
Wawancara dengan karyawan di Anugerah Collection Muntilan  

dengan Ibu Asfia 

 

Hari/Tanggal: Jum’at, 14 September 2018 

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal  September 

2018 dengan karyawan di Anugerah Collection. Hasil wawancara yang peneliti 

dapatkan adalah sebagai berikut: 

 

Peneliti : Maaf dengan ibu siapa? 

Narasumber : Ibu Asfia 

Peneliti : Ibu tinggal dimana? 

Narasumber : Di dekat sini mbak. Masih dusun Kaweron juga. 

Peneliti  : Sudah berapa lama ibu menjadi karyawan disini? 

Narasumber : Sudah lama mbak. Sekitar 17 tahunan. 

Peneliti  : Apakah di Anugerah Collection menerima pesanan? 

Narasumber : Iya mbak. Kami hanya membuatkan seragam yang sudah 

dipesan. 

Peneliti  : Produk apa saja yang dibuat di Anugerah Collection? 

Narasumber : Kebanyakan pesanannya seragam sekolah mbak, seperti 

seragam olah raga, seragam identitas, seragam muslim, 

seragam batik. Pernah juga membuat pesanan seragam dari 

lembaga seperti seragam ibu-ibu PKK tapi yang sering dan 

pasti seragam sekolah seperti PAUD, TK, SD. 

Peneliti  : Bagaimana menanggapi wanprestasi? Apakah pernah 

membuatkan pesanan yang salah dalam membuatkan 

pesananya? 



Narasumber : Kalau ada yang salah, kami ganti mbak. 

Peneliti : Terimakasih atas waktunya, bu.  

Narasumber : Sama-sama, mbak. 

  



Wawancara dengan karyawan di Anugerah Collection Muntilan  

dengan Ibu Isti 

 

Hari/Tanggal: Jum’at, 14 September 2018 

 

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal  September 

2018 dengan karyawan di Anugerah Collection. Hasil wawancara yang peneliti 

dapatkan adalah sebagai berikut: 

 

Peneliti : Maaf dengan ibu siapa? 

Narasumber : Ibu Isti 

Peneliti : Ibu tinggal dimana? 

Narasumber : Dusun Kaweron 

Peneliti  : Sudah berapa lama ibu menjadi karyawan disini? 

Narasumber : 7 tahun mbak. 

Peneliti  : Apakah di Anugerah Collection menerima pesanan? 

Narasumber : Iya mbak 

Peneliti  : Produk apa saja yang dibuat di Augerah Collection? 

Narasumber : Seragam sekolah mbak. Seperti seragam upacara, seragam 

muslim, batik. 

Peneliti  : Bagaimana menanggapi wanprestasi? Apakah pernah 

membuatkan pesanan yang salah dalam membuatkan 

pesananya? 

Narasumber : Kalau ada kesalahan, kami siap ganti, mbak. Jadi pembeli itu 

memesan ukuran S berapa, ukuran M berapa gitu mbak. Ukuran 

seragamnya tidak diukur satu per satu sesuai muridnya. Jadi 

kami membuatnya sesuai ukuran standar. Biasanya yang minta 



ganti itu karena ukurannya kekecilan atau kebesaran. Tapi yang 

sering itu kurang besar. Kalau ada anak yang ukurannya besar, 

biasanya nanti kami ukur sendiri dan buatkan seragam sesuai 

ukurannya. 

Peneliti : Terimakasih atas waktunya, bu.  

Narasumber : Sama-sama, mbak. 

 

 

 

  



Wawancara dengan Pembeli di Anugerah Collection Muntilan  

dengan Ibu Nining Ekowati, S.Pd 

 

 

Hari/Tanggal: Kamis, 13 September 2018 

 

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal  September 

2018 dengan pembeli atau pemesan di Anugerah Collection. Hasil wawancara 

yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut: 

 

Peneliti : Maaf dengan siapa? 

Narasumber : Ibu Nining Ekowati, S.Pd 

Peneliti  : Apa jabatan di sekolah ini bu? 

Narasumber : Kepala TK Pertiwi Gondanglegi 

Peneliti : Sudah berapa lama atau berapa kali sekolah ini memesan 

seragam kepada Anugerah Collection? 

Narasumber : Kami memesan seragam dengan Anugerah Collection sudah 

lama, sudah berkali-kali. Kalau berapa lamanya saya kurang 

tahu. Karena sudah dari kepala sekolah sebelum saya, sekolah 

ini sudah langganan memesan seragam di Anugerah Collection. 

Peneliti  : Produk apa yang dipesan di Anugerah Collection? 

