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Nama                       : Claudia A 

Usia                          : 27 tahun  

Pekerjaan                : Pegawai Swasta 

Tanggal                    : 28 Oktober 2017        

 

X: Menurut anda, blus kerja plus size yang dijual ditoko ini nyaman digunakan , 

dan membuat penampilan anda lebih indah ? 

Y: ya, nyaman mba karena saya yang berbadan gemuk membutuhkan baju yang 

mendukung segala aktivitas saya dikantor dan tentunya yang dapat 

memperindah penampilan saya. 

X : Ukuran apa yang biasa mba gunakan, lalu kancing atau resletingnya cepat 

rusak tidak. Apakah leluasa bergerak jika digunakan ? 

Y :Saya menggunakan ukuran XXL mba, ya saya sebelum membeli blus biasanya 

kancingnya saya perhatikan cepat lepas atau tidak . Iya mba leluasa bangat, 

tidak takut robek karena pas dibadan saya. 

X :Bagaimana dengan lingkar pinggang dan panggulnya, serta bahu dan bagian 

punggungnya ? 

Y : Menurut saya, kenapa saya akhirnya membeli ditoko ini karena blusnya enak 

kalau dipakai baik dari pinggang, panggul itu pas ditubuh saya. Apalagi bagian 

bahu, saya biasanya dapat baju yang bahunya turun, ditoko ini disediakan 

banyak blus yang bisa dpilih dan bagian punggungnya juga pas jatuhnya 

dipunnggi saya. 

X : Apakah blus kerja plus size yang dibeli dapat digunakan berkali-kali, 

warnanya gimana ? 

Y: Ya tentu dapat digunakan berkali-kali , karena kualitas bahan yang digunakan 

tidak muda sobek. Dan bagus jika digunakan untuk ke agenda formal. 

Warnanya pun banyak, tidak hanya warna-warna gelap, tetapi warna cerah pun 

mulai diminati wanita bertubuh gemuk. 

X : Apakah blus kerja plus size yang dijual sesuai dengan kepribadian  anda ? 

Y : ya sesuai mba, sesuai saya bangat gitu mba. 

X: Bagaimana dengan harga blus kerjanya mba, dapat diskon tidak mba ? 

Y :Harganya lumayan koq, tidak mahal-mahal bangat ya standarlah, mereka 

sering memberikan diskon jika membeli barangnya banyak. 

X : Menurut mba lebih mahal menjahit atau membelinya ditoko khusus wanita 

bertubuh gemuk ? 

Y : Lebih mahal menjahit , dari pada beli mba. Kalau jahit belum beli bahan dan 

lain-lain.  

X: Ok mba, terima kasih atas waktunya sudah mau diwawancara saya. 

Y: Sama-sama mba. 

 

 

 

 

 

 



Nama                      : Elsa Friska 

Usia                        : 28 tahun  

Pekerjaan              : Guru   

Tanggal                  : 28 Oktober 2017        

 

X: Menurut anda, blus kerja plus size yang dijual ditoko ini nyaman digunakan , 

dan membuat penampilan anda lebih indah ? 

Y: Menurut saya, nyaman mba karena gemuk membutuhkan baju yang 

mendukung segala aktivitas saya disekolah, apalagi saya selalu bolak-balik jadi 

saya mencari blus kerja yang sesuai dengan bentuk  badan saya. Dengan blus 

yang cocok maka penampilan akan lebih indah. 

X : Ukuran apa yang biasa mba gunakan, lalu kancing atau resletingnya cepat 

rusak tidak. Apakah leluasa bergerak jika digunakan ? 

Y : saya  biasanya pakai ukuran 5L mba, selama saya membelinya ditoko ini 

Alhamdulillah kancingnya tidak cepat lepas mba dan saya sangat mudah untuk 

leluasa dalam mengajar karena tidak sempit bagian lengannya. 

X : Bagaimana dengan lingkar pinggang dan panggulnya, serta bahu dan bagian 

punggungnya ? 

