuk memberikan tanda (V) pada setiap pernyataan yang Anda pilih.  

Keterangan: 

SS = Sangat Setuju (SS) 

S = Setuju (S) 

N = Netral (N) 

TS = Tidak Setuju (TS) 

STS = Sangat Tidak Setuju (STS) 

No. Pertanyaan STS TS N S SS 
1. Kualitas barang yang dijual pihak UD Sinar 

Pembangunan bermutu tinggi 
     

2. Harga barang yang ditawarkan oleh UD Sinar 
Pembangunan selalu bersaing 

     

3. Karyawan selalu ramah dan sopan kepada konsumen      
4. Dalam menghadapi komplain, dilakukan dengan 

cepat sehingga tidak mengecewakan konsumen 
     

5. Modal tidak menjadi penghambat pihak UD Sinar 
Pembangunan untuk memperluas usahanya 

     

6. Persediaan pada UD Sinar Pembangunan selalu 
ready stock 

     

7. Pengiriman barang kepada konsumen tidak pernah 
terlambat 

     

8. Media promosi yang dilakukan selama ini telah 
efektif 

     

9. Permintaan konsumen selama ini masih potensial      
10. Pangsa pasar yang dibidik masih potensial      
11. Adanya diskon besar dari suplier       
12. Persaingan  yang ketat bukan hambatan bagi pihak 

UD Sinar Pembangunan 
     

13. Persaingan harga bukan merupakan ancaman utama 
bagi pihak UD Sinar Pembangunan 
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KUESIONER PENELITIAN KONSUMEN 

 

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang 

“ANALISIS STRATEGI KEUNGGULAN BERSAING PADA USAHA 

DAGANG SINAR PEMBANGUNAN DI SEMARANG”. 

Oleh karena itu di sela-sela kesibukan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, saya 

memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk dapat 

mengisi kuesioner berikut ini. Semua informasi yang terkumpul akan disajikan 

secara umum (tidak secara individu) sebagai ringkasan dari hasil analisis yang 

akan dilaporkan atau dipublikasikan dan akan dijamin kerahasiaannya sesuai 

dengan kode etik penelitian. 

Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi 

kuesioner yang ada, saya ucapkan banyak terima kasih. 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  : 

Usia  : 

Jenis Kelamin : 

Status  : 

Berapa kali membeli di toko ini? _____________ 
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PERTANYAAN 

Petunjuk Pengisian: 

Mohon untuk memberikan tanda (V) pada setiap pernyataan yang Anda pilih.  

Keterangan: 

SS = Sangat Setuju (SS) 

S = Setuju (S) 

N = Netral (N) 

TS = Tidak Setuju (TS) 

STS = Sangat Tidak Setuju (STS) 

No. Pertanyaan STS TS N S SS 
1. Kualitas barang yang dijual pihak UD Sinar 

Pembangunan bermutu tinggi 
     

2. Harga barang yang ditawarkan oleh UD Sinar 
Pembangunan selalu bersaing 

     

3. Karyawan selalu ramah dan sopan kepada konsumen      
4. Dalam menghadapi komplain, dilakukan dengan 

cepat sehingga tidak mengecewakan konsumen 
     

5. Persediaan pada UD Sinar Pembangunan selalu 
ready stock 

     

6. Pengiriman barang kepada konsumen tidak pernah 
terlambat 

     

7. Media promosi yang dilakukan selama ini telah 
efektif 
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KUESIONER PENELITIAN SUPPLIER 

 

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang 

“ANALISIS STRATEGI KEUNGGULAN BERSAING PADA USAHA 

DAGANG SINAR PEMBANGUNAN DI SEMARANG”. 

Oleh karena itu di sela-sela kesibukan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, saya 

memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk dapat 

mengisi kuesioner berikut ini. Semua informasi yang terkumpul akan disajikan 

secara umum (tidak secara individu) sebagai ringkasan dari hasil analisis yang 

akan dilaporkan atau dipublikasikan dan akan dijamin kerahasiaannya sesuai 

dengan kode etik penelitian. 

Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi 

kuesioner yang ada, saya ucapkan banyak terima kasih. 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  : 

Usia  : 

Jenis Kelamin : 
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PERTANYAAN 

Petunjuk Pengisian: 

Mohon untuk memberikan tanda (V) pada setiap pernyataan yang Anda pilih.  

Keterangan: 

SS = Sangat Setuju (SS) 

S = Setuju (S) 

N = Netral (N) 

TS = Tidak Setuju (TS) 

STS = Sangat Tidak Setuju (STS) 

No. Pertanyaan STS TS N S SS 
1. Kualitas barang yang dijual pihak UD Sinar 

Pembangunan bermutu tinggi 
     

2. Media promosi yang dilakukan selama ini telah 
efektif 

     

3. Adanya diskon besar dari suplier       
4. Persaingan  yang ketat bukan hambatan bagi pihak 

UD Sinar Pembangunan 
     

5. Persaingan harga bukan merupakan ancaman utama 
bagi pihak UD Sinar Pembangunan 
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Lampiran 1. 
Panduan Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2. 
Kuesioner Penelitian 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Lampiran 3. 
Jawaban Wawancara 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Lampiran 4. 
Jawaban Kuesioner 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Lampiran 5. 
Perhitungan Rating 

 

 
 

 
 

 
 

 



FAKTOR INTERNAL: 

Jawaban Kuesioner Pihak Internal 

No 
Strengh  Weakness 

x1  x2  x3  x4  x5  x6  x7  x8 
1  4  4  5  3  2  3  3  4 
2  5  5  5  5  3  4  2  3 
3  5  5  5  4  4  3  2  2 

Rata2:  4,67  4,67  5,00  4,00  3,00 3,33 2,33 3,00
 

Jawaban Konsumen 

No 
Strengh  Weakness 

x1  x2  x3  x4  x5  x6  x7 
1  4  4  4  5  3  2  3 
2  4  3  3  3  3  2  4 
3  4  3  3  3  3  2  3 
4  4  3  3  4  2  2  3 
5  4  3  4  4  3  2  3 

Rata‐rata  4,00  3,20  3,40  3,80  2,80  2,00  3,20 
 

Jawaban Supplier 

No 
Strengh  Weakness 

x1  x2 
1  4  3 
2  3  2 

Rata‐rata:  3,50  2,50 
 

 

 

 

 

 

 



Rekapitulasi: 

No. Indikator  Internal Konsumen Supplier 
  S W S W S W 

1. Kualitas barang yang dijual 
pihak UD Sinar Pembangunan 
bermutu tinggi 

4,67  4,00  3,50  

2. Harga barang yang ditawarkan 
oleh UD Sinar Pembangunan 
selalu bersaing 

4,67  3,20    

3. Karyawan selalu ramah dan 
sopan kepada konsumen 

5,00  3,40    

4. Dalam menghadapi komplain, 
dilakukan dengan cepat sehingga 
tidak mengecewakan konsumen 

4,00  3,80    

5. Modal tidak menjadi 
penghambat pihak UD Sinar 
Pembangunan untuk 
memperluas usahanya 

 3,00     

6. Persediaan pada UD Sinar 
Pembangunan selalu ready stock 

 3,33  2,80   

7. Pengiriman barang kepada 
konsumen tidak pernah 
terlambat 

 2,33  2,00   

8. Media promosi yang dilakukan 
selama ini telah efektif 

 3,00  3,20  2,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Faktor Eksternal: 

Jawaban Kuesioner Pihak Internal 

No 
Opportunity  Threats 

x9  x10  x11  x12  x13 
1  5  5  4  4  4 
2  5  4  5  2  3 
3  5  5  4  3  3 

Rata2:  5,00  4,67  4,33  3,00  3,33
 

Jawaban Supplier 

No 
Opportunity  Threats 

x3  x4  x5 
1  4  5  5 
2  4  3  2 

Rata‐rata:  4,00  4,00  3,50 
 

 

