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LAMPIRAN A 

ALUR PENENTUAN HARGA JUAL AKHIR 
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LAMPIRAN B 

PERTANYAAN WAWANCARA 

 

 

1. Apakah pendapat anda tentang kawasan MERR IIC? Dan bagaimana potensi nya menurut 

anda? 

2. Bagaimana menurut anda jika didirikan tempat distribusi meubel atau showroom furniture 

di kawasan MERR IIC? 

3. Menurut anda, seberapa pentingkah peranan aspek pemasaran dalam pendirian usaha 

distribusi meubel di kawasan MERR IIC? 

4. Apakah dengan mengetahui lebih dalam dan menerapkan marketing mix (produk, harga, 

tempat, promosi) dapat menunjang kelayakan pendirian suatu usaha? Bagaimana menurut 

anda? 

5. Apakah dengan mengetahui lebih dalam dan menerapkan Segmenting, Targeting, 

Positioning dapat menunjang kelayakan pendirian suatu usaha? Bagaimana menurut anda? 

6. Apa contoh kegiatan pemasaran yang biasa dilakukan oleh distributor atau showroom 

furniture yang anda ketahui? Seberapa efektif kah kegiatan pemasaran tersebut menurut 

anda? 

7. Menurut anda, seberapa pentingkah peranan aspek hukum dalam pendirian usaha distribusi 

meubel di kawasan MERR IIC? 

8. Apakah dengan memenuhi syarat-syarat perijinan yang diberikan oleh pemerintah dapat 

menunjang suatu kelayakan bisnis? Jelaskan pendapat anda. 

9. Apa sajakah yang menjadi syarat perijinan untuk mendirikan suatu usaha distribusi meubel 

yang anda ketahui? 
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10. Menurut anda, seberapa pentingkah peranan aspek teknik dan teknologi dalam pendirian 

usaha distribusi meubel di kawasan MERR IIC? 

11. Bagaimana pengaruh penerapan pelayanan yang berstandard sesuai dengan prosedur 

operasional standar dalam kelayakan suatu usaha? Jelaskan pendapat anda. 

12. Apakah dengan menerapkan pengembangan teknologi, seperti penggunaan komputer, 

fasilitas internet, cctv, dan sebagainya dapat menunjang kelayakan suatu usaha? Jelaskan 

pendapat anda. 

13. Adakah contoh penerapan suatu aspek teknis dan teknologi yang pernah dilakukan oleh 

distributor atau showroom atau toko meubel yang pernah anda ketahui? Seberapa efektif 

kah hal tersebut? 

14. Menurut anda, seberapa pentingkah peranan aspek manajemen sumber daya manusia 

dalam pendirian usaha distribusi meubel di kawasan MERR IIC? 

15. Apakah dengan mengetahui lebih dalam tentang kekuatan serta kelemahan internal 

perusahaan dapat menunjang kelayakan suatu usaha? Jelaskan pendapat anda. 

16. Apakah dengan mengetahui lebih dalam tentang ancaman serta peluang dari lingkungan 

usaha secara eksternal dapat menunjang kelayakan suatu usaha? Jelaskan pendapat anda. 

17. Apakah dengan mengetahui lebih dalam tentang lingkungan industri sekitar perusahaan 

dalam segi politik, ekonomi, sosial, dan teknologi dapat menunjang kelayakan suatu usaha? 

Jelaskan pendapat anda. 

18. Menurut anda, seberapa pentingkah peranan aspek finansial dan keuangan dalam pendirian 

usaha distribusi meubel di kawasan MERR IIC? 

19. Apakah dengan memperhitungkan perkiraan kapan perusahaan dapat mengembalikan 

modal dapat menunjang kelayakan suatu usaha? Jelaskan pendapat anda. 

