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LAMPIRAN
Daftar Pertanyaan Wawancara

Produk
1. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu tentang kualitas rasa bawang goreng
Dua Rajawali ini?
2. Apakah Bapak/Ibu pernah membeli bawang goreng selain Dua Rajawali?
3. Bagaimana kualitas rasa bawang goreng Dua Rajawali dibandingkan
dengan produk sejenis?
4. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang kemasan bawang goreng Dua
Rajawali ini?
5. Adakah fungsi dari kemasan bawang goreng Dua Rajawali ini yang harus
ditambahkan?
6. Apakah label di kemasan bawang goreng Dua Rajawali ini memberi
manfaat informasi kepada Bapak/Ibu?
7. Apakah penamaan Dua Rajawali ini bisa membantu anda untuk
mengingat merk dari bawang goreng ini?
8. Apakah penamaan Dua Rajawali ini bisa mempengaruhi konsumen untuk
meningkatkan pembelian mereka dan membangun loyalitas merk?
9. Bagaimana penjualan bawang goreng Dua Rajawali ini dibandingkan
dengan produk sejenis di toko anda?
Harga
10. Bagaimana menurut Bapak/ibu harga dari bawang goreng Dua Rajawali
ini?
11. Apakah harga bawang goreng Dua Rajawali yang ditetapkan di toko
pernah berubah naik atau turun?
12. Seberapa besar dampak perubahan harga terhadap permintaan akan
bawang goreng Dua Rajawali?
13. Metode pembayaran apa sajakah yang tersedia di toko ini?
14. Bagaimana persepsi harga mempengaruhi keputusan membeli
konsumen?
15. Faktor apakah yang paling berpengaruh dari persepsi harga terhadap
keputusan konsumen untuk membeli bawang goreng Dua Rajawali?
Tempat
16. Apakah faktor nama toko bisa mempengaruhi konsumen membeli
bawang goreng Dua Rajawali?
17. Faktor apakah yang ada cari dalam berbelanja di suatu toko?
18. Fasilitas seperti apa yang membuat anda suka berbelanja di suatu toko?
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Promosi
19. Darimanakah Bapak/Ibu mengetahui bawang goreng Dua Rajawali?
20. Media promosi apakah yang sebaiknya digunakan untuk memasarkan
produk bawang goreng seperti ini?
21. Bagaimana menurut Bapak/Ibu lokasi toko yang menjual bawang goreng
Dua Rajawali ini?
22. Saluran distribusi apa yang diterapkan pada bawang goreng Dua
Rajawali?
23. Dengan saluran distribusi yang sudah ada, apakah menurut Bapak/Ibu
perlu dilakukan modifikasi?
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LAMPIRAN B
Nama Informan

: Daniel

Keterangan

: Konsumen di Bilka

Lokasi

: Ngagel Jaya Selatan

Q: Selamat siang pak. Saya mahasiswa Universitas Ciputra. Mau minta waktu
sebentar untuk wawancara. Bisakah meluangkan waktu sebentar?

D: Wawancaranya untuk apa ya?

Q: Untuk data tesis saya pak.

D: Ya boleh sebentar saja ya.

Q: Dengan bapak siapa?

D: Daniel

Q: Bapak Daniel saya lihat beli bawang goreng Dua Rajawali ini. Apakah sudah
sering beli?

D: iya sudah beberapa kali. Biasanya kalau belanja di Bilka ya beli.

Q: oh begitu ya. Bapak tahunya ada Dua Rajawali ini dari mana?
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D: sebelumnya sih nggak tahu. Cuma kan bilka nih deket rumah. Jadi kalau
belanja ya disini. Kalau kebutuhan dapur habis belanjanya ya disini ini.
kadang-kadang nggak beli sih Cuma pingin jalan-jalan dan lihat apa ada
barang baru. Nah pas itu liak kok ada bawang goreng ini dan coba beli.

Q: Kadi sebelumnya belum pernah tahu ya pak?

D: Iya apa pernah iklan?

Q: Oh memang kita belum masukkan di iklan. Menurut bapak apa perlu dibikin
brosur gitu?

D: Iya biar orang pada tahu.

Q: Kalau dibanding belanja di Bilka, saya lakukan penjualan langsung ke bapak.
Apakah bapak mau?

D: Ya kalau aku mau-mau aja.

Q: Menurut bapak gimana rasanya bawang goreng Dua Rajawali?

D: Sukak sih. Rasane kriuk kriuk renyah kayak krupuk. Sering tak makan kalau
dirumah belum ada masakan. Kayak snack gitu.
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Q: Oh hahaha. Rasanya sudah cukup enak menurut bapak atau ada bentuk,
ketebalan irisan atau apa yang kurang?

