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LAMPIRAN 

 

Hasil wawancara dengan pengelola BMT Al-Iqtishady 

Nama   : Putera  

Jabatan  : CO Outlet Mezora cabang Yogyakarta 

Waktu wawancara : 30 September 2017 

A. Daftar pertanyaan wawancara tentang seputar sejarah perusahaan dan produk 

1. Bagaimana sejarah dan Visi & Misi berdirinya Mezora Yogyakarta? 

2. Apa saja sasaran serta tujuan didirikan Mezora Yogyakarta? 

 

B. Daftar pertanyaan wawancara tentang Agen perusahaan dan Produk  

1. Apa saja Syarat-syarat untuk menjadi Agen Mezora? 

2. Apakah perusahaan ini memiliki syarat khusus untuk calon Agen Mezora? 

3. Apa saja produk yang ditawarkan kepada konsumen? 

4. Apa keunggulan dari produk tersebut? 

5. Bagaimana sistem pembelian produk untuk agen? 

6. Seberapa penting peran agen dalam perusahaan toko & busana mezora Yogyakarta? 

7. Apakah peranan agen tersebut dapat meningkatkan laba/pendapatan perusahaan? 

8. Apakah perusahaan memiliki target penjualan untuk Agen? 

9. Apakah ada perbedaan besar dalam hal peningkatan penjualan  ketika perusahaan 

memiliki Agen dan ketika perusahaan belum memiliki Agen? 

10. Bagaimana sistem pengambilan resiko yang dilakukan oleh perusahaan? Misalkan 

barang yang sudah ditangan Agen mengalami kerusakan. 

11. Bagaimana cara menghadapi seorang agen yang bermasalah? (contohnya tidak jujur, 

tidak amanah, dll) 

12. Bagaimana sistem pengumpulan barang yang digunakan oleh perusahaan? 

13. Apakah perusahaan memiliki sistem penyimpanan barang tertentu, misalkan untuk 

barang yang mudah rusak? 

14. Apakah Perusahaan ikut bertanggung jawab atas pengangkutan produk yang dibeli 

oleh Agen? 
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15. Bagaimana Pelayanan yang diberikan oleh perusahaan setelah pembelian produk yang 

dilakukan oleh Agen atau konsumen lainnya? 

16. Apa saja dan bagaimana promosi yang diterapkan oleh Mezora Yogyakarta ? 

17. Bagaimana perusahaan melakukan penyebaran informasi terkait informasi tentang 

Produk baru, Produk yang tersedia, atau bahkan informasi lainnya seperti diskon? 

18. Bagaimana cara perusahaan dalam meyakinkan calon agen untuk bergabung dalam 

perusahaan? 

 

C. Daftar pertanyaan wawancara tentang produk dan keagenan perspektif 

Ekonomi Islam 

1. Apakah ada peraturan/perjanjian kontrak antara pihak perusahaan dengan agen? 

2. Apakah semua produk dalam perusahaan Sudah bisa dipastikan kehalalan nya? 

3. Bagaimana sistem pemberian upah/imbalan kepada para agen? 

4. Apakah syarat dan cara perekrutan agen yang dilakukan perusahaan sudah sesuai 

dengan prinsip syari’ah? 

5. Bagaimana perusahaan dalam membina hubungan dengan relasi, seperti agen dan 

lainnya? 

6. Apakah promosi (Khususnya Agen) yang dilakukan Mezora berdasarkan nilai-nilai 

moral dan etika islam?  

7. Apakah produk yang ditawarkan oleh Mezora sudah berdasarkan pada nilai kejujuran 

dan keadilan? (harga sesuai dengan kualitas) 
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Hasil Wawancara dengan CO Mezora Yogyakarta 

No Pertanyaan Jawaban 

  Informasi dari mas putra  

1 Bagaimana sejarah dan Visi & Misi 

berdirinya Mezora Yogyakarta? 

Di website www. mezora.co.id 

2 Apa saja sasaran serta tujuan didirikan 

Mezora Yogyakarta? 

 

Kalau untuk sasaran, tingkatan mezora itu 

untuk kalangan menengah kebawah, 

karena mezora itu satu pemilik dengan 

shafira dan zoya, kalau untuk shafira 

sasarannya itu untuk kalangan atas, 

sedangkan zoya untyk menengah keatas, 

kalau tujuannya sendiri itu untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen pemakai 

busana muslim 

3 Apa saja produk yang ditawarkan kepada 

konsumen? 