20. Apakah dengan mengetahui lebih dalam tentang nilai suatu investasi dapat menunjang 

kelayakan suatu usaha? Jelaskan pendapat anda. 
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LAMPIRAN C 

SURAT PERNYATAAN NARASUMBER 

 

Dengan surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan telah bersedia untuk 

diwawancarai guna membantu peneliti, yang bernama Mikhael Patrick Sidarta mahasiswa 

pascasarjana Universitas Ciputra Surabaya, dalam penelitian yang berjudul “STUDI KELAYAKAN 

PEMBUKAAN USAHA DISTRIBUSI MEUBEL DI WILAYAH MERR IIC SURABAYA”. Demikian surat 

pernyataan ini dibuat agar dapat membantu dan gunakan hanya sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surabaya, 31 Oktober 2015 

Mengetahui  dan menyetujui, 

 

 

Ir. Fx. Jemmy Hartono Sidarta 

Owner Meubel Sahabat 
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LAMPIRAN D 

SURAT PERNYATAAN NARASUMBER 

 

Dengan surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan telah bersedia untuk 

diwawancarai guna membantu peneliti, yang bernama Mikhael Patrick Sidarta mahasiswa 

pascasarjana Universitas Ciputra Surabaya, dalam penelitian yang berjudul “STUDI KELAYAKAN 

PEMBUKAAN USAHA DISTRIBUSI MEUBEL DI WILAYAH MERR IIC SURABAYA”. Demikian surat 

pernyataan ini dibuat agar dapat membantu dan gunakan hanya sebagaimana mestinya. 

 

 

  

Surabaya, 17 Maret 2016 

Mengetahui  dan menyetujui, 

 

 

Pipit Dyah Novita 

Konsumen Grosir 
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LAMPIRAN E 

SURAT PERNYATAAN NARASUMBER 

 

Dengan surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan telah bersedia untuk 

diwawancarai guna membantu peneliti, yang bernama Mikhael Patrick Sidarta mahasiswa 

pascasarjana Universitas Ciputra Surabaya, dalam penelitian yang berjudul “STUDI KELAYAKAN 

PEMBUKAAN USAHA DISTRIBUSI MEUBEL DI WILAYAH MERR IIC SURABAYA”. Demikian surat 

pernyataan ini dibuat agar dapat membantu dan gunakan hanya sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 

 

  
Surabaya, 13 April 2016 

Mengetahui  dan menyetujui, 

 

 

Siti Eka Isikhomah 

Konsumen Retail 
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LAMPIRAN F 

SURAT PERNYATAAN NARASUMBER 

 

Dengan surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan telah bersedia untuk 

diwawancarai guna membantu peneliti, yang bernama Mikhael Patrick Sidarta mahasiswa 

pascasarjana Universitas Ciputra Surabaya, dalam penelitian yang berjudul “STUDI KELAYAKAN 

PEMBUKAAN USAHA DISTRIBUSI MEUBEL DI WILAYAH MERR IIC SURABAYA”. Demikian surat 

pernyataan ini dibuat agar dapat membantu dan gunakan hanya sebagaimana mestinya. 

 

 

 

Surabaya, 14 Juni 2016 

Mengetahui  dan menyetujui, 

 

 

Yohan Wahyudi 

Supplier  
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Lampiran  Hasil Wawancara OWNER 

Informan:  Ir. Fx. Jemmy Hartono Sidarta 

Penanya: Mikhael Patrick Sidarta 

Hari/ Tanggal: Sabtu / 31 Oktober 2015 

Lokasi:  Klampis Semolo Barat, Surabaya 

Kode:   M - Mikhael, JH – Pak Jemmy 

 

M-1: Pa, boleh wawancara buat thesis ku ta? Mau tanya sedikit tentang kelayakan usaha 

di MERR.  

JH-1:  Oh ya gpp. Mau tanya apa? Papa jawab sebisanya ya.   

M-2: Ok pa. Thank you. Pertanyaan pertama, kenapa sih papa pilih MERR untuk jadi 

tempat pembukaan cabang baru disbanding daerah lain? 