D: Rasanya sih segini oke. Saya sukanya kalau bawang goreng itu tipis tipis.
Dicampur ke kuah rasanya juga masih enak. Makanya kalau dirumah
masakan kuah dan pingin ditambahkan rasa aku campurkan pake bawang
goreng.

Q: Oke terus untuk penamaan merknya nih pak. Menurut bapak penamaan Dua
Rajawali ini mudah diingat?

D: Saya sih cuman hapal Rajawalinya.

Q: Oke jadi penamaan merk cukup ya?

D: Iya cukup.

Q: Lalu untuk kemasannya. Bagaimana menurut bapak soal kemasan?

D: Ya cukuplah bungkusnya kuat, nggak jebol.

Q: Menurut bapak kemasan ini lebih baik bening atau tertutup?

D: Oh jangan enak dibikin kelihatan seperti ini.
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Q: Oke lalu untuk harga pak. Menurut bapak harga Dua Rajawali bagaimana?

D: Menurut saya sih wajar lah. Nggak mahal. Masih bisa masuk kantong.

Q: Kalau seandainya ada toko selain Bilka yang dekat rumah bapak, akankah
bapak pilih beli di tempat itu?

D: Saya sih sukanya belanja di Bilka mas. Pilihannya banyak. Kalau toko toko
biasa kadang barangnya habis jadi suka malas kalau ke toko.

Q: Oke. Saya rasa wawancaranya sudah cukup karena hal-hal yang saya
butuhkan sudah dapat dari wawancara dengan bapak. Terima kasih ya pak
atas waktunya.

D: Ya sama-sama mas.
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LAMPIRAN C
Nama Informan

: Evy Kusumawati

Keterangan

: Konsumen di Bilka

Lokasi

: Ngagel Jaya Selatan

Q: Selamat siang ibu. Saya mahasiswa pascasarjana Universitas Ciputra. Saya
lagi wawancara untuk tesis saya bisa meluangkan waktu sebentar?

E: Oya boleh

Q: Iya kebetulan saya lihat ibu belanja bawang goreng Dua Rajawali ini.

E: Oh itu barangnya masnya?

Q: Iya saya mulai ya wawancaranya.

E: Iya boleh

Q: Menurut ibu bagaimana rasa Dua Rajawali?

E: Enak sih. Biasanya saya pakai buat masak di rumah.

Q: Bisa dijelaskan lebih lanjut untuk rasanya?
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E: Sukak sih. Rasane kriuk kriuk renyah kayak krupuk. Ya renyah gitu terus
nggak keluar minyaknya. Juga kalau disimpan lama minyaknya masih nggak
keluar. Itu gorengnya pakai apa ya?

Q: Gorengnya pakai minyak kopra bu.

E: Oh minyak kopra. Iya enak sih

Q: Lalu untuk penamaan merknya Dua Rajawali bagaimana?

E: Cukup jelas. Bisa diingat

Q: Adakah dari penamaan merk di bungkusnya yang perlu diubah?

E: Hmm gimana ya rasanya jelas kok. Mudah dibaca

Q: Oke lanjut ke kemasannya. Menurut ibu kemasannya gimana?

E: Dibandingkan kalau saya beli di pasar sih jelas ini lebih bagus. Kuat bersih
terang gitu jadi bisa dilihat isinya bagus atau ndak.

Q: Lalu adakah yang harus dirubah dari kemasannya?

E: Gini bagus sih. Jangan yang bungkusnya ketutupan pokoknya.
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Q: Apakah pernah beli bawang goreng merk lain?

E: Kalau di Bilka ini pernah sih merk San. Pernah beli yang di pasar cuman
nggak ada merknya.

Q: Dua Rajawali dibandingkan San gimana?

E: Menurut saya nggak beda jauh sih. Rasanya sama juga. Oh pernah juga beli
yang merk koki tapi itu online sih.

Q: Kalau dibandingkan merk Koki bagaimana bu?

E: Ya rasa sama lah cuman merk Koki itu ukurannya besar rasanya belum ada di
Bilka kok.

Q: Untuk

Dua

Rajawali

ibu

tahu

dari

mana

produk

ini?

E: Tahunya waktu belanja disini.

Q: Menurut

ibu

baiknya

promosi

dilakukan

pakai

apa?

E: Pakai brosur bagus. Biar orang pada tahu produknya dan nggak cuma di Bilka
aja tahunya.
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Q: Oke ini jadi bahan pertimbangan kami. Lalu bu untuk harga Dua Rajawali
bagaimana menurut ibu?