 

Macam macam, dari mulai kerudung, 

busana, baju koko, sarung, mukena, 

aksesoris kerudung bahkan sekarang sudah 

ada make up 

4 Apa keunggulan dari produk tersebut? 

 

Untuk bahan karudung segi empat kami 

menggunakan bahan import dari turki 

100 % polyster, dimana bahan tersebut 

nyaman digunakan dan berkualitas, untuk 

busana kami desain sendiri. 

Untuk keunggulan penjualan nya segi 

empat 

5 Apa saja dan bagaimana promosi yang 

diterapkan oleh Mezora Yogyakarta ? 

 

Promosi yang digunakan mezora: iklan, 

kami memasang reklame selama beberapa 

bulan di beberapa tempat, kemudian untuk 

sosial media kami menggunakan instagram 

sebagai alat promosi, spanduk, sms blaz 

kami bekerja sama dengan telkomsel untuk 

pemberitahuan lewat sms promo produk 

dan lainnya untuk pengguna telkomsel dan 
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agen 

6 Apakah Agen termasuk bentuk promosi 

yang dilakukan oleh Mezora yogyakarta? 

Ya 

8 Apakah perusahaan ini memiliki syarat 

khusus untuk calon Agen Mezora? 

 

Tidak, kami membuka lowongan bagi 

siapapun yang mau dan bekerja keras tapi 

sejauh ini yang menjadi agen pasti 

beragama islam 

9 Apa saja Syarat-syarat untuk menjadi 

Agen Mezora? 

Minimal pembealanjaan awal Rp 

3.000.000 net dipotong diskon 30% , 

pengisian Form perjanjian Kontrak dan 

fotokopi ktp 

10 Seberapa penting peran agen dalam 

perusahaan toko & busana mezora 

Yogyakarta? 

 

Sangat penting, karena 60% penjualan 

outlet itu ya berasal dari Agen 

11 Apakah peranan agen tersebut dapat 

meningkatkan laba/pendapatan 

perusahaan? 

Ya, terbukti dengan pendapatan outlet 

dimana 60% berasal dari agen, kalau agen 

tidak ada pasti pendapatan tidak akan naik 

12 Bagaimana cara menghadapi seorang agen 

yang bermasalah? (contohnya tidak jujur, 

tidak amanah, dll) 

Pernah ada seorang agen yang tidak jujur, 

agen tersebut belanja produk, kemudian 

uang pembayaran melalu transfer tetapi 

harusnya dibayar sekaligus tapi malah 

agen tersebut bayarnya angsur, padahal hal 

tersebut tidak dibenarkan dimana ada di 

dalam perjanjian kontrak bahwa 

pembyaran untuk penjualan produk harus 

dibayar lunas tidak boleh di cicil. Kalau 

sudah seperti itu pihak perusahaan 

biasanya langsung blacklist agen tersebut 

13 Apakah ada perbedaan besar dalam hal 

peningkatan penjualan  ketika perusahaan 

memiliki Agen dan ketika perusahaan 

belum memiliki Agen? 

Ya, karena agen sangat membantu 

terhadap perkembangan peningkatan 

penjualan perusahaan, perbandingannya 

bisa 
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 70:30 

60:40 

14 Bagaimana cara perusahaan dalam 

meyakinkan calon agen untuk bergabung 

dalam perusahaan? 

 

Karena perusahaan kami sudah punya 

Brand dan rata-rata orang sudah tau 

mezora, jadi mudah bagi kami 

memperkenalkan produk produk mezora 

kepada konsumen 

15 Bagaimana cara perusahaan dalam 

meyakinkan agen untuk melakukan 

pembelian produk (pembelanjaan produk) 

di perusaan? 

 

Karena kami meiliki grup di media sosial 

(WA) dengan para agen, jadi setiap produk 

baru, atau produk yang tersedia di toko 

selalu kami update sehingga para agen 

dengan mudah mengetahui produk apa saja 

yang tersedia 

16 Bagaimana sistem pembelian produk 

untuk agen? 

 

Ada tiga, yang pertama sistem online, 

sistem online ini menggunakan jasa kirim 

seperti pos, JNE, dll. Agen yang 

menggunakan sistem online ini 

menanggung biaya ongkos kirim nya 

sendiri. Yang kedua sistem Mobile, sistem 

mobile ini yaitu dengan mengirimkan 

barang langsung ke tempat para agen 

dengan membayar biaya kirim. Yang 

ketiga belanja langsung ke outlet, dimana 

agen langsung berbelanja di outlet. 