JH-2: MERR ini seharusnya prospek sekali kalau menurut papa. Coba kamu lihat saja 

disana banyak terjadi pembangunan.  Ya mulai dari apartemen, hotel, kantoran, ruko 

jualan, rumah makan, bank, bahkan sekolah dan rumah sakit juga ada di sepanjang 

dan sekitaran jalan MERR ini. Mau kamu jadikan gudang atau tempat kirim barang ya 

bisa toh ini di jalan utama, truk besar ya bisa masuk. Cocok kalau buat distribusi atau 

di buat showroom. Apalagi disini ya belum ada saingan meubel. 

M-3: Ok, pertanyaan berikutnya. Syarat perizinan apa sih yang dibutuhkan buat 

mendirikan usaha ini di MERR? Dan pentingkah kita mengurus perizinan itu? 

JH-3: Hmm.. Syarat nya ya standar aja, ijin lingkungan sama RT RW setempat, itu buat izin 

gangguan. Sedangkan buat izin usahanya ya kita bikin aja SIUP dan TDP. Nah NPWP 

ga perlu, karena kan ini bukan badan usaha jadi pakai punyamu saja dulu. 
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M-4: Oh gitu. Ok. Berikutnya pa. penting ga sih buat kita tau siapa segmen pasar dan 

target jualan kita? Terus bagaimana positioning perusahaan kita dibandingkan 

dengan kompetitor kalau menurut papa? 

JH-4: Ya penting to ko, kita itu sebelum buka usaha harus tau dulu. Buat siapa kita jualan 

barang atau jasa itu. Kalau ga tau siapa yang mau kita jual, kita ga isa nentuin mau 

nyetok barang apa aja. Nah kalau sudah salah jalan gitu bisa bangkrut nanti. Kalau 

positioning kita punya keunggulan armada banyak sama harga kita bisa dibilang 

paling murah disini. Jadi kebanyakan kita yang supply itu toko-toko di sini. 

M-5: Hmm.. iya pa. Terus kira-kira kita butuh berapa orang sih untuk kerja di MERR nanti? 

Dan butuh apa aja? 

JH-5: Hmm.. untuk MERR sih papa rasa 12 orang juga cukup. Itu sudah termasuk kepala 

gudang, staf gudang, 4 supir, dan 4 kernet. Kan Mobil pengiriman yang akan ditaruh 

di MERR ada 3 L-300 sama 1 ban dobel Dyna buat luar kota atau ngisi kontaineran 

nanti. Cukup lah. 

M-6: Iya. Ok. Gini pa, gimana pendapat papa tentang pengaplikasian teknologi buat usaha 

di MERR? Misalnya pakai computer buat stock dan penjualan terus pasang cctv 24 

jam, dll. 

JH-6: Hmm.. ya boleh sih. Teknologi kan diciptakan buat mempermudah kinerja manusia. 

Kamu bebas pakai teknologi dan sistem kaya gimana buat mengembangkan usaha. 

Asal hati-hati jangan sampai kemajuan teknologi itu malah disalahgunakan buat yang 

lain nya. 

M-7: Ok pa. Thank you. Pertanyaan berikutnya, kira-kira penting ga sih perhitungan 

pengembalian investasi dari suatu usaha itu pa? dan papa rencana pengen investasi 

di MERR ini kembali dalam berapa tahun? 
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JH-7: Penting. Jadi kita isa buat rencana dan strategi kalau sudah tau kapan mau balik 

modal. Hmm.. papa sih rencana pengen MERR ini balik modal paling cepet 4-5 tahun 

lah. Realistis aja dengan kondisi pasar kaya begini. 

M-8: Oh, emang kenapa dengan kondisi pasarnya sekarang pa? 

JH-8:  Jaman sekarang semakin sulit jualan nya. Satu jalan bisa banyak toko meubel. 