E: Ya masih standar. Saya bisa juga bikin sendiri bawang goreng tapi kan mesti
ngupas bawang terus motong dan goreng. Ribet jadinya enakan beli langsung
jadi.

Q: Lalu apa yang mendasari ibu belanja produk ini di Bilka?

E: Saya sering sih belanja di Bilka ini. sudah kebiasaan. Soalnya sudah lama dari
saya kecil sampai umur segini belanjanya ya di Bilka ini.

Q: Kalau ada pengiriman ke tempat ibu gimana?

E: Hmm saya mesti lihat barangnya dulu bagus atau nggak mas. Kalau
dikirimkan barangnya belum tentu bagus. Nanti kalau nggak bagus saya kan
minta barangnya diganti itu makan waktu. Belum tentu juga cepat
penggantiannya.

Q: Oke terima kasih atas waktunya ibu. Wawancaranya cukup sekian.

E: Sama-sama
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LAMPIRAN D

Nama Informan

: Adjie

Keterangan

: Store Manager Bilka

Lokasi

: Ngagel Jaya Selatan

Q: Permisi pak.

A: Iya monggo silahkan

Q: Iya pak sesuai dengan percakapan kemarin saya datang untuk wawancara
bapak soal produk saya.

A: Iya silahkan ini dalam rangka apa ya?

Q: Ya saya ini kan lagi mengerjakan tesis di Universitas Ciputra. Jadi untuk
dataya saya butuh informasi dari bapak.

A: Iya silahkan ada yang bisa saya bantu?

Q: Iya pertama soal bawang goreng Dua Rajawali. Bagaimana penjualannya
disini?

A: Disini produk anda bersaing dengan bawang goreng San. Ada merk lain tapi
kurang laku.
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Q: Untuk kualitas rasa Dua Rajawali bagaimana pak?

A: Kurang lebih sama. Cuman San lebih enak menurutku pribadi. Pernah coba
juga ada merk apa gitu di toko tapi kurang suka. Kurang enak. Nggak tau tuh
suppliernya apa masih kirim barang lagi. Rasanya sih sudah nggak.

Q: Oke lalu untuk harga Dua Rajawali bagaimana menurut bapak?

A: Kalau dibandingkan San ya sama sih. Kan soalnya San Cuma 50 gram dan
punya Dua Rajawali 100 gram. Jadi separuhnya.

Q: Iya waktu itu kita kan mau masukkan yang 50 gram juga.

A: Iya waktu itu sudah ada merk San duluan yang masukkan 50 gram. Kalau
sama kan penuh-penuhi tempat kita. Jadi saya ambil yang 100 gram aja.

Q: Untuk penamaan merk Dua Rajawali bagaimana?

A: Yang paling saya ingat ya tulisan rajawalinya. Hehe. Tapi nggak apa-apa
lama-lama juga ingat. Memang paling enak kalau satu kata aja. Gampang
ingat.

Q: Oh begitu pak haha. Sudah terlanjur didaftarkan PIRT sih pak. Lalu untuk
kemasannya bagimana ya?
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A: Kemasan sih oke. Plastiknya kuat, nggak bocor, terus plastiknya bening jadi
kelihatan isinya. Konsumen kadang ada yang rewel mintanya bawangnya
wungkul kalau ada yang remuk-remuknya bayak nggak mau. Makanya
plasticnya mesti transparan dan bersih. Pernah dulu ada produk yang
bungkusnya kurang rapi jadi orang kurang suka jadi produknya nggak laku.

Q: Untuk merknya kan kita pasang di label. Menurut bapak apa ada ynag harus
dirubah?

A: Hmm informasinya jelas sih. Gampang dibaca. Mungkin ukuran label bisa
diperbesar.

Q: Baik. Terus untuk pemilihan warna label serta tulisan bagaimna pak?

A: Saya kira sudah baik.

Q: Kita kan sudah ada juga kemasan botol gimana kalau dimasukkan ke Bilka
juga?

A: Haha wah jangan dulu. Sampeyan kan sudah ada yang plastik nantti tempat
kita nggak cukup lho. Kita ini sudah gudangnnya penuh jadi untuk barang
tertentu kita pesan jumlah sedikit biar nggak penuh gudangnya. Itu anak-anak
sudah pada ngeluh aja kalau kedapatan barang jumlah banyak karena
bingung aja barangnya ditaruh kemana. Kita ini kan punya keterbatasan
tempat soalnya.
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Q: Oh begitu ya pak.

A: Iya kecuali kalau sampeyan ada barang baru yang nggak ada di Bilka boleh
ajukan ke saya nanti saya sampaikan ke bos. Kalau barang baru mungkin
lebih gampang acc-nya.