Rekapitulasi: 

No. Indikator  Internal Supplier 
  O T O T 
1 Permintaan konsumen selama ini 

masih potensial 
5,00    

2 Pangsa pasar yang dibidik masih 
potensial 

4,67    

3 Adanya diskon besar dari suplier 4,33  4,00  
4 Persaingan  yang ketat bukan 

hambatan bagi pihak UD Sinar 
Pembangunan 

 3,00 4,00  

5 Persaingan harga bukan 
merupakan ancaman utama bagi 
pihak UD Sinar Pembangunan 

 3,33  3,50 

 

 

 



 

 

Tabel : Hasil Kuesioner Pihak Internal 

No. Keterangan Rata-rata 

1. Strengh (x1-x4) 4,58 

2. Weakness (x5-x8) 2,92 

3. Opportunity (x9-x11) 4,67 

4. Threats (x12-x13) 3,17 

              Sumber: Data Primer yang Diolah  

Tabel : Hasil Kuesioner Pihak Konsumen 

No. Keterangan Rata-rata 

1. Strengh (x1-x4) 3,60 

2. Weakness (x5-x7) 2,67 

              Sumber: Data Primer yang Diolah  

 

Tabel : Hasil Kuesioner Pihak Supplier  

No. Keterangan Rata-rata 

1. Strengh (x1) 3,50 

2. Weakness (x2) 2,50 

3. Opportunity (x3) 4,00 

4. Threats (x4-x5) 3,75 

              Sumber: Data Primer yang Diolah  

Tabel : Hasil Rekapitulasi Kuesioner Keseluruhan 

No. Keterangan Rata-rata 

1. Strengh (x1) 3,89 

2. Weakness (x2) 2,69 

3. Opportunity (x3) 4,33 



4. Threats (x4-x5) 3,46 

              Sumber: Data Primer yang Diolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jawaban wawancara dengan pihak internal perusahaan: 

PEMILIK: 

1. Bagaimanakah harga jual dari barang yang dijual oleh UD Sinar Pembangunan jika 

dibandingkan dengan pesaing? 

JAWAB: Harganya dapat bersaing, misalnya harga semen, paling terpaut dari pesaing antara 

Rp500-Rp1000 dan tentunya lebih mahal pesaing daripada UD Sinar Pembangunan. 

 

2. Selama ini bagaimanakah pelayanan kepada konsumen yang dilakukan oleh karyawan UD 

Sinar Pembagunan, dalam hal keramahan dan kesopanan? 

JAWAB: Ramah dan sopan kepada konsumen. 

 

3. Dalam menghadapi komplain atau keluhan dari konsumen, misalnya tentang pengiriman yang 

terlambat, produk yang kurang bagus, bagaimanakah sikap pihak UD Sinar Pembangunan? 

Berapa kali komplain konsumen dilakukan dalam 6 bulan terakhir? Apa saja yang dikomplain 

oleh konsumen? 

JAWAB: Komplain konsumen dalam 6 bulan terakhir ada 3 kali. Yang dikomplain oleh 

konsumen adalah pengiriman yang terlambat. 

 

4. Dalam hal modal, bagaimanakah sikap pemilik UD Sinar Pembangunan apakah memiliki 

kelebihan modal atau keterbatasan modal?  

JAWAB: Keterbatasan modal, maka meminjam dari bank. 

 

5. Bagaimana ketersediaan (ready stock) barang yang dijual oleh UD Sinar Pembangunan selalu 

ready stock? 



JAWAB: Beberapa barang yang ready stock, barang yang cepat laku semen dan besi dengan 

ukuran tertentu. 

 

6. Terkait dengan pengiriman barang kepada konsumen, bagaimanakah ketepatan  waktu 

pengiriman barang kepada konsumen? 

JAWAB: Bila sudah berjanji, maka ditepati. Bila terlambat maka besoknya akan dikirim 

dengan prioritas. 

 

7. Bagaimanakah promosi yang dilakukan pihak UD Sinar Pembangunan? Melalui media apa 

saja dan apakah telah efektif? 