 

 

17 Apakah perusahaan memiliki target 

penjualan untuk Agen? 

 

Tidak 

18 Bagaimana sistem pengambilan resiko 

yang dilakukan oleh perusahaan? 

Misalkan barang yang sudah ditangan 

Agen mengalami kerusakan. 

Ketika ada barang yang rusak di tangan 

agen, kami bertanggung jawab untuk 

menggantinya dengan yang baru 
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19 Bagaimana sistem pengumpulan barang 

yang digunakan oleh perusahaan? 

 

Setiap outlet pasti selalu memiliki gudang 

penyimpanan untuk barang. 

20 Apakah perusahaan memiliki sistem 

penyimpanan barang tertentu, misalkan 

untuk barang yang mudah rusak? 

 

Ya, setiap barang kami kelompokkan 

dengan jenis yang sama, misalnya rak 

khusus kerudung, rak khusus busana, dll 

21 Apakah Perusahaan ikut bertanggung 

jawab atas pengangkutan produk yang 

dibeli oleh Agen? 

 

Ya, namun hanya untuk sistem mobile 

yang kita angkut ke toko agen, untuk 

sistem belanja lainnya seperti online 

menggunakan jasa kirim lainnya, dan yang 

belanja langsung ke outlet tidak kami 

angkut ke tempat agen (bawa sendiri) 

22 Bagaimana Pelayanan yang diberikan oleh 

perusahaan setelah pembelian produk 

yang dilakukan oleh Agen atau konsumen 

lainnya? 

 

Untuk agen pelayanan yang kami berikan 

yaitu Diskon 30% untuk semua jenis 

pembelian produk minimal Rp 1.000.000 

net, kemudian free katalog, spanduk, dan 

polybag 

23 Bagaimana perusahaan melakukan 

penyebaran informasi terkait informasi 

tentang Produk baru, Produk yang 

tersedia, atau bahkan informasi lainnya 

seperti diskon? 

 

Biasanya kami menggunakan social media 

instagram, untuk update produk-produk 

baru dan informasi diskon, kemudian  ada 

sms member, yaitu sms kepada para 

member mezora tentang informasi terkini 

diskon produk dan produk baru 

24 Apakah produk yang ditawarkan oleh 

Mezora sudah berdasarkan pada nilai 

kejujuran dan keadilan? (harga sesuai 

dengan kualitas) 

 

Ya, produk yang kami miliki berkualitas 

sesuai dengan harga yang ditawarkan. 

25 Apakah syarat dan cara perekrutan agen 

yang dilakukan perusahaan sudah sesuai 

dengan prinsip syari’ah? 

Untuk syarat dan perekrutan kami 

mengikuti standar insya allah tidak 

melanggar prinsip-prinsip syariah 
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26 Bagaimana perusahaan dalam membina 

hubungan dengan relasi, seperti agen dan 

lainnya? 

 

Karena kami terhubung di grup social 

media (WA) dengan para agen jadi 

komunikasi terjalin dengan baik, kadang 

kadang juga kami mengadakan gathering 

dengan para agen untuk memmererat tali 

silaturrahim 

27 Apakah promosi (Khususnya Agen) yang 

dilakukan Mezora berdasarkan nilai-nilai 

moral dan etika islam? 

 

Ya kami menggunakan agen untuk 

membantu peningkatan penjualan dan 

insya allah sesuai dengan nilai moral dan 

etika islam. 

28 Apakah ada peraturan/perjanjian kontrak 

antara pihak perusahaan dengan agen?      

 

Ada, calon agen mengisi form data dan 

perjanjian lainnya ketika memutuskan 

menjadi agen 

29 Apakah ada kompensasi yang diberikan 

perusahaan terhadap agen ? 

 

Ya, kami memberikan kompensasi 

terhadap agen berupa pemotongan harga 

disetiap item atau biasa disebut dengan 

diskon sebesar 30% dengan minimal 

pembelanjaan Rp 1.000.000 

 

30 Apakah semua produk dalam perusahaan 

Sudah bisa dipastikan kehalalan nya? 

Ya, produk dan bahan yang kami gunakan 

semuanya halal. Tapi kalau untuk sertifikat 

label halal sedang dalam proses ya mba, 

tapi karena mezora berada dibawah 

naungan Shafira Corporation yang sudah 

memiliki label halal (untuk produk Zoya 

dan Shafira sudah ada sertifikat halal) 

untuk mezora karena merk mezora paling 

muda, jadi untuk label halal kami masih 

proses 
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No Pertanyaan Jawaban 

  Informasi dari ibu Indra Setiawati (Agen 

Mezora) 

1 Sejak kapan Anda menjadi Agen mezora? Saya bergabung menjadi agen mezora 

sejak tahun 2015 

2 Mengapa anda memilih/memutuskan 

menjadi agen mezora? 