Narasumber : Kami memesan seragam identias, seragam olahraga, seragam 

muslim. 

Peneliti  : Bagaimana sistem pembayarannya bu? 

Narasumber : Kalau pembayarannya kami DP dulu di awal. DP nya tidak 

tentu, jadi seadanya, punyanya sekolah berapa. Setelah pesanan 

selesai, kekurangannya kami angsur 3 atau 4 kali. 

Peneliti  : Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai pesanan selesai? 



Narasumber : Biasanya kami pesan Januari, selesainya Juli sebelum tahun 

ajaran baru. 

Peneliti : Terimakasih atas waktunya, bu.  

Narasumber : Sama-sama, mbak. 

 

  



Wawancara dengan Pembeli di Anugerah Collection Muntilan 

dengan Ibu Rismi 

 

 

Hari/Tanggal: Jum’at, 14 September 2018 

 

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal  September 

2018 dengan pembeli atau pemesan di Anugerah Collection. Hasil wawancara 

yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut: 

 

Peneliti : Maaf dengan siapa? 

Narasumber : Ibu Rismi 

Peneliti  : Apa jabatan di sekolah ini bu? 

Narasumber : Kepala TK Al-Mu’in 

Peneliti : Sudah berapa lama atau berapa kali sekolah ini memesan 

seragam kepada Anugerah Collection? 

Narasumber : Kami berlangganan dengan Anugerah Collection sudah sekitar 

10 tahun. 

Peneliti  : Produk apa yang dipesan di Anugerah Collection? 

Narasumber : Produk yang kami pesan itu seragam olahraga, seragam 

muslim, seragam identias. 

Peneliti  : Bagaimana sistem pembayarannya bu? 

Narasumber : Pembayarannya kami DP dulu. Seperti tahun ini habisnya 10 

juta kami DP 4 juta. Kalau pesanan sudah selesai baru dilunasi. 

Peneliti  : Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai pesanan selesai? 

Narasumber : Kami biasanya pesan bulan April, minta diselesaikan bulan Juli.  

Peneliti : Terimakasih atas waktunya, bu.  

Narasumber : Sama-sama, mbak. 



Wawancara dengan Pembeli di Anugerah Collection Muntilan 

dengan Ibu Istiyarsih 

 

 

Hari/Tanggal: Jum’at, 14 September 2018 

 

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal  September 

2018 dengan pembeli atau pemesan di Anugerah Collection. Hasil wawancara 

yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut: 

 

Peneliti : Maaf dengan siapa? 

Narasumber : Ibu Istiyarsih, S.Pd 

Peneliti  : Apa jabatan di sekolah ini bu? 

Narasumber : Kepala TK ABA Sedogan 

Peneliti : Sudah berapa lama atau berapa kali sekolah ini memesan 

seragam kepada Anugerah Collection? 

Narasumber : Memesan seragam kepada Anugerah Collection Sudah lama, 

sekitar tahun 2000 mbak. 

Peneliti  : Produk apa yang dipesan di Anugerah Collection? 

Narasumber : Kami memesan seragam olahraga, seragam muslim, seragam 

identias. 

Peneliti  : Bagaimana sistem pembayarannya bu? 

Narasumber : Pembayarannya kami mengangsur setelah pesanan selesai. 

Peneliti  : Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai pesanan selesai? 

Narasumber : Sekitar 2 bulan. 

Peneliti : Terimakasih atas waktunya, bu.  

Narasumber : Iya, mbak. Semoga sukses. 

 



Wawancara dengan Pembeli di Anugerah Collection Muntilan 

dengan Ibu Rismi 

 

 

Hari/Tanggal: Senin, 17 September 2018 

 

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal  September 

2018 dengan pembeli atau pemesan di Anugerah Collection. Hasil wawancara 

yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut: 

 

Peneliti : Maaf dengan siapa? 

Narasumber : Ibu Isti Ambarini, S.Pd 

Peneliti  : Apa jabatan di sekolah ini bu? 

Narasumber : Kepala TK Ngestirini 

Peneliti : Sudah berapa lama atau berapa kali sekolah ini memesan 

seragam kepada Anugerah Collection? 

Narasumber : Dengan Anugerah Collection kami sudah langganan dari 

tahun 2000 mbak. 

Peneliti  : Produk apa yang dipesan di Anugerah Collection? 

Narasumber : Kami pesan seragam identias, seragam olahraga, seragam 

muslim. 

Peneliti  : Bagaimana sistem pembayarannya bu? 