Apalagi ditambah itu internet orang-orang sekarang punya banyak pilihan untuk 

belanja. Sudah tidak seperti dulu lagi. Untunglah di MERR ini belum ada competitor 

yang masuk. Tapi kita tetap harus waspada sama ancaman masuknya competitor 

dan menjaga hubungan dengan pelanggan atau langganan yang sudah ada. 

M-9: Oh iya. Ok pa, saya mengerti.  Ok kalau gitu sekian dulu pertanyaan buat tesis nya. 

Nanti kalau ada yang kurang tak tanya lagi. Makasih pa. 

JH-9: Iya, ya sudah sana buruan diselesaikan tesisnya. Good Luck. 
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Lampiran  Hasil Wawancara SUPPLIER 

Informan:  Bapak Yohan Wahyudi 

Penanya: Mikhael Patrick Sidarta 

Hari/ Tanggal: Selasa / 14 Juni 2016 

Lokasi:  Kantor Pak Yohan di Margomulyo, Surabaya 

Kode:   M - Mikhael, YW - Pak Yohan 

 

M-1: Selamat siang Pak Yohan,  apa kabar? Maaf aga sedikit terlambat tadi macet sekali di 

jalan.  

YW-1: Siang kho Mikhael, kabar baik. Oh, tidak apa apa kok kho. Mau wawancara ya ini, 

mari silahkan duduk dulu. Silahkan di minum juga air nya. 

M-2: Wah, terima kasih pak. Iya ini pak. Saya kesini mau wawancara untuk tesis saya ini 

loh. Nah saya kan meneliti tentang kelayakan bisnis meubel di MERR IIC. Nah kalau 

menurut Pak Yohan bagaimana jika property saya yang di MERR itu saya jadikan 

cabang distribusi baru? 

YW-2: Hmm. Yang di MERR dekat STIKOM itu ya kho? Bagus Lokasi nya itu. Pas nol jalan 

utama, dekat dengan pemukiman dan pusat keramaian. Akses jalan untuk kendaraan 

kecil maupun besar juga bagus. Saya rasa bagus kho kalau mau buka cabang baru di 

sana. 

M-3:  Wah, iya. Terima kasih loh pak Yohan. Nah berikut nya, Pak Yohan sudah liat kan 

layout konsep bangunan usaha yang saya inginkan. Menurut pak Yohan gimana 

sebagai sisi supplier terutama soal rencana loading docknya yang ada di belakang 

bangunan. 
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YW-3: Layout nya bagus kho. Lebih rapi dari yang di kertajaya ya. Saya rasa dengan kho 

Mikhael pisahkan antara loading dock dan tempat parkir pelanggan itu bagus sekali. 

Karena seperti yang di kertajaya itu susah parkir kadang supir saya kalau bongkar 

muat. Apalagi kalau calon pelanggan liat tidak ada tempat parkir kan mereka akan 

pergi kan eman. Parkiran nya jadi lebih luas itu bagus kho. 

M-4: Iya pak. Nah berikutnya tentang pemasaran nih pak. Menurut Pak Yohan, pemasaran 

itu penting ga? 

 YW-4: Pemasaran itu penting kho, apalagi untuk toko atau cabang baru. Jadi pelanggan dan 

target market bisa tau dan aware tentang keberadaan tempat usaha kita. Perlu di 

lengkapi sarana promosi juga kho. Jadi toko nya bisa rame. 

M-5: Pak Yohan barusan ada mention soal sarana promosi, nah menurut pak yohan kira-

kira sarana promosi yang kaya giman sih yang cocok buat cabang baru saya pak? 

 YW-5: Promosi bisa macam-macam kho Mikhael. Misalnya aja dengan cara ngadain 

pameran di mal-mal atau pusat keramaian sekalian bagi kartu nama tentang toko 

baru. Jadi para pelanggan bisa tau dan dari situ mungkin bisa bantu menyebarkan 

info nya. 

M-6: Siap Pak. Nah, kalau segmenting, targeting dan positioning sendiri gimana pak 

peranan nya dalam menentukan kelayakan usaha? 