Y : Menurut saya, lingkar pinggang dan  panggulnya pas ditubuh saya. Dan bahu 

pun jatuhnya pas, punggungnya juga sama. Good lah,  

X : Apakah blus kerja plus size yang dibeli dapat digunakan berkali-kali, 

warnanya gimana ? 

Y: Iya mba ,saya sering menggunakannya seminggu 2x tapi awet jahitannya tidak 

cepat robek. Warnanya pun juga tak cepat luntur dan banyak pilihan warnanya 

ada yang cerah dan yang gelap mba. 

 X : Apakah blus kerja plus size yang dijual sesuai dengan kepribadian  anda ? 

Y : ya sesuai mba, saya feminim bangat bisa dibilang seperti itu. Ditoko ini 

banyak pilihan sesuai kepribadiannya. 

X:  Bagaimana dengan harga blus kerjanya mba, dapat diskon tidak mba ? 

Y : Standar mba, diskon mungkin dapat mba. Saya jarang beli jadi jarang dapat 

diskon. 

X : Menurut mba lebih mahal menjahit atau membelinya ditoko khusus wanita 

bertubuh gemuk ? 

Y : Ya lebih mahal jahit mba, bahan dan ongkos jahitnya beda. Kalau beli, ngga 

perlu modal bahan. 

X: Ok mba, terima kasih atas waktunya sudah mau diwawancara saya. 

Y: Sama-sama mba, good luck. 

 

Nama                      : Nur Hartati 

Usia                         : 28 tahun  

Pekerjaan               : Pegawai Swasta 

Tanggal                   : 28 Oktober 2017        

 

X: Menurut anda, blus kerja plus size yang dijual ditoko ini nyaman digunakan , 

dan membuat penampilan anda lebih indah ? 

Y: Iya, nyaman mba  dari pada beli ditoko lain belum tentu nyaman. Dan saya 

merasakan penampilan lebih indah karena disini menjual khusus baju untuk 

orang gemuk seperti saya. 



X : Ukuran apa yang biasa mba gunakan, lalu kancing atau resletingnya cepat 

rusak tidak. Apakah leluasa bergerak jika digunakan ? 

Y : saya pakai ukuran XXXL mba, selama saya membelinya ditoko ini . Blus 

kerja yang saya beli harus dapat digunakan untuk beraktivitas, tidak 

kesempitan atau robek. 

X : Bagaimana dengan lingkar pinggang dan panggulnya, serta bahu dan bagian 

punggungnya ? 

Y : menurut saya, lingkar pinggang dan  panggulnya pas ditubuh saya. Dan begitu 

pun dengan bahu dan punggungnya jatuhnya pas tidak terlalu turun. 

X : Apakah blus kerja plus size yang dibeli dapat digunakan berkali-kali, 

warnanya gimana ? 

Y: Iya mba ,saya sering bangat menggunakannya karena jahitannya tidak cepat 

robek. Warnanya pun juga tak cepat luntur mba, pilihan warnanya juga banyak. 

Jadi bebas untuk memilih, tidak takut dengan warna-warna cerah. 

X : Apakah blus kerja plus size yang dijual sesuai dengan kepribadian  anda ? 

Y : ya sesuai mba, saya berlangganan ditoko ini karena ini salah satunya. Produk 

yang dijual sesuai kepribadian saya mba. 

X: Bagaimana dengan harga blus kerjanya mba, dapat diskon tidak mba ? 

Y : Harganya masih terjangkau mba,  diskon diberikan jika kita membeli item 

yang lain juga dan event-event tertentu.  

X : Menurut mba lebih mahal menjahit atau membelinya ditoko khusus wanita 

bertubuh gemuk ? 

Y : Menurut saya ya mba, lebih mahal jahit apalagi saya gemuk lebih banyak 

makan kain. Ya lebih baik saya beli blus jadi sama saja mba. 

X: Ok mba, terima kasih atas waktunya sudah mau diwawancara saya. 