Q: Oh ya pak. Kalau ada barang baru nanti saya masukkan kesini. Lalu pak dari
segi promosi apa yang Bilka lakukan dan dalam bentuk apa?

A: Promosi yang dimaksud seperti apa?

Q: Ya misalnya cetak dan bagi brosur untuk produk-produk yang ada di Bilka.

A: Oh itu kita serahkan sepenuhnya pada supplier.

Q: Selama ini bagiamana dengan supplier lain?

A: Kalau produk lain sih misalnya kosmetik biasanya mereka taruh SPG buat
jelaskan dan jual produk juga jelaskan keuntungan promo-promo dari produk
mereka. Lain lagi kalau makanan dan minuman biasanya SPG nya disuruh
keliling toko untuk bagi-bagi tester produk mereka.

Q: Untuk Dua Rajawali bisa diterapkan?
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A: Bisa aja. Ajukan surat permohonan sperti biasanya. Terus dalamnya diisi mau
tanggal berapa dan berapa SPG dan kegiatannya apa aja.

Q: Efektifkah menurut bapak?

A: Iya efektif biar orang yang belum jadi konsumen bisa tahu rasanya seperti
apa. Kan nggak semua orang mau coba barang baru. Kalau tertarik mereka
bisa beli kan tujuan promosi biar orang yang nggak tahu jadi tahu dan mau
beli produk sampeyan.

Q: Oke lalu untuk lokasi di Bilka ini apa yang menjadi keunggulannya?’

A: Kita sih sudah pemain lama disini. Lokasi strategis dan barang banyak
jenisnya. Kita kasih konsumen parkir luas itu penting soalnya kan konsumen
malas kalau cari parkir aja susah. Fasilitas pembayaran ada debit dan kredit
jadi lebih unggul dari pasar tradisional. Coba barang sampeyan dijual di pasar
bisa bisa kurang laku.

Q: Oke saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas waktunya pak.

A: Ya monggo monggo.
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LAMPIRAN E

Nama Informan

: Nia Rahma

Keterangan

: Konsumen di Kitto

Lokasi

: Mulyosari

Q: Selamat siang mbak. Saya boleh minta waktunya sebentar/?
N: Untuk apa ya mas?
Q: Saya mahassiswa pascasarjana Universitas Ciputra. Mau wawancara
sebentar untuk keperluan thesis saya. Soalnya kebetulan saya lihat mbak beli
produk kita yang bawang goreng.
A: Oh yang bawang goreng ini. boleh. Sebentar aja ya mas.
Q: Iya nggak lama kok mbak. Iya dengan mbak siapa?
N: Nia Rahma.
Q: Mbak sudah sering beli Dua Rajawali?
N: Ya kadang-kadang mas soalnya butuh buat masakan di rumah.
Q: Oo oke terus menurut mbaknya gimana rasanya?
N: Kalau ini renyah kayak krupuk, garing dan tipis tipis irisannya
Q: Untuk kemasannya gimana?
N: Bagus sih tebal dan bening jadi bisa kelihatan isinya.
Q: Lalu untuk penamaan merk nya bagiamana?
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N: Merk nya kenapa ya?
Q: Kan merk nya Dua Rajawali kira-kira bisa membantu untuk mbak nya ingat
bahwa Dua Rajawali ini merk bawang goreng.
N: Oh ya paling gampang sih nyebutnya bawang goreng Rajawali. Ingetnya gitu
sih mas.
Q: Oya nggak apa-apa. Mbak nya pernah beli bawang goreng di tempat lain?
N: Pernah di pasar
Q: Kalau bawang goreng Dua Rajawali dibandingkan dengan bawang yang ibu
beli di pasar bagaimana?
N: Ya beda sih ya mas. Kalau di pasar itu kalah kualitasnya sama yang disini.
Rasanya kalah enak.
Q: Untuk kemasan bagiamana?
N: Kadang yang dipasar memang kurang kuat butek dan gampang jebol mas
Q: Untuk soal harga Dua Rajawali bagimana mbak?
N: Yang dipasar memang lebih murah mas. Saya sih butuhnya Cuma untuk
masak di rumah jadi nggak terlalu cari yang gimana gitu.
Q: Okee. Lalu untuk Kitto nya sendiri mbak. Apa yang mendasari mbak beli
bawang goreng di Kitto?
N: Ya memang deket rumah sih mas. Jadi kalau di pasar nggak ada yang saya
cari ya saya kesini.
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Q: Mbak sebaiknya apa yang harus saya lakukan untuk promosi?
N: Menurut saya sih bagi-bagi tester mas biar orang bisa rasakan dulu baru
tertarik untuk beli.
Q: Oke saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas waktunya mbak.
N: Iya sama-sama.
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LAMPIRAN F
Nama Informan