JAWAB: Dari mulut ke mulut. 

 

8. Bagaimanakah permintaan dari konsumen selama ini? 

JAWAB: Permintaan dari konsumen tinggi. 

 

9. Bagaimanakah pangsa pasar potensial yang belum dibidik? 

JAWAB: Cukup besar, karena harga dan kualitas barang dapat bersaing. 

 

10. Bagaimanakah diskon dari supplier? 

JAWAB: Dapat diskon dari supplier karena penjualan tinggi (omzet besar). 

 

11. Bagaimanakah sikap Anda sebagai pemilik UD Sinar Pembangunan dalam menghadapi 

persaingan yang semakin ketat? 



JAWAB: Akan memperbaiki atau mempercepat barang yang diminta agar segera untuk 

dikirim (mempercepat pengiriman barang). 

 

12. Bagaimanakah sikap Anda dalam menghadapi persaingan harga? 

JAWAB: Biasa saja, berusaha untuk lebih baik. 

 

13. Bagaimanakah hubungan dengan supplier? 

JAWAB: Menjalin hubungan baik dengan cara selalu berkomunikasi dan melalui pendekatan 

dengan cara makan bersama, kalau ada Natal, Tahun Baru dikirim parcel. 

 

14. Bagaimanakah hubungan dengan supplier besar atau kecil? 

JAWAB: Baik hubungannya dengan supplier baik supplier besar atau kecil. 

 

15. Bagaimanakah selama ini supplier memberikan fasilitas kemudahan atau tidak? 

JAWAB: Memberikan fasilitas berupa prioritas untuk pihak UD Sinar Pembangunan karena 

mempunyai omzet yang besar. Misal: kalau sekarang semen digunakan untuk setiap 

pembangunan dan dikarenakan barang kosong dan jarang. Jadi bila supplier mendapat barang 

walaupun tidak banyak, maka UD Sinar Pembangunan akan diprioritaskan dalam hal barang. 

 

 

 

 

 

 



KARYAWAN 1: 

1. Bagaimanakah harga jual dari barang yang dijual oleh UD Sinar Pembangunan jika 

dibandingkan dengan pesaing? 

JAWAB: Harga dapat bersaing, sepertinya terpaut 500 Rupiah lebih murah dari pesaing. 

 

2. Selama ini bagaimanakah pelayanan kepada konsumen yang dilakukan oleh karyawan UD 

Sinar Pembagunan, dalam hal keramahan dan kesopanan? 

JAWAB: Tentunya ramah pada konsumen, misalnya menyapa konsumen “Selamat Pagi”, dan 

mengucapkan terima kasih setelah transaksi. 

 

3. Dalam menghadapi komplain atau keluhan dari konsumen, misalnya tentang pengiriman yang 

terlambat, produk yang kurang bagus, bagaimanakah sikap pihak UD Sinar Pembangunan? 

Berapa kali komplain konsumen dilakukan dalam 6 bulan terakhir? Apa saja yang dikomplain 

oleh konsumen? 

JAWAB: Kadang pengiriman terlambat, maka dikomplain konsumen. 

 

4. Dalam hal modal, bagaimanakah sikap pemilik UD Sinar Pembangunan apakah memiliki 

kelebihan modal atau keterbatasan modal?  

JAWAB: Modal yang terbatas. 

 

5. Bagaimana ketersediaan (ready stock) barang yang dijual oleh UD Sinar Pembangunan selalu 

ready stock? 

JAWAB: Cukup ready stock, kadang ada barnag yang di stock seperti besi dan semen. 

 



6. Terkait dengan pengiriman barang kepada konsumen, bagaimanakah ketepatan  waktu 

pengiriman barang kepada konsumen? 

JAWAB: Berusaha menepati janji, misalnya kalau dikirim Senin telah janji kepada konsumen 

harus datang barang hari Senin. 

 

7. Bagaimanakah promosi yang dilakukan pihak UD Sinar Pembangunan? Melalui media apa 

saja dan apakah telah efektif? 