Harga murah, sangat terjangkau dan 

kualitas nya bagus, mezora juga langsung 

terkenal karena satu naungan dengan zoya 

dan shafira 

3 Syarat apa saja yang diwajibkan oleh 

perusahaan untuk bisa menjadi agen? 

Syaratnya pengisian form, foto copy ktp 

dan pembelanjaan minimal awal Rp 

2.000.000 net diskon 30% tapi sekarang 

syaratnya sudah berubah, minimal 

pembelanjaan awalnya jadi Rp 3.000.000 

4 Bagaimana sistem pembelian produk bagi 

agen? 

Ada tiga,yang per tama sistem online, 

sistem online ini menggunakan jasa kirim 

seperti pos, JNE, dll. Kalau pake sistem 

online ongkos kirim ditanggung agen. 

Yang kedua sistem Mobile, sistem mobile 

ini yaitu dengan mengirimkan barang 

langsung ke tempat para agen dan biaya 

kirim juga ditanggung agen. Yang ketiga 

belanja langsung ke outlet, dimana agen 

langsung berbelanja di outlet. 

 

5 Ketika menjadi agen mezora hambatan 

apa yang sering anda alami? 

Kalau dari segi produksi barang, misal 

jilbab kadang varian warna nya tidak 

komplit, ada beberapa yang kosong, tapi 

biasanya langsung cepat di produksi lagi 

6 Apa yang anda lakukan untuk 

menanggulangi hambatan tersebut? 

Biasanya saya alihkan ke brand lain yang 

saya miliki di toko, karena saya gak cuma 

pegang brand mezora saja, saya juga ambil 

barang dari brand lain juga 
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7 Apakah ada peraturan/perjanjian kontrak 

antara pihak perusahaan dengan agen? 

Ya dulu pertama kali saya bergabung jadi 

agen mengisi form perjanjian  

8 Di dalam perjanjian kontrak tersebut 

apakah sudah sesuai dengan prinsip-

prinsip syari’ah? 

Insya allah sudah, karena tidak ada yang 

melanggar prinsip syariah 

9 Apakah perusahaan selalu membina 

hubungan yang baik dengan Agen? 

Ya, pihak mezora secara pribadi sering 

menghubungi via telpon atau via chat 

dengan menanyakan kabar dll 

10 Apakah harga produk yang diberikan oleh 

perusahaan sudah didasarkan oleh nilai-

nilai  syari’ah? 

Ya, sampai saat ini mezora selalu 

memberikan produk yang berkualitas 

sesuai dengan harga  

11 Bagaimana respon perusahaan ketikan 

pihak Agen mendapatkanan produk yang 

rusak? 

Ketika mendapatkan barang yang rusak 

biasanya langsung diganti dengan yang 

baru oleh pihak mezora 

12 Bagaimana sistem pembelian produk bagi 

Agen? Apakah sudah sesuai prosedur dan 

perjanjian yang ada? 

Ya 

13 Apakah perusahaan menargetkan Agen 

dalam jumlah penjualan? 

Tidak 

14 Apakah perusahaan ikut bertanggung 

jawab atas pengangkutan produk yang 

dibeli oleh Agen? 

Kalau untuk pengangkutan produk hanya 

sistem Mobile saja, yang lainnya tidak 

15 Bagaimana Pelayanan yang diberikan oleh 

perusahaan setelah pembelian produk 

yang dilakukan oleh Agen? 

Mezora selalu memberikan diskon 30% 

bagi seluruh agen yang berbelanja produk 

apapun dengan minimal belanja Rp 

1.000.000 net. Lalu ada free spanduk 

bertulisan Agen Resmi Mezora, free 

katalog, dan polybag 

16 Apakah perusahaan selalu memberikan 

informasi terkait produk terbaru, produk 

yang tersedia di Toko, dan informasi 

lainnya seputar produk? 

Ya, pasti selalu di infokan lewat grup dan 

chat pribadi juga. 

 

17 Apakah semua produk yang ditawarkan ya 



10 
 

oleh perusahaan sudah bisa di pastikan 

kehalalan nya? 