: Cindy Budiono

Keterangan

: Konsumen Kitto

Lokasi

: Mulyosari

Q: Selamat siang bu
C: Iya siang
Q: Saya mahasiswa pascasarjana Univesitas Ciputra. Boleh minta waktu
sebentar untuk wawancara untuk tesis saya?
C: Boleh
Q: Dengan ibu siapa?
C: Cindy Budiono
Q: Ibu Cindy saya lihat belanja bawang goreng Dua Rajawali? Bagiamana
rasanya?
C: Oh saya belinya sih karena tau dari orang yang biasanya saa suruh beli.
Rasanya ya standar bawang goreng. Garing dan irisannya tipis. soalnya kan
buat masakan di rumah. Jadi mesti yang kualitasnya bagus. Kalau yang
dipasar sering kurang enak, minyaknya terasa banget.
Q: Untuk kemasannya bagaimana bu?
C: Kemasan saya suka yang botol sebab bisa dipakai untuk hal lainnya hahaha.
Q: Oh begitu ya. Haha. Lalu untuk penamaan merk Dua Rajawali bagaimana
bu?
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C: Ya saya rasa cukuplah bisa diingat
Q: Untuk harga dari Dua Rajawali ini bagaimana menurut ibu?
C: menurut saya sih agak mahal ya soalnya kan saya butuh untuk depot setiap
hari jumlahnya lumayan. Kalau beli yang bagusan produknya terus menerus
nanti harga makanan di depot saya bisa naik.
Q: Faktor apakah yang mendasari ibu untuk membeli di Kitto?
C: Kitto ini dekat dengan perumahan dan depot saya jadi enak kalau belanja.
Kadang saya suruh orang saya yang belanja kalau bahan masakan depot
hampir habis.
Q: Lalu untuk supaya bisa mengenalkan Dua Rajawali ke konsumen lain di Kitto
sebaiknya apa yang dilakukan?
C: Sebaiknya sih ya bagi-bagi tester. Siapa tau orangnya mau coba.
Q: Oke terima kasih atas waktunya bu.
C: Iya sama-sama.
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LAMPIRAN G
Nama Informan

: Kristo

Keterangan

: Manager Kitto

Lokasi

: Mulyosari

Q: Selamat sore pak. Saya mahasiswa Universitas Ciputra yang kapan hari
mengajukan izin untuk wawancara bapak untuk keperluan tesis saya.

K: Ohya silahkan masuk. Silahkan duduk.

Q: Bagaimana menurut bapak tentang Dua Rajawali ini?

K: Ya pernah saya coba. Menurut saya sih enak renyah. Kalau saya biasanya
pakai bawang goreng pasar tapi memang soal rasa kurang dan minyaknya
buanyak. Terus gampang melempem jdai nggak enak.

Q: Oke. Jadi rasanya sudah cukup ya pak. Lalu untuk kemasannya bagiamana?

K: Terus dari sisi kemasan Dua Rajawali ini kan ada plastic dan botol jadi
konsumen bisa pilih yang mana yang mereka mau. Soal kemasan sih lebih
menang soalnya bagus.

Q: Untuk harga Dua Rajawali gimana pak?

K: Soal harga sih memang lebih mahal ya. Biasanya itu cepet laku kalau
bawang goreng yang harganya agak murah itu habis duluan. Disini kan ada
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yang bawang goreng yang kualitas murah itu saingan produk anda disini.
Harus diakui kadang konsumen sensitif soal harga.

Q: Baik. Terus bagaimana Dua Rajawali dibandingkan dengan produk sejenis?

K: Pertama memang harga lebih tinggi sih ya dibandingkan produk sejenis
cuman kan barangnya lebih bagus daripada kompetitor jadi konsumen bisa
dapat barang bagus. Soal harga ya ada uang ada barang. Masak mau
produk bagus tapi harganya minta yang murah meriah. Disini kita juga mesti
selalu cari supplier yang bisa menawarkan produk termurah. Terus dari sisi
kemasan Dua Rajawali ini kan ada plastic dan botol jadi konsumen bisa pilih
yang mana yang mereka mau. Soal kemasan sih lebih menang soalnya
bagus.

Q: Kira-kira ada lagi nggak kompetitor lain?

K: Kalau yang lain mungkin yang online ya. Cuma saya kurang tahu untuk
spesifikasinya.

Q: Untuk promosi apa yang sebaiknya dilakukan?