JAWAB: Tidak menggunakan brosur sebagai promosi. 

 

8. Bagaimanakah permintaan dari konsumen selama ini? 

JAWAB: Cukup bagus, selama ini cukup stabil permintaannya. 

 

9. Bagaimanakah pangsa pasar potensial yang belum dibidik? 

JAWAB: Banyak pangsa potensial yang belum dibidik. 

 

10. Bagaimanakah diskon dari supplier? 

JAWAB: Ada diskon dari supplier, terpaut 1%-2% dari barang lain. 

 

11. Bagaimanakah sikap Anda sebagai pemilik UD Sinar Pembangunan dalam menghadapi 

persaingan yang semakin ketat? 

JAWAB: Berusaha melayani konsumen sebaik mungkin. 

 

12. Bagaimanakah sikap Anda dalam menghadapi persaingan harga? 



JAWAB: Menjual dengan harga tetap murah. 

 

13. Bagaimanakah hubungan dengan supplier? 

JAWAB: Menjalin hubungan baik dengan suplier. 

 

14. Bagaimanakah hubungan dengan supplier besar atau kecil? 

JAWAB: Hubungannya baik selama ini. 

 

15. Bagaimanakah selama ini supplier memberikan fasilitas kemudahan atau tidak? 

JAWAB: Ya, supplier memberikan fasilitas seperti adanya diskon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARYAWAN 2: 

1. Bagaimanakah harga jual dari barang yang dijual oleh UD Sinar Pembangunan jika 

dibandingkan dengan pesaing? 

JAWAB: Lebih murah dari pesaing. 

 

2. Selama ini bagaimanakah pelayanan kepada konsumen yang dilakukan oleh karyawan UD 

Sinar Pembagunan, dalam hal keramahan dan kesopanan? 

JAWAB: Ramah dan sopan. 

 

3. Dalam menghadapi komplain atau keluhan dari konsumen, misalnya tentang pengiriman yang 

terlambat, produk yang kurang bagus, bagaimanakah sikap pihak UD Sinar Pembangunan? 

Berapa kali komplain konsumen dilakukan dalam 6 bulan terakhir? Apa saja yang dikomplain 

oleh konsumen? 

JAWAB: Barang yang dikirim kurang. 

 

4. Dalam hal modal, bagaimanakah sikap pemilik UD Sinar Pembangunan apakah memiliki 

kelebihan modal atau keterbatasan modal?  

JAWAB: Modalnya terbatas. 

 

5. Bagaimana ketersediaan (ready stock) barang yang dijual oleh UD Sinar Pembangunan selalu 

ready stock? 

JAWAB: Kadang sampai kekurangan besi yang sering laku. Contoh: Besi 8 SNI. 

 



6. Terkait dengan pengiriman barang kepada konsumen, bagaimanakah ketepatan  waktu 

pengiriman barang kepada konsumen? 

JAWAB: Berusaha tepat waktu, meskipun terkadang terlambat. 

 

7. Bagaimanakah promosi yang dilakukan pihak UD Sinar Pembangunan? Melalui media apa 

saja dan apakah telah efektif? 

JAWAB: Belum menggunakan promosi apa-apa, hanya kenalan saja. 

 

8. Bagaimanakah permintaan dari konsumen selama ini? 

JAWAB: Permintaan konsumen bagus. 

 

9. Bagaimanakah pangsa pasar potensial yang belum dibidik? 

JAWAB: Pangsa pasar besar. 

 

10. Bagaimanakah diskon dari supplier? 

JAWAB: Jika beli dalam kuantitas besar, dapat potongan dari supplier. 

 

11. Bagaimanakah sikap Anda sebagai pemilik UD Sinar Pembangunan dalam menghadapi 

persaingan yang semakin ketat? 

JAWAB: Menjadi yang terbaik. 

 

12. Bagaimanakah sikap Anda dalam menghadapi persaingan harga? 

JAWAB: Harganya tidak mahal, terjangkau. 