Narasumber : Kami DP dulu, kalau seragam sudah jadi pelunasannya 

diangsur. Biasanya tidak sampai 1 tahun sudah lunas. 

Peneliti  : Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai pesanan selesai? 

Narasumber : Sebelum tahun ajaran baru bulan Juli harus selesai. 

Peneliti : Terimakasih atas waktunya, bu.  

Narasumber : Iya, ama-sama, mbak. Semoga lancar dan sukses. 



Wawancara dengan pemilik di Anugerah Collection Muntilan 

Bapak Hasan 

 

 

Hari/Tanggal: Jum’at, 14 September 2018 

 

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal  September 

2018 dengan pemilik di Anugerah Collection. Hasil wawancara yang peneliti 

dapatkan adalah sebagai berikut: 

 

Peneliti  : Maaf dengan bapak siapa? 

Narasumber : Pak Hasan 

Peneliti : Bapak tinggal disini? 

Narasumber : Iya 

Peneliti : Sudah berapa lama bapak mendirikan Anugerah Collection? 

Narasumber : Kurang lebih 25 tahunan mbak 

Peneliti : Atas usul siapa bapak mendirikan Anugerah Collection? 

Narasumber  : Dari diri sendiri 

Peneliti : Bagaimana sejarah berdirinya usaha konveksi Anugerah 

Collection? 

Narasumber : Saya kan seorang penjahit mbak. Dulu saya pernah menjadi 

karyawan di perusahaan konveksi. Setelah bekerja selama dua 

tahun saya mengundurkan diri dan mendirikan usaha konveksi 

mandiri. Saya mulai mendirikan Anugerah Collection pada 

tahun 1993. Mulai banyak pesanan dari sekolah-sekolah itu 

tahun 2000.  

Peneliti : Ada berapakah jumlah karyawan yang bapak punya? 



Narasumber : Waktu awal-awal berdiri saya cuma punya satu karyawan 

mbak. Alhamdulillah semakin kesini semakin banyak pesanan 

jadi tambah karyawan. Sekarang ada delapan karyawan. 

Peneliti : Mengapa Anugerah Collection belum memiliki badan usaha? 

Narasumber : Karena kalau pakai badan usaha nanti bayar pajak mbak.  

Peneliti : Apa tujuan mendirikan usaha konveksi ini? 

Narasumber : Untuk mencari penghasilan 

Peneliti : Apa sistem yang dipakai di Anugerah Collection? 

Narasumber : Di Anugerah Collection menggunakan sistem kekeluargaan, 

mbak. Tidak ada akad perjanjian. Jadi saling percaya saja. 

Kalau ada barang yang tidak sesuai dengan pesanan, kami 

ganti. Kalau pesanan belum selesai tepat waktu, kami 

meminta waktu tambahan. 

Peneliti : Bagaimana cara pemasarannya pak? 

Narasumber : Hanya dari mulut ke mulut mbak. Tidak pakai media sosial. 

Peneliti  : Kisaran berapakah harga yang dibuat? 

Narasumber : Untuk seragam olahraga rata-rata diberi harga Rp 55.000, 

seragam muslim Rp 85.000, seragam identitas dengan ukuran 

panjang rata-rata diberi harga Rp 95.000 dan seragam 

identitas dengan ukuran pendek rata-rata diberi harga Rp 

80.000. 

Peneliti : Terimakasih banyak atas waktunya, pak. 

Narasumber : Sama-sama, mbak. 



 

 
(Wawancara dengan Pemilik Anugerah Collection Bapak Hasan) 

Gambar diambil pada tanggal 14 September 2018 

 

 
(Wawancara dengan Karyawan Anugerah Collection Ibu Isti) 

Gambar diambil pada tanggal 14 September 2018 

 



 
(Wawancara dengan Karyawan Anugerah Collection Ibu Asfia) 

Gambar diambil pada tanggal 14 September 2018 

 

 

 
(Wawancara dengan Pembeli di Anugerah Collection Ibu Istiyarsih) 

Gambar diambil pada tanggal 14 September 2018 



 
(Wawancara dengan Pembeli di Anugerah Collection Ibu Rismi) 

Gambar diambil pada tanggal 14 September 2018 

 

 

 
(Wawancara dengan Pembeli di Anugerah Collection Ibu Isti Ambarini) 

Gambar diambil pada tanggal 17 September 2018 



 
(Wawancara dengan Pembeli di Anugerah Collection Ibu Nining Ekowati) 

Gambar diambil pada tanggal 13 September 2018 

 

 
(Peralatan Menjahit di Anugerah Collection) 

Gambar diambil pada tanggal 14 September 2018 
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