K: Karena ini produk baru sebaiknya bikin tester biar orang bisa coba. Disini
sering kalau ada launching produk suppliernya minta izin taruh SPG untuk
bagi-bagi tester. SPG dan peralatan dari situ semua. Aku kira efektif kok
apalagi kalau pas weekend atau tanggal muda biasanya penjualan melonjak.
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Q: Untuk lokasi Kitto sendiri adakah fasilitas penunjangnnya?

K: Lokasi Kitto ini saya kira strategis ya deket perumahan dan depot. Kadangkadang orang depot belanja kebutuhan depot mereka disini dan kita buka
sampai malam jadi kalau butuh bisa sampai malam. Jadi waktunya cukup
buat belanja. Parkir kita sediakan juga luas.

Q: Oke terima kasih atas waktunya pak. Saya rasa wawancaranya cukup
sekian.

K: Iya sama-sama.
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LAMPIRAN H
Nama Informan

: Indriani Limanto

Keterangan

: Konsumen Lotte Mart

Lokasi

: Ngagel Jaya Selatan

Q: Selamat siang Ibu

I:

Ya selamat siang

Q: Saya mahasiswa dari Universitas Ciputra. Saya sedang menyelesaikan tesis
maka saya mengumpulkan data untuk tesis saya dengan wawancara.
Kebetulan saya melihat ibu membeli produk dari perusahaan kami.

I:

Oh produk yang mana?

Q: Yang ini Dua Rajawali. Ini produk perusahaan kami.

I:

Oh ya?

Q: Iya. Bisa minta waktunya sebentar untuk wawancara?

I:

Boleh-boleh.

Q: Apakah ibu pernah beli bawang goreng Dua Rajawali sebelumnya?
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I:

Iya pernah. Waktu itu coba belanja di Lotte ini.

Q: Bagaimana menurut Ibu tentang bawang goreng Dua Rajawali ini?

I:

Ya enak rasanya gurih. Saya kan suka masak jadi masakan tertentu butuh
bawang goreng. Dibandingkan sama yang saya pernah beli di pasar, ini lebih
kering dan pas dimakan minyaknya nggak terlalu banyak

Q: Untuk penamaan Dua Rajawali bagaimana bu? Apakah mudah untuk
diingat?

I:

Ya mudah diingat kok.

Q: Soal merk pada labelnya adakah kira-kira yang harus ditambahkan?

I:

Jelas sih. Bisa dan gampang dibaca.

Q: Apa ibu pernah beli produk sejenis?

I:

Pernah waktu itu coba beli online. Eh ada jualan online nggak barangnya?

Q: Sementara belum bu. Masih di toko saja.

I:

Oh sayang tuh. Soalnya kadang butuh kalau pesan online dan diantar.
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Q: Kalau boleh tahu merk bawang goreng yang bisa dipesan online itu merk apa
ya?

I:

Merk Koki

Q: Yang merk Koki dibandingkan dengan Dua Rajawali bagaimana bu?

I:

Hmm. Beda di kemasan aja. Merk Koki ukurannya besar. Kebetulan
saudaraku itu suka makan pakai bawang goreng jadi kalau beli sekalian yang
ukuran besar.

Q: Soal rasa bagaimana?

I:

Ya sama sih. Menurutku bawang goreng kurang lebih begitu sih ya.

Q: Untuk harganya bagaimana bila dibandingkan dengan Dua Rajawali?

I:

Kalau untuk pakai sendiri sih Dua Rajawali harganya pas. Cuma kalau beli
untuk saudara saya itu mesti yang besar sekalian biar praktis. Harga sih
mengikuti ya.

Q: Menurut ibu bagaimana kemasan Dua Rajawali?

I:

Cukup baik sih ada yang bungkus plastik dan botol. Jadi tinggal pilih.
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Q: Darimanakah ibu mengetahui produk Dua Rajawali ini?

I:

Saya tahunya dari baca brosur di Lotte pas coba jalan-jalan kesini. Dan
kebetulan juga pas di deretan ini ketemu bawang goreng jadi coba deh.

Q: Brosurnya seperti ini?

I:

Oh iya. Tapi menurutku lebih enak kalau ada tester dan langsung kita dikasih
coba makan. Jadi orang bisa lihat dan coba langsung.

Q: Begitu ya bu. Oke akan kita pertimbangkan. Lalu untuk toko Lotte ini sendiri.
Menurut ibu apakah Lotte ini bisa mendukung penjualan Dua Rajawali?

I:

Mungkin Lotte ini masih baru ya jadi orang masih kurang familier. Butuh
waktu kali supaya orang bisa tertarik untuk belanja disini.

Q: Oke saya rasa saya sudah cukup mendapatkan data yang saya butuhkan.
Terima kasih atas waktunya ya bu.