 

 

No Pertanyaan Jawaban 

  Informasi dari ibu Fatkhiyah Anaroh 

(Agen Mezora) 

1 Sejak kapan Anda menjadi Agen mezora? Saya bergabung menjadi agen mezora 

sejak tahun 2014  

2 Mengapa anda memilih/memutuskan 

menjadi agen mezora? 

Dari segi kualitas itu lumayan bagus, harga 

nya terjangkau, jadi dengan harga segitu 

dapat barang yang lumayan bagus, tapi 

semakin lama ternyata produk mezora juga 

semakin bagus 

3 Syarat apa saja yang diwajibkan oleh 

perusahaan untuk bisa menjadi agen? 

Syaratnya pengisian form, foto copy ktp 

dan pembelanjaan minimal awal Rp 

2.000.000 net diskon 30% 

4 Bagaimana sistem pembelian produk bagi 

agen? 

Ada tiga,yang per tama sistem online, 

sistem online ini menggunakan jasa kirim 

seperti pos, JNE, dll. Kalau pake sistem 

online ongkos kirim ditanggung agen. 

Yang kedua sistem Mobile, sistem mobile 

ini yaitu dengan mengirimkan barang 

langsung ke tempat para agen dan biaya 

kirim juga ditanggung agen. Yang ketiga 

belanja langsung ke outlet, dimana agen 

langsung berbelanja di outlet. 

5 Upah/imbalan apa yang diberikan oleh 

Mezora untuk para agen? 

kalau imbalan/upah yang diberikan pihak 

mezora itu  ya berupa diskon 30% setiap 

saya belanja barang aja mba, kadang juga 

suka dikasih souvernir khusus buat agen 

nya 
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6 Ketika menjadi agen mezora hambatan 

apa yang sering anda alami? 

Selama saya jadi agen si alhamdulillah ga 

pernah ada hambatan mba, semua di 

permudah 

7 Apa yang anda lakukan untuk 

menanggulangi hambatan tersebut? 

- 

8 Apakah ada peraturan/perjanjian kontrak 

antara pihak perusahaan dengan agen? 

Iya pas awal bergabung jadi agen mezora 

9 Di dalam perjanjian kontrak tersebut 

apakah sudah sesuai dengan prinsip-

prinsip syari’ah? 

Insya allah sudah, karena tidak ada yang 

melanggar prinsip syariah 

10 Apakah perusahaan selalu membina 

hubungan yang baik dengan Agen? 

Ya, kami dengan pihak mezora sudah 

seperti keluarga mba, jadi kalau ada kabar 

tentang mezora pasti dikabari 

11 Apakah harga produk yang diberikan oleh 

perusahaan sudah didasarkan oleh nilai-

nilai  syari’ah? 

Sudah sesuai banget mba, dalam arti harga 

yang ditawarkan oleh mezora itu sangat 

sesuai dengan kualitas nya 

13 Bagaimana respon perusahaan ketikan 

pihak Agen mendapatkanan produk yang 

rusak? 

Langsung diganti dengan yang baru kalau 

stock nya ready, kalau kalau stock nya 

belum ada biasanya nunggu sebentar 

14 Bagaimana sistem pembelian produk bagi 

Agen? Apakah sudah sesuai prosedur dan 

perjanjian yang ada? 

Ya 

15 Apakah perusahaan menargetkan Agen 

dalam jumlah penjualan? 

Tidak 

16 Apakah perusahaan ikut bertanggung 

jawab atas pengangkutan produk yang 

dibeli oleh Agen? 

Kalau untuk pengangkutan produk hanya 

sistem Mobile saja, yang lainnya tidak 

17 Bagaimana Pelayanan yang diberikan oleh 

perusahaan setelah pembelian produk 

yang dilakukan oleh Agen? 

Mezora selalu memberikan diskon 30% 

bagi seluruh agen yang berbelanja produk 

apapun dengan minimal belanja Rp 

1.000.000 net. Lalu ada free spanduk 

bertulisan Agen Resmi Mezora, free 

katalog,  polybag dan kadang ada free 
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souvernir juga mba untuk pribadi 

18 Apakah perusahaan selalu memberikan 

informasi terkait produk terbaru, produk 

yang tersedia di Toko, dan informasi 

lainnya seputar produk? 

Ya, biasanya langsung di kabarin lewat 

WA 

 

19 Apakah semua produk yang ditawarkan 

oleh perusahaan sudah bisa di pastikan 

kehalalan nya? 

Ia, insya allah halal mba, 

 

 

 

 