 

13. Bagaimanakah hubungan dengan supplier? 

JAWAB: Menjalin hubungan baik. 

 

14. Bagaimanakah hubungan dengan supplier besar atau kecil? 

JAWAB: Berusaha menjalin hubungan baik. 

 

15. Bagaimanakah selama ini supplier memberikan fasilitas kemudahan atau tidak? 

JAWAB: Tentu saja, ada diskon jika membeli dalam jumlah besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jawaban wawancara dengan pihak supplier: 

SUPPLIER 1: 

1. Menurut Anda, bagaimanakah kualitas barang yang dijual pada UD Sinar Pembangunan ini? 

JAWAB: Baik dan dapat digaransi. Bila besi yang tidak cocok, tidak sesuai dengan sketmat, 

dapat dikembalikan tanpa dipungut biaya pengiriman. 

 

2. Bagaimanakah harga jual dari barang yang dijual oleh UD Sinar Pembangunan jika 

dibandingkan dengan pesaing? 

JAWAB: Dapat bersaing di pasaran karena langsung ambil dalam jumlah besar dan dapat 

diskon dari supplier. 

 

3. Bagaimanakah promosi yang dilakukan pihak UD Sinar Pembangunan? Melalui media apa 

saja dan apakah telah efektif? 

JAWAB: Mulut ke mulut, dari omongan orang. 

 

4. Bagaimanakah diskon dari supplier kepada UD Sinar Pembangunan? 

JAWAB: Diberikan diskon yang lumayan karena omzet besar. 

 

5. Bagaimanakah sikap Anda dalam menghadapi persaingan harga? 

JAWAB: Memperkecil keuntungan atau profit dengan memperbesar omzet dan tidak 

memperlonggar jatuh tempo. 

 

6. Bagaimanakah pembayaran pihak UD Sinar Pembangunan, lancar atau tidak? 



JAWAB: Selama ini lancar, walaupun agak mundur tetapi tidak terlalu lama (paling lama 5 

minggu). 

 

7. Bagaimanakah permintaan dari UD Sinar Pembangunan (besar atau kecil)? 

JAWAB: Pengambilan jumlah besar per item. 

 

8. Bagaimanakah delivery ordernya (rutin atau jarang)? 

JAWAB: Rutin dan hampir tiap hari. 

 

9. UD Sinar Pembangunan merupakan konsumen besar atau kecil? 

JAWAB: UD Sinar Pembangunan merupakan konsumen besar, pasar luas. 

 

10. Bagaimanakah hubungan UD Sinar Pembangunan dengan supplier? 

JAWAB: Baik hubungannya selama ini, kadang hanya sekedar menelepon untuk menanyakan 

kabar saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUPPLIER 2: 

1. Menurut Anda, bagaimanakah kualitas barang yang dijual pada UD Sinar Pembangunan ini? 

JAWAB: Baik kualitasnya atau mutunya super. 

 

2. Bagaimanakah harga jual dari barang yang dijual oleh UD Sinar Pembangunan jika 

dibandingkan dengan pesaing? 

JAWAB: Harga bersaing dan murah. 

 

3. Bagaimanakah promosi yang dilakukan pihak UD Sinar Pembangunan? Melalui media apa 

saja dan apakah telah efektif? 

JAWAB: Promosi melalui WOM. 

 

4. Bagaimanakah diskon dari supplier kepada UD Sinar Pembangunan? 

JAWAB: Potongan harga cukup besar. 

 

5. Bagaimanakah sikap Anda dalam menghadapi persaingan harga? 

JAWAB: Biasa saja. 

 

6. Bagaimanakah pembayaran pihak UD Sinar Pembangunan, lancar atau tidak? 

JAWAB: Lancar pembayarannya. 

 

7. Bagaimanakah permintaan dari UD Sinar Pembangunan (besar atau kecil)? 

JAWAB: Permintaan besar. 

 



8. Bagaimanakah delivery ordernya (rutin atau jarang)? 

JAWAB: Rutin. 

