
Lampiran 1 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Tanggal wawancara : 6  Januari 2018 

Nama  Informan  : Edy Suhartono selaku pemilik Dymas Kulit 

Jam    : 13.00 sampai dengan selesai 

Alamat   : Magetan 

Tempat Wawancara  : Rumah Bapak Edy Suhartono 

 Materi Wawancara 

Peneliti 

Narasumber 

Bagaimana sejarah berdirinya Dymas 

Kulit pak? 

Pada tahun1998 di Jalan Imam Bonjol 

No.27 Magetan didirikan sebuah Usaha 

Kecil Menegah yang didirikan oleh 

Bapak Edy Suhartono,  yang berupa 

kerajinan kulit. Pada awalnya Bapak 

Edy Suhartono adalah salah satu 

Mahasiswa semester akhir di Perguruan 

Tinggi yang ada di Kota Surabaya, dan 

menempati salah satu rumah kost yang 

ada di sekitar kawasan Stasiun Gubeng, 

ibu kost yang ditempati Bapak Edy 

mengetahui bahwa di Magetan terkenal 

dengan Kerajinan Kulitnya, karena ibu 

kost tersebut mengetahui anak kostnya 

ada yang dari Magetan, ibu kost 



tersebut meminta Bapak Edy untuk 

membawakan oleh-oleh yang berupa 

kerajinan kulit pada saat beliau pulang 

ke Magetan, dari membawakan oleh-

oleh untuk ibu kost akhirnya beliau 

terinspirasi untuk menawarkan produk 

tersebut kepada warga sekitar, dengan 

sasaran utamanya adalah para SPG 

yang ada di mall dekat kampusnya, 

usaha tersebut dapat membuahkan hasil 

yang baik, banyak SPG yang ingin 

memesannya. 

 

Peneliti 

Narasumber 

Apa Visi dan Misi Dymas Kulit? 

Visi : 

Menjadi perusahaan yang 

menguntungkan dalam berbisnis. 

Misi : 

Berusaha menciptakan model baru dan 

produk baru. 

 

Peneliti 

Narasumber 

Bagaimana cara memasarkan di Dymas 

Kulit? 

Dymas kulit memasarkan dengan 

menggunakan media sosial. 



Peneliti 

Narasumber 

Dikota mana saja pemasaran Dymas 

Kulit? 

Di Jawa Timur, Jawa Tengah, Luar 

Jawa. 

Peneliti 

Narasumber 

Siapa saja Target pasar di Dymas 

Kulit? 

Masyarakat menengah kebawah seperti 

pegawai dan pelajar. 

Peneliti 

Narasumber 

Strategi harga apa yang digunakan di 

Dymas kulit? 

Strategi harga Rendah, Diskon dan 

Cuci gudang. 

Peneliti  

Narasumber 

Berapakah Pendapatan setiap bulannya? 

Rp. 50.000.000,00 hingga 

Rp.60.000.000,00. 

Peneliti 

Narasumber 

Berapa harga yang dibanderol untuk 

Sepatu Pria dan Wanita? 

Untuk pria  mulai Rp.125.000,00 

hingga Rp.250.000,00 

Untuk Wanita mulai Rp. 100.000,00 

hingga Rp. 200.000,00 

Peneliti 

Narasumber 

Apakah produk pada Dymas kulit selalu 

berinovasi ? 



Produk kami selalu berinovasi. 

Peneliti 

Narasumber 

Apakah di Dymas kulit juga menerima 

pesanan dari konsumen? 

Ya, perusahaan kami juga menerima 

pesanan dari konsumen dan biasanya 

konsumen membawa contoh model 

sendiri. 

Peneliti 

Narasumber 

Apakah ada hambatan di perusahaan 

Bapak? 

Ada, biasanya hambatan pada proses 

produksi dan banyaknya pesaing. 

Peneliti 

Narasumber 

Bentuk inovasi apa yang diterapkan 

dalam perusahaan? 

Inovasi produk dan Inovasi bertahap 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

        

 

 

         

 

 

 



        

 

     

 