YW-6: Hmm.. Kalau menurut saya kho, menentukan segmen dan target pasar itu penting 

supaya kita bisa memperkirakan jenis barang dan banyak stok barang yang akan 

disiapakan. Sedangkan positioning sendiri penting supaya kita bisa memberikan 

sesuatu yang berbeda dari kompetitor sehingga itu sangat membantu dalam 

membuat analisa. 



147 
 

M-7:  Oh begitu, iya pak.  Pertanyaan terakhir pak, apakah dengan memperhitungkan 

perkiraan kapan perusahaan dapat mengembalikan modal menjadi hal yang penting 

dalam menentukan kelayakan usaha? 

YW-7: Jelas dong. Itu penting sekali. Apalagi bagi pengusaha yang menggunakan modal dari 

investor atau bank, karena mereka kan harus bertanggung jawab dengan pinjaman 

mereka.  

M-8: Ok pak. Sekian dulu pertanyaan nya. Terima kasih sudah bersedia membantu. Nanti 

apabila ada yang perlu saya tanyakan lagi apakah boleh saya langsung menghubungi 

Pak Yohan via telpon? 

YW-8: Oh, silahkan- silahkan ko Mikhael. Saya malah senang bisa membantu. Ok. Semoga 

lancar pengerjaan tesis nya ya kho. 
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Lampiran  Hasil Wawancara KONSUMEN GROSIR 

Informan:  Pipit Dyah Novita 

Penanya: Mikhael Patrick Sidarta 

Hari/ Tanggal: Sabtu / 17 Maret 2016 

Lokasi:  Garuda Meubel Jl. Rungkut Tengah 56, Surabaya 

Kode:   M - Mikhael, PD – Bu Pipit 

 

M-1: Selamat Sore bu Pipit. Terima kasih sudah bersedia buat di wawancarai. Wawancara 

ini untuk keperluan pengerjaan tesis saya bu, tentang kelayakan usaha meubel di 

MERR.  

PD-1: Iya Pak, sama-sama. Senang bisa membantu. 

M-2: Ok, kalau begitu langsung saja ya bu pipit. Pertanyaan pertama, bagaimana 

pendapat bu pipit tentang rencana pembukaan cabang baru di MERR? 

PD-2: Kalau menurut saya MERR itu lokasi yang bagus pak. Banyak kantor dan tempat 

tinggal. Cocok rasanya kalau bapak mau buka cabang disana. Apalagi disana 

persaingan nya belum seketat Rungkut loh pak. 

M-3: Iya Bu pipit. Bu pipit kan sudah lumayan lama jadi konsumen tetap kami. Nah 

menurut bu pipit apa sih yang membuat bu pipit bisa dan mau buat jadi langganan 

kami?  

PD-3: Begini pak, kita disini kan sistemnya saling membantu pak. Saling kerjasama lah 

antara penjual dan pembeli. Jadi saya merasa bapak sudah memberikan kami 

kepercayaan buat belanja banyak di bapak dengan tempo waktu maka kami juga 

harus menjaga kepercayaan bapak. Selain itu juga pengadaan dan pengiriman 

barang disini yang selalu tepat waktu atau bahkan bisa lebih cepat dari waktu yang 
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dijanjikan itu pak yang membuat kita sebagai orang kulakan itu senang. Saya rasa itu 

sih pak. 

M-4: Iya, terima kasih bu pipit. Nah, kalau soal SDM tempat kami gimana bu? Apakah 

pelayanan mereka memuaskan?  

PD-4: Bagus pak, supir dan kernet nya pas waktu ngirim itu sopan dan tidak berani minta-

minta ‘uang rokok’ sama sekali kepada saya. Lain sama supir toko sekitar sini, belum 

apa-apa malah sudah minta uang. Makanya saya senang belanja kulakan di tempat 

bapak. Kalaupun saya ga sempat ketemu pak mikhael, juga staf bapak sopan dan 

cekatan dalam menerima order saya. Saya rasa sudah bagus pak sistem manajemen 

di tempat bapak. Cuma mungkin tukang pasangnya aja yang ditambahin pak kadang 

itu yang bikin agak lama. 