Y:  Sama-sama mba. 

 

Nama                      : Fadillah 

Usia                        : 27 tahun  

Pekerjaan              : Wiraswasta 

Tanggal                 : 30 Oktober 2017        

 

X: Menurut anda, blus kerja plus size yang dijual ditoko ini nyaman digunakan , 

dan membuat penampilan anda lebih indah ? 

Y: Menurut saya, nyaman bangat mba . Toko ini mengerti kita bangat yang 

memiliki tubuh gemuk. Makin percaya diri dengan penampilan saya mba. 

X : Ukuran apa yang biasa mba gunakan, lalu kancing atau resletingnya cepat 

rusak tidak. Apakah leluasa bergerak jika digunakan ? 

Y : Saya pakai ukuran XXL mba, blus kerja yang saya beli harus dapat digunakan 

untuk beraktivitas, kancingnya pun tidak mudah lepas sangat berkualitas mba. 

X :Bagaimana dengan lingkar pinggang dan panggulnya, serta bahu dan bagian 

punggungnya ? 

Y : Lingkar pinggang dan  panggulnya pas ditubuh saya. Dan begitu pun dengan 

bahu dan punggungnya jatuhnya pas tidak terlalu turun, mengerti apa yang kita 

butuhkan mba. 

X : Apakah blus kerja plus size yang dibeli dapat digunakan berkali-kali, 

warnanya gimana ? 



Y: Iya ,saya sering menggunakannya berkali-kali mba. Jahitannya pun berkualitas. 

Untuk Warna pun juga tak cepat luntur mba, suka saja dengan warna-warna 

yang diproduksi untuk wanita gemuk seperti saya mba. 

X : Apakah blus kerja plus size yang dijual sesuai dengan kepribadian  anda ? 

Y : ya sesuai mba, saya berlangganan ditoko ini karena ini salah satunya. Produk 

yang dijual sesuai kepribadian saya mba. 

X: Bagaimana dengan harga blus kerjanya mba, dapat diskon tidak mba ? 

Y : Harganya masih terjangkau mba,  diskon diberikan jika kita membeli item 

yang lain juga dan event-event tertentu.  

X : Menurut mba lebih mahal menjahit atau membelinya ditoko khusus wanita 

bertubuh gemuk ? 

Y : ya lebih mahal menjahit mba, karena butuh waktu lebih lama untuk 

menjahitnya. Lalu bahan yang digunakan lebih banyak dari yang lainnya. Lebih 

baik saya membelinya kapanpun dibutuhkan sudah tersedia dan tentunya lebih 

murah. 

X: Ok mba, terima kasih atas waktunya sudah mau diwawancara saya. 

Y:  Sama-sama mba. 

 

Nama                      : Rindi Oktaviani 

Usia                        : 30 tahun  

Pekerjaan              : Pegawai Swasta 

Tanggal                  : 30 Oktober 2017        

 

X: Menurut anda, blus kerja plus size yang dijual ditoko ini nyaman digunakan , 

dan membuat penampilan anda lebih indah ? 

Y: Menurut saya, sangat nyaman mba. Apalagi bagi saya yang aktif dalam  

bekerja, sangat membutuhkan blus kerja plus size yang menjadi pendukung 

dalam bekerja. 

X : Ukuran apa yang biasa mba gunakan, lalu kancing atau resletingnya cepat 

rusak tidak. Apakah leluasa bergerak jika digunakan ? 

Y : Saya pakai ukuran 4L mba, blus kerja yang saya beli digunakan untuk 

beraktivitas,blusnya benar-benar bagus. Kancingnya pun tidak mudah lepas, 

jahitannya kuat. 

X :Bagaimana dengan lingkar pinggang dan panggulnya, serta bahu dan bagian 

punggungnya ? 

Y : Menurut saya,Lingkar pinggang dan  panggulnya pas untuk wanita bertubuh  

gemuk seperti saya. Dan begitu pun dengan bahu dan punggungnya jatuhnya 

sangat pas tidak turun. 