I:

Iya sama-sama.
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LAMPIRAN I
Nama Informan

: Fandi Tjahyadi

Keterangan

: Konsumen Lotte Mart

Lokasi

: Ngagel Jaya Selatan

Q: Selamat pagi pak.

F: Ya selamat pagi

Q: Perkenalkan saya Hadrian, mahasiswa pascasarjana universitas Ciputra.

F: Iya ada perlu apa ya?

Q: Saya ini dalam proses pembuatan tesis saya dan saya perlu narasumber
untuk wawancara. Kebetulan saya lihat Bapak membeli produk Dua Rajawali.
Kebetulan ini menjadi bahan tesis saya.

F: Oh begitu

Q: Iya saya bisa minta waktu untuk wawancara pak?

F: Boleh saja. Jangan banyak dan lama ya. Hahaha.

Q: Iya ini tidak bakal lama kok pak. Dengan bapak siapa?
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F: Fandi

Q: Pertama tama Pak Fandi darimanakah bapak mengetahui bawang goreng
Dua Rajawali ini?

F: Tahunya ya waktu jalan-jalan ke Marvell ini. Lihat kok ada Lotte jadi coba
lihat-lihat. Terus ya kita coba aja beli barang.

Q: Oo jadi sebelumnya tidak mengetahui bawang goreng Dua Rajawali ini ya?

F: Belum. Baru pertama ini.

Q: Sudah pernah dicoba pak?

F: Sebelumnya pernah ngerasain sekali.

Q: Gimana menurut bapak?

F: Ya seperti bawang goreng umumnya.

Q: Soal kemasan dari Dua Rajawali ini bagaimana?

F: Kemasan praktis sih ya kalau dibungkus plastik. Jadi enak bawanya.

Q: Apakah bungkusnya memadai?
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F: Iya ok lah.

Q: Lalu untuk penamaan merk Dua Rajawali ini apakah mudah diingat menurut
Bapak?

F: Selama masih pakai Bahasa Indonesia sih nggak sulit sih. Hehehe.

Q: Apakah bapak pernah membeli bawang goreng lain selain Dua Rajawali?

F: Istri saya.

Q: Lalu untuk harga Dua Rajawali ini bagaimana menurut bapak?

F: harga ya mengikuti. Merk Kokiku itu ukurannya besar jadi memang harganya
terlihat mahal nggak semua orang butuh seperti itu. Kalau butuh yang untuk
sekali dua kali masak yang saya rasa ukuran 100 gram pas.

Q: Apakah harganya terlalu tinggi?

F: Nggak juga saya bilang relatif.

Q: Oke. Lalu menurut bapak nih kan kita masuk juga di toko-toko sejenis Lotte
apakah pemilihan tempat ini sudah sesuai?
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F: Lotte ini baru tahu sih kalau di Surabaya ini. Biasanya saya tahunya Carefour
dan Giant. Baru tahu juga ada Lotte. Butuh waktu mungkin buat Lotte biar
seperti mereka.

Q: Ok. Untuk promosi barang kita nih pak. Kira-kira dengan brosur yang ada di
Lotte mart ini bagaimana?

F: Kalau cuma ini sih kurang ya. Mesti bikin tester biar orang bisa ngincip. Atau
kerjasama sama seperti Go-Jek biar barangnya bisa dikirim.

Q: Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan ya pak

F: Sama-sama.
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LAMPIRAN J
Nama Informan

: Bambang S.

Keterangan

: Purchasing Staf Lotte Mart

Lokasi

: Ngagel Jaya Selatan

Q: Selamat pagi Pak Bambang.

B: Ya selamat pagi pak.

Q: Iya pak sesuai dengan pembicaraan per telpon kemarin saya datang untuk
wawancara bapak untuk bahan tesis saya.

B: Iya pak. Mari kesana kita ngomong disana saja.

Q: Oke

B: Nah silahkan dimulai wawancaranya.

Q: Pertama saya ingin menanyakan bagaimana penjualan bawang goreng Dua
Rajawali disini?

B: Prinsipnya kita akan evaluasi terus karena Lotte mart ini baru pertama kali
buka di kota Surabaya, sebelumnya di Jakarta. Sejauh ini memang baru
bawang goreng merah anda yang masuk di Lotte mart Surabaya ini. Kalau
bawang goreng putih kita ada yang premium produksi sendiri. Selama ini
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masih terus ada penjualan dan kita juga terus membuka order ke perusahaan
bapak.

Q: Untuk harga Dua Rajawali sendiri bagaimana pak?

B: Kalau dibandingkan dengan produk premium kita, memang produk kita itu
lebih mahal. Ya karena kemasannya juga beda. Jadi kita main di level lebih
tinggi. Dua Rajawali mainnya kan di tengah keatas. Strategi kita juga pasang
premium biar beda gitu sama produk lain.