M-5: Ok. Terima kasih saran dan masukkan nya bu pipit. Pertanyaan terkahir dari saya, 

 kiranya bagaimana untuk kelengkapan produk di tempat kami? 

PD-5: Hmm.. Barang yang ditawarkan di tempat bapak ini banyak sih. Mungkin bisa 

dibilang termasuk lengkap apa saja ada. Cuma mungkin perlu ada beberapa display 

barang dari setiap jenis atau merk sehingga pembeli dapat lihat dan mengira-ngira 

ukuran dan kualitas dari barang tersebut. 

M-6: Oh begitu, ok bu pipit. Terima kasih ya atas masukkan nya. Nanti kalau ada yang 

perlu di tambahin boleh ya saya hubungi untuk tanya-tanya lagi.  

PD-6: Iya Pak, sama-sama. Senang bisa membantu. Semoga sukses dengan tesisnya pak. 

M-7: Iya. Terima kasih. 
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Lampiran  Hasil Wawancara KONSUMEN RETAIL 

Informan:  Siti Eka Istikhomah 

Penanya: Mikhael Patrick Sidarta 

Hari/ Tanggal: Sabtu / 13 April 2016 

Lokasi:  Garuda Meubel Jl. Rungkut Tengah 56, Surabaya 

Kode:   M - Mikhael, SE – Bu Siti 

 

M-1: Permisi bu Siti, sambal nunggu barangnya dipasang, boleh saya tanya-tanya 

sebentar?  

SE-1: Oh ya pak. Mau tanya tentang apa ya? 

M-2: Begini bu Siti, bu Siti kan tinggal nya di daerah Semampir. Kok belanja sampai 

rungkut sih?  

SE-2: Owalah, lha iya gimana pak. Habis di dekat rumah saya kan ga ada toko meubel. 

Lagipula tetangga-tetangga saya bilang kalua belanja di Rungkut saja, barang nya 

lengkap dan harga bisa murah. Ya di toko bapak ini loh saya di bilangin tetangga 

saya. 

M-3: Wah, terima kasih bu Siti.  Begini bu, bagaimana menurut bu Siti kalau di MERR sana 

ada toko meubel? Ya bilang saja saya ada rencana pengen buka di MERR.  

SE-3: Wah, mau buka cabang baru toh pak. Bagus itu di MERR pak. Kan belum ada yang 

jualan mebel disana. Bisa rame tuh pak. Tapi, tanahnya apa ga sudah mahal ya 

disana pak. Lebih dekat juga dari rumah saya jadi enak ga usa jauh-jauh.  

M-4: Hehe. Iya bu, kalau tanahnya saya sudah ada sih kebetulan. Menurut Bu Siti, gimana 

soal harga yang ditawarkan di tempat kami? 
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SE-4: Hahaha.. Kalau ditanya tentang harga sih ya saya sebagai pelanggan pengen dapat 

harga murah terus pak. Haha.. Tapi harga jual yang ditawarkan di toko bapak ini 

memang bersaing sih bahkan termasuk lebih murah dibanding toko lain sekitar sini 

pak. Ongkos kirim nya juga ga mahal. Apalagi pengiriman bapak menggunakan mobil 

bukan becak kaya toko lain di rungkut jadi saya lebih tenang. 

M-5: Iya Bu, terima kasih. Pertanyaan terakhir nih bu, Kalau saya jadi buka cabang baru di 

MERR, kira-kira promosi apa ya yang pas buat dilakukan? 

SE-5: Hmm.. Apa ya pak, mungkin dikasi bonus barang atau diskon yang gede. Hehehe.. 

M-6: Ok. Terima kasih ya bu buat waktunya. 

SE-6: Sama-sama pak. Semoga sukses ya pak. 
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