 

9. UD Sinar Pembangunan merupakan konsumen besar atau kecil? 

JAWAB: UD Sinar Pembangunan merupakan konsumen besar. 

 

10. Bagaimanakah hubungan UD Sinar Pembangunan dengan supplier? 

JAWAB: Baik dan ramah, selama ini tidak ada kendala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jawaban wawancara dengan pihak konsumen: 

KONSUMEN 1: 

1. Menurut Anda, bagaimanakah kualitas barang yang dijual pada UD Sinar Pembangunan ini? 

JAWAB: Bagus kualitas barangnya. Kalau dibandingkan toko lain saya lebih suka beli barang 

di UD Sinar Pembangunan. 

 

2. Bagaimanakah harga jual dari barang yang dijual oleh UD Sinar Pembangunan jika 

dibandingkan dengan pesaing? 

JAWAB: Harganya bersaing. 

 

3. Selama ini bagaimanakah pelayanan kepada konsumen yang dilakukan oleh karyawan UD 

Sinar Pembagunan, dalam hal keramahan dan kesopanan? 

JAWAB: Cukup sopan, disapa gitu. 

 

4. Dalam menghadapi komplain dari konsumen, bagaimanakah sikap pihak UD Sinar 

Pembangunan? 

JAWAB: Pelayanan komplain cepat, misalnya tidak ada sehari ditanggapi. 

 

5. Apakah barang yang dijual oleh UD Sinar Pembangunan selalu ready stock? 

JAWAB: Ya selalu ready stock. 

 

6. Terkait dengan pengiriman barang kepada konsumen, apakah selalu tepat waktu atau 

terlambat? Apa alasannya? 

JAWAB: Tepat waktu kalau mengirim. 



7. Bagaimanakah promosi yang dilakukan pihak UD Sinar Pembangunan? Melalui media apa 

saja dan apakah telah efektif? 

JAWAB:  Dari mulut ke mulut, dengan harga murah otomotis konsumen akan beli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONSUMEN 2: 

1. Menurut Anda, bagaimanakah kualitas barang yang dijual pada UD Sinar Pembangunan ini? 

JAWAB: Selama ini memuaskan. 

 

2. Bagaimanakah harga jual dari barang yang dijual oleh UD Sinar Pembangunan jika 

dibandingkan dengan pesaing? 

JAWAB: Harganya murah, lebih murah dari toko lain. 

 

3. Selama ini bagaimanakah pelayanan kepada konsumen yang dilakukan oleh karyawan UD 

Sinar Pembagunan, dalam hal keramahan dan kesopanan? 

JAWAB: Cukup ramah kepada konsumennya, misalnya menyapa, menanyakan kabar. 

 

4. Dalam menghadapi komplain dari konsumen, bagaimanakah sikap pihak UD Sinar 

Pembangunan? 

JAWAB: Mau mendengarkan kesulitan konsumen. 

 

5. Apakah barang yang dijual oleh UD Sinar Pembangunan selalu ready stock? 

JAWAB: Ada beberapa yang ready stock, ada yang tidak. 

 

6. Terkait dengan pengiriman barang kepada konsumen, apakah selalu tepat waktu atau 

terlambat? Apa alasannya? 

JAWAB: Kadang terlambat. 

 



7. Bagaimanakah promosi yang dilakukan pihak UD Sinar Pembangunan? Melalui media apa 

saja dan apakah telah efektif? 

JAWAB:  Dari mulut ke mulut, cukup efektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONSUMEN 3: 

1. Menurut Anda, bagaimanakah kualitas barang yang dijual pada UD Sinar Pembangunan ini? 

JAWAB: Kualitas barang baik. 

 

2. Bagaimanakah harga jual dari barang yang dijual oleh UD Sinar Pembangunan jika 

dibandingkan dengan pesaing? 

JAWAB: Relatif murah. 

 

3. Selama ini bagaimanakah pelayanan kepada konsumen yang dilakukan oleh karyawan UD 

Sinar Pembagunan, dalam hal keramahan dan kesopanan? 

