
PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PEMBELI DI TOKO 

MEBEL BAROKAH DESA JEPON BLORA 

 

Nama Informan : Ibu Layla 

1. Apa ibu pernah memesan barang di toko mebel Barokah? 

Jawaban: “Ya pernah mbak” 

2. Apa saja barang yang ibu pesan disana? 

Jawaban: “Saya pesan satu set kursi untuk diruang tamu dan satu 

almari besar.” 

3. Mengapa ibu memesan disana tidak memesan ditempat lain? 

Jawaban: “Saya ingin dibuatkan barang tersebut sesuai yang saya 

inginkan. Karena, biasanya yang saya cari di mebel tidak ada 

barang yang sesuai.” 

4. Bagaimana dengan pembayarannya? 

Jawaban: “Saya membayar pesanan setelah barang selesai.” 

5. Menurut ibu, bagaimana dengan sistem membayar dibelakang? 

Jawaban: “Kalau menurut saya meringkan, kalau saya bisa pesan 

dulu tanpa harus DP.” 

6. Bagaimana cara ibu memesan disana? 

Jawaban: “Saya langsung datang, terus saya jelasin apa yang saya 

inginkan, pak Chamdani terus menggambarkan barang pesenan 

saya.” 

7. Berapa lama sampai barang yang anda pesan selesai? 

Jawaban: “Barangnya jadi satu bulan lebih karena saya maklumi 

full orderan di pak Chamdani.” 



PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PEMBELI DI TOKO 

MEBEL BAROKAH DESA JEPON BLORA 

 

Nama Informan : Ibu Faricha (Pemesan) 

1. Apa ibu pernah memesan barang di toko mebel Barokah? 

Jawaban: “Ya pernah mbak.” 

2. Apa saja barang yang ibu pesan disana? 

Jawaban: “Saya pesan satu set meja makan bersama kursinya.” 

3. Mengapa ibu memesan disana tidak memesan ditempat lain? 

Jawaban: “Ya karena awalnya sodara saya beli di pak Chamdani 

dan hasilnya bagus, akhirnya saya pesan disitu.” 

4. Bagaimana dengan pembayarannya? 

Jawaban:  “Kalau di situ barang sudah jadi baru di bayar.” 

5. Menurut ibu, bagaimana dengan sistem membayar dibelakang? 

Jawaban: “Menurut saya tidak masalah, asalkan hasilnya 

memuaskan.”  

6. Bagaimana cara ibu memesan mebel? 

Jawaban: “Saya datang langsung.” 

7. Berapa lama sampai barang yang anda pesan selesai? 

Jawaban: “Waktu  itu pesanan pembeli kepada pak Chamdani full 

orderan, jadi barang saya selesai kira-kira 1 bulanan.” 

 

 

 

 



 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENGELOLA DI 

TOKO MEBEL BAROKAH DESA JEPON BLORA 

 

Nama Informan : Bapak Chamdani  

1. Sudah berapa lama bapak mendirikan toko mebel Barokah ini? 

Jawab :“Kurang lebih sudah sejak tahun 2010.” 

2. Berapa banyak barang yang anda hasilkan dalam satu bulannya? 

Jawab :“Wah saya gak hitung mbak, tergantung pemesanan.” 

3. Dalam sebulan berapa orang yang memesan barang bapak? 

Jawab :“Ya tergantung musim mbak, kalau rame ya banyak.” 

4. Berapa lama anda bisa mengerjakan satu pesenan sampai jadi? 

Jawab :“Kalo lagi banyak pesenan ya bisa jadi sampai satu 

bulan.” 

5. Biasa pemesan memesan lewat apa? 

Jawab :“Ada yang langsung datang langsung kesini, ada juga 

kalau yang sudah kenal bisa melalui telefone.” 

6. Bagaimana mereka menggambarkan barang yang mereka pesan? 

Jawab :“Biasanya saya yang langsung menggambarkan modelnya, 

atau kadang mereka yang bisa menggambarkan menggambar 

sendiri.” 

7. Bisa bapak gambarkan bagaimana mekanisme pemesanannya? 

Jawab :“Biasa ya datang langsung, lalu mereka menjelaskan ingin 

seperti apa, bagaimana barang yang mereka pesan.” 



8. Apa para pemesan sendiri meminta jenis atau bapak yang harus 

menjelaskan? 

Jawab :“Ya seperti itu.” 

9. Biasanya pemesan membayarnya bagaimana pak? 

Jawab :“Sesuai kesepakatan, tapi paling sering mereka membayar 

kalo barangnya sudah jadi.” 

10. Kalau sudah jadi pemesan mengambil sendiri atau dari bapak 

mengantarkan? 

Jawab :“Tergantung dari pesanannya, kalau mintak di antarakan 

ya nanti ada biaya tambahannya.” 

11. Kalau tiba-tiba pemesannya gak jadi atau membatalkan bagaimana 

pak? 

Jawab :“Ya masih dikerjakan, Cuma dijual di toko.” 

12. Apa pernah terjadi pembatalan pemesanan, padahal sudah diproses 

pesanannya? 

Jawab : “Ya pernah.” 

13. Apa alasan bapak memakai sistem pembayaran di belakang ? 

Jawab : “ saya memang dari dulu apabila ada yang memesan 

barang, saya minta di bayar setelah barang jadi. Saya masih 

punya stok bahan banyak mbak untuk dipakai”. 

14. Kata pak Chamdani, apabila ada yang tiba-tiba membatalkan 

pemesanan barang tetap dikerjakan dan di jual di Toko, nah kira-

kira berapa kerugian yang dialami toko mebel Barokah dari tahun 

2010 sampai 2016 ketika dilakukan pembayaran dibelakang? 