Q: Dari segi promosi produk di Lotte ini bagaimana ya pak? Karena produk kita
masuk disini jadi kita juga butuh jaringan Lotte.

B: Di Lotte ini kita terbitkan brosur secara periodic tersedia di pintu depan
sebelum masuk Lotte. Di brosur itu tertera sebagian produk-produk yang ada
di Lotte Mart. Lalu kita juga sering pasang banner di sepanjang jalan. Kalau
bapak lewat di jalan Ngagel itu kan banyak penawaran promosi produk kita.
Itu salah satu bentuk dukungan promosi kita kepada supplier juga. Khusus
untuk brosur biasanya kita kasih daftar harga produk promosi yang sudah
dipotong diskon untuk menarik minta konsumen beli. Kalau dari pihak bapak
sebaiknya nih dikasih tester supaya orang bisa coba produk bapak. Karena
gimanapun produk bapak makanan jadi orang harus coba dan suka supaya
beli lagi.
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Q: Oke. Terima kasih masukannya pak. Yang terakhir untuk pemilihan lokasi ini.
Bagaimana menurut Bapak?
B: Saya pikir sudah oke. Cuma kita mesti sadar kita masih pemain baru di
Surabaya ini. Butuh waktu dan usaha supaya Lotte ini bisa bersaing dengan
ritel lain yang sudah masuk kesini duluan. Lokasi kita sudah pas kita
sebelahan dengan mall lalu di jalan raya yang lebar. Ya pas.

Q: Oke pak saya rasa cukup sekian wawancara untuk tesis saya. Terima kasih
atas waktu yang diberikan pak.

B: Iya pak. Sama-sama.
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LAMPIRAN K
Nama Informan

: Jeremi N

Keterangan

: Sales PT Anugerah Gala Persada

Lokasi

: Bratang Wetan

Q: Siang pak

J: Iya siang

Q: Sesuai pembicaraan kemarin saya mau minta waktu untuk wawancara untuk
keperluan thesis saya.

J: Oh iya pak silahkan.

Q: Bagaimana produk Dua Rajawali dibandingkan kompetitor?

J: Menurut saya Dua Rajawali adalah produk baru juga membutuhkan
dukungan dari pasar modern yang ada di Surabaya ini. sejauh ini penjualan
terbaik di Bilka lalu Kitto dan Lottemart. Bilka salah satu yang terbaik karena
sudah punya langganan tetap dari dulu terus lokasi strategis dan barang
yang dijual cukup lengkap. Di Bilka ini produk Dua Rajawali bersaing dengan
merk San.

Q: Bagaimana produk Dua Rajawali dibandingkan dengan San?
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J: Segi kemasan kurang lebih sama. Untuk harga berbeda karena ukurannya
beda. San adanya 50 gram dan Dua Rajawali adanya 100 gram.

Q: Untuk penamaan merk bila dibandingkan dengan San?

J: Produk kita dikenal dengan Rajawalinya. Di label nya sudah cukup jelas
untuk dibaca orang.

Q: Untuk kemasan Dua Rajawali apakah sudah baik?
J: Kemasan kita bagus dari plastik kualitas tinggi. Ini penting karena Dua
Rajawali produk makanan. Jadi supaya tidak tumpah. Lalu dibuat bening agar
isinya bisa mudah terlihat.

Q: Selama ini metode promosi apa yang dijalankan untuk Dua Rajawali?

J: Di Bilka dan Kitto sejauh ini kita baru disarankan untuk melakukan promosi
dengan taruh SPG di toko mereka untuk bagi-bagi tester supaya calon
konsumen bisa tertarik untuk beli produk kita. Kalau di Lotte kan kita dimintai
kontribusi waktu masukkan produk kesana. Jadi produk kita tercetak di brosur
mereka. Itu sebagai sarana promosi.

Q: Lalu pemilihan lokasi apakah sudah dirasa tepat?

J: Awalnya kita selektif. Kita cari toko yang jadi jujugan belanja di suatu tempat.
Bilka di daerah Ngagel Jaya Selatan ini sudah lama ada dan tetap eksis
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sampai sekarang. Barangnya komplit dan manajemennya bagus sehingga
kita berusaha masukkan barang kita kesini. Lalu ada Kitto di Mulyosari
lokasinya dekat perumahan jadi strategis. Untuk Lotte Mart ini karena baru
ada pertama di Surabaya jadi kita juga coba. Di Jakarta sudah berkembang
ini Lotte

Q: Oke terima kasih atas waktunya ya pak.

J: Ya pak sama-sama.