X : Apakah blus kerja plus size yang dibeli dapat digunakan berkali-kali, 

warnanya gimana ? 

Y: kalau saya menggunakannya berkali- kali mba.  Jahitannya pun berkualitas. 

Untuk Warna pun juga tak cepat luntur mba, saya suka membelinya dengan 

warna yang berbeda-beda. 

X : Apakah blus kerja plus size yang dijual sesuai dengan kepribadian  anda ? 

Y : ya sesuai mba, saya berlangganan ditoko ini karena ini sudah langganan, 

sesuai dengan kepribadian saya. 

X : Bagaimana dengan harga blus kerjanya mba, dapat diskon tidak mba ? 

Y : Terjangkau mba, dapat mba jika kita membeli banyak blus kerja di toko  



X : Menurut mba lebih mahal menjahit atau membelinya ditoko khusus wanita 

bertubuh gemuk ? 

Y : ya lebih mahal menjahit mba, karena butuh waktu lebih lama untuk 

menjahitnya. Lalu bahan yang digunakan lebih banyak dari yang lainnya. Lebih 

baik saya membelinya kapanpun dibutuhkan sudah tersedia dan tentunya lebih 

murah. 

X: Ok mba, terima kasih atas waktunya sudah mau diwawancara saya. 

Y:  Sama-sama mba. 

 

 

 

Nama                      : Velia  

Usia                        : 28 tahun  

Pekerjaan              : Pegawai Swasta 

Tanggal                 : 28 Oktober 2017        

 

X: Menurut anda, blus kerja plus size yang dijual ditoko ini nyaman digunakan , 

dan membuat penampilan anda lebih indah ? 

Y: Iya, nyaman mba  dari pada beli ditoko lain belum tentu nyaman. Dan saya 

merasakan penampilan lebih indah karena disini menjual khusus baju untuk 

orang gemuk seperti saya. 

X : Ukuran apa yang biasa mba gunakan, lalu kancing atau resletingnya cepat 

rusak tidak. Apakah leluasa bergerak jika digunakan ? 

Y : saya pakai ukuran XXXL mba, selama saya membelinya ditoko ini . Blus 

kerja yang saya beli harus dapat digunakan untuk beraktivitas, tidak 

kesempitan atau robek. 

X : Bagaimana dengan lingkar pinggang dan panggulnya, serta bahu dan bagian 

punggungnya ? 

Y : menurut saya, lingkar pinggang dan  panggulnya pas ditubuh saya. Dan begitu 

pun dengan bahu dan punggungnya jatuhnya pas tidak terlalu turun. 

X : Apakah blus kerja plus size yang dibeli dapat digunakan berkali-kali, 

warnanya gimana ? 

Y: Iya mba ,saya sering bangat menggunakannya karena jahitannya tidak cepat 

robek. Warnanya pun juga tak cepat luntur mba, pilihan warnanya juga banyak. 

Jadi bebas untuk memilih, tidak takut dengan warna-warna cerah. 

X : Apakah blus kerja plus size yang dijual sesuai dengan kepribadian  anda ? 

Y : ya sesuai mba, saya berlangganan ditoko ini karena ini salah satunya. Produk 

yang dijual sesuai kepribadian saya mba. 

X: Bagaimana dengan harga blus kerjanya mba, dapat diskon tidak mba ? 

Y : Harganya masih terjangkau mba,  diskon diberikan jika kita membeli item 

yang lain juga dan event-event tertentu.  

X : Menurut mba lebih mahal menjahit atau membelinya ditoko khusus wanita 

bertubuh gemuk ? 

Y : Menurut saya ya mba, lebih mahal jahit apalagi saya gemuk lebih banyak 

makan kain. Ya lebih baik saya beli blus jadi sama saja mba. 

X: Ok mba, terima kasih atas waktunya sudah mau diwawancara saya. 

Y:  Sama-sama  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 