Jawab : “iya mbak, ya tidak begitu banyak mbak. Saya tidak mau 

ngasih tau nominalnya tetapi kerugian yang saya alami tidak 

begitu banyak. Karena, barang yang sudah dipesan dan ada 

yang membatalkan tetap saya buat dan saya jual lagi di toko 

saya dan ada yang membeli mbak. Kecuali barang yang saya 

hasilkan ada kecacatan itu beda lagi.”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENGELOLA DI 

TOKO MEBEL MAJU JAYA DESA JEPON BLORA 

 

Nama Informan : Bapak Kasdun 

1. Sudah berapa lama bapak mendirikan toko mebel ini? 

Jawab :“kira-kira sejak tahun 2012.” 

2. Berapa banyak barang yang anda hasilkan dalam satu bulannya? 

Jawab :“Saya gak hitung mbak.” 

3. Dalam sebulan berapa orang yang memesan barang bapak? 

Jawab :“Ya tergantung mbak.” 

4. Berapa lama bapak bisa mengerjakan satu pesenan sampai jadi? 

Jawab :“Kalo lagi banyak pesenan ya bisa jadi sampai satu 

bulan.” 

5. Biasa pemesan memesan lewat apa? 

Jawab :“Ada yang langsung datang langsung kesini, ada juga 

kalau yang sudah kenal bisa melalui telefone.” 

6. Bagaimana mereka menggambarkan barang yang mereka pesan? 

Jawab :“Biasanya saya dikasih gambar mbak atau saya gambar 

sendir dan bisa ambil contoh barang yang ada.” 

7. Bisa bapak gambarkan bagaimana mekanisme pemesanannya? 

Jawab :“Biasa ya datang langsung, lalu mereka menjelaskan ingin 

seperti apa.” 

8. Apa para pemesan sendiri meminta jenis atau bapak yang harus 

menjelaskan? 



Jawab :“minta sendiri mbak, biar lebih sesuai keinginnya 

pelanggan.” 

9. Biasanya pemesan membayarnya bagaimana pak? 

Jawab :“Biasanya bayarnya tunai mbak atau Dp.” 

10. Kalau sudah jadi pemesan mengambil sendiri atau dari bapak 

mengantarkan? 

Jawab :“Tergantung dari pesanannya, kalau mintak di antarkan ya 

nanti ada biaya tambahannya.” 

11. Kalau tiba-tiba pemesannya gak jadi atau membatalkan bagaimana 

pak? 

Jawab :“Ya masih dikerjakan, kan sudah separuh jalan. Saya jual 

ke orang lain kalo minat bisa dibeli ” 

12. Apa pernah terjadi pembatalan pemesanan, padahal sudah diproses 

pesanannya? 

Jawab :“Ya pernah.” 

13. Apa alasan bapak memakai sistem pembayaran dengan tunai atau 

Dp? 

Jawab : “Saya tidak mau ambil resiko mbak, saya tidak mau rugi 

besar di toko saya.” 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENGELOLA DI 

CV. LUMINTU KIDANGAN BLORA 

 

Nama Informan : Ibu Saperan 

1. Sudah berapa lama bapak mendirikan toko mebel ini? 

Jawab :“Kalau tidak salah dari tahun 2008.” 

2. Berapa banyak barang yang anda hasilkan dalam satu bulannya? 

Jawab :“ tergantung pemesanan gak tentu.” 

3. Dalam sebulan berapa orang yang memesan barang ibu? 

Jawab :“Ya tergantung mbak.” 

4. Berapa lama ibu bisa mengerjakan satu pesenan sampai jadi? 

Jawab :“tergantung pesanan mbak.” 

5. Biasa pemesan memesan lewat apa? 

Jawab :“Ada yang langsung datang, ada juga kalau yang sudah 

kenal bisa langsung telefone.” 

6. Bagaimana mereka menggambarkan barang yang mereka pesan? 

Jawab :“kalau disini sudah ada gambarnya tapi kalau mau yang 

lain juga bisa.” 

7. Bisa ibu gambarkan bagaimana mekanisme pemesanannya? 

Jawab :“Biasa ya datang langsung, jelasin mau yang seperti apa.” 

8. Apa para pemesan sendiri meminta jenis atau ibu yang harus 

menjelaskan? 

Jawab :“Ya seperti itu.” 

9. Biasanya pemesan membayarnya bagaimana bu? 

Jawab :“Di Lumintu pakainya secara tunai atau Dp mbak.” 



10. Kalau sudah jadi pemesan mengambil sendiri atau dari ibu 

mengantarkan? 

Jawab :“Tergantung maunya pembeli.” 

11. Kalau tiba-tiba pemesannya gak jadi atau membatalkan bagaimana 

ibu? 

Jawab :“Ya masih dikerjakan, saya jual lagi.” 

12. Apa pernah terjadi pembatalan pemesanan, padahal sudah diproses 

pesanannya? 

Jawab :“Beberapa tahun yaang lalu pernah, tapi setelah itu sudah 

tidak pernah” 

13. Apa alasan ibu memakai sistem pembayaran dengan tunai atau Dp? 

Jawab : “mengantisipasi kerugian besar untuk mebel saya mbak.” 
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Nota Pembelian di Cv.Lumintu  

 

 

 

Pembeli di Toko Mebel  Barokah ( ibu Layla dan Ibu Faricha )  

 



 

Nota atau Kwitansi pembelian 
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