JAWAB: Ramah dan sopan. 

 

4. Dalam menghadapi komplain dari konsumen, bagaimanakah sikap pihak UD Sinar 

Pembangunan? 

JAWAB: Ditanggapi dengan cepat. 

 

5. Apakah barang yang dijual oleh UD Sinar Pembangunan selalu ready stock? 

JAWAB: Ada yang ready stock, seperti besi dengan ukuran tertentu. 

 

6. Terkait dengan pengiriman barang kepada konsumen, apakah selalu tepat waktu atau 

terlambat? Apa alasannya? 

JAWAB: Kadang terlambat dan dikirim besoknya. 

 



7. Bagaimanakah promosi yang dilakukan pihak UD Sinar Pembangunan? Melalui media apa 

saja dan apakah telah efektif? 

JAWAB:  Belum pakai brosur, hanya kenalan saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONSUMEN 4: 

1. Menurut Anda, bagaimanakah kualitas barang yang dijual pada UD Sinar Pembangunan ini? 

JAWAB: Mutu barang yang dijual super. 

 

2. Bagaimanakah harga jual dari barang yang dijual oleh UD Sinar Pembangunan jika 

dibandingkan dengan pesaing? 

JAWAB: Lebih murah dari pesaing. 

 

3. Selama ini bagaimanakah pelayanan kepada konsumen yang dilakukan oleh karyawan UD 

Sinar Pembagunan, dalam hal keramahan dan kesopanan? 

JAWAB: Cukup ramah dan sopan. 

 

4. Dalam menghadapi komplain dari konsumen, bagaimanakah sikap pihak UD Sinar 

Pembangunan? 

JAWAB: Jika ada keluhan langsung ditanggapi. 

 

5. Apakah barang yang dijual oleh UD Sinar Pembangunan selalu ready stock? 

JAWAB: Kadang-kadang. 

 

6. Terkait dengan pengiriman barang kepada konsumen, apakah selalu tepat waktu atau 

terlambat? Apa alasannya? 

JAWAB: Tepat. 

 



7. Bagaimanakah promosi yang dilakukan pihak UD Sinar Pembangunan? Melalui media apa 

saja dan apakah telah efektif? 

JAWAB:  Belum ada media khusus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONSUMEN 5: 

1. Menurut Anda, bagaimanakah kualitas barang yang dijual pada UD Sinar Pembangunan ini? 

JAWAB: Selalu baik kualitasnya. 

 

2. Bagaimanakah harga jual dari barang yang dijual oleh UD Sinar Pembangunan jika 

dibandingkan dengan pesaing? 

JAWAB: Harga bersaing, tidak mahal. 

 

3. Selama ini bagaimanakah pelayanan kepada konsumen yang dilakukan oleh karyawan UD 

Sinar Pembagunan, dalam hal keramahan dan kesopanan? 

JAWAB: Sopan kepada konsumen, misalnya menyapa, dan melayani dengan bahasa yang 

baik. 

 

4. Dalam menghadapi komplain dari konsumen, bagaimanakah sikap pihak UD Sinar 

Pembangunan? 

JAWAB: Tidak berlarut-larut menyelesaikan komplain. 

 

5. Apakah barang yang dijual oleh UD Sinar Pembangunan selalu ready stock? 

JAWAB: ya, biasanya selalu ada. 

 

6. Terkait dengan pengiriman barang kepada konsumen, apakah selalu tepat waktu atau 

terlambat? Apa alasannya? 

JAWAB: Biasanya tepat sih. Alasannya untuk menjaga kepercayaan dengan konsumen. 

 



7. Bagaimanakah promosi yang dilakukan pihak UD Sinar Pembangunan? Melalui media apa 

saja dan apakah telah efektif? 

JAWAB:  Dari omongan orang, cukup efektif. 

 


	Daftar isi dll.pdf
	SKRIPSI.pdf
	LAMPIRAN.pdf

	logo: 


