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PANDUAN WAWANCARA PEMILIK 

 

Ancaman Pendatang Baru: 

1) Menurut Anda, apakah bisnis ini termasuk yang membutuhkan modal 

besar atau tidak sehingga mudah ditiru oleh para pendatang baru? Apa 

alasannya? 

2) Menurut Anda, bagaimanakah kemampuan para pendatang baru untuk 

menjual sate dan gule kambing yang lebih disukai konsumen? Mengapa 

demikian? 

3) Bagaimana skala usaha besarnya dari para pendatang baru? 

4) Menurut Anda, apakah pendatang baru mampu untuk mendapatkan akses 

supplier lebih murah? 

5) Menurut Anda, apakah para pendatang baru  mampu untuk memiliki akses 

ke distribusi (konsumen) lebih luas? 

6) Bagaimanakah kebijakan pemerintah seperti pajak, aturan untuk rumah 

makan kondusif atau mendukung bisnis ini? 

 

Tingkat Persaingan: 

1) Bagaimanakah  tingkat persaingan di antara para pesaing yang ada? Apakah 

jumlahnya banyak atau seimbang? 

2) Bagaimanakah pertumbuhan industri pada bisnis ini, cepat atau lamban? 

3) Apakah bisnis ini memiliki diferensiasi atau biaya peralihan? 

4) Menurut Anda bagaimanakah penambahan kapasitas dalam jumlah besar 

5) Menurut Anda apakah pesaing beragam pada bisnis ini? 

6) Menurut Anda, apakah ada resiko tutup usaha yang tinggi pada bisnis ini? 
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Ancaman Produk Pengganti: 

1) Menurut Anda, bagaimanakah ancaman dari produk pengganti pada 

produk makanan selain sate dan gule, seperti bistik, ayam goreng, dan 

sebagainya? 

 

Kekuatan Tawar Menawar Pembeli: 

2) Bagaimanakah kekuatan tawar-menawar pembeli dalam arti  seberapa kuat 

konsumen bersedia atau rela untuk membayar untuk sate dan gule 

kambing? 

 

Kekuatan Tawar Menawar Pemasok: 

3) Bagaimanakah kekuatan tawar-menawar pemasok dalam arti seberapa 

murah atau mahal bahan baku dari pemasok atau supplier? 
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Kuesioner 

( untuk Konsumen.  ) 

 

Nama   : …………………………………………… 

Alamat  :……………………………………………. 

Jenis Kelamin:     Perempuan    Laki - Laki  

Pekerjaan Anda Saat ini :  

          Pelajar / Mahasiswa 

          Pegawai swasta 

          Wiraswasta 

          Pegawai Negeri 

          Lainnya : …………………………………………….. 

 

Dimohon kesediaan saudara  untuk mengisi Kuesioner ini yang akan saya 

gunakan sebagai alat untuk meneliti penelitian saya yang berjudul Strategi 

bersaing Rumah Makan sate kambing 29.  Jawablah pertanyaan di bawah ini 

dengan memberikan tanda silang (X) 

1. berapa kali dalam seminggu anda makan di Rumah Makan sate kambing 29  ? 

a. 1 – 3 kali   b. 3 – 6 kali 

Alasan: 

……………………………………………………………………………….. 

2. Bagaimanakan variasi produk yang dijual oleh Rumah Makan sate kambing 

29? 

a. Kurang lengkap  c. lengkap  
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b. Cukup lengkap  d. sangat lengkap. 

Alasan:…………………………………………………………………………

………… 

3. Menu apa saja yang menjadi Favorit  anda saat berkunjung di Rumah Makan 

sate kambing 29 ? 

( Boleh lebih dari 1) 

         Sate kambing        Gule tengkleng 

         Gule kambing                                                 

         Tongseng                                                

         Gule Sum- sum                                                 

          Lainnya 

…………………………………………………………………………. 

Alasan : 

………………………………………………………………………………… 

4. Menurut konsumen apakah harga makanan dan minuman yang ditawarkan di 

Rumah Makan sate kambing 29 cukup terjangkau? 

a. Kurang terjangkau    c. terjangkau 

b. Cukup terjangkau    d, sangat terjangkau  

5. Bagaimanakah Penyajian makanan di Rumah Makan sate kambing 29 ? 

a. Kurang tertata     c. tertata 
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b. Cukup tertata     d. sangat tertata 

6. Bagaimana kebersihan tempat di Rumah makan sate kambing 29? 

a. Kurang bersih     c. bersih  

b. Cukup bersih      d. sangat bersih 

7. Apakah karyawan dan pemilik Rumah Makan sate kambing 29 merepon 

pesanan pengunjung dengan cepat? 

a. Ya       b. tidak 

8. Bagaimana pelayanan  yang diberikan  oleh  Karyawan  Rumah  Makan sate 

kambing 29  terhadap konsumen ? 

a. kurang baik   c. baik 

b. cukup baik    d. sangat baik 

Alasan:………………………………………………………………………

………. 

9. Fasilitas apa yang anda suka di Rumah Makan sate kambing 29 ? 

( boleh lebih dari 1 ) 

       Adanya layanan free delivery order 

       Disediakan Koran 

        Disediakan air putih Gratis 

        Produk yang disediakan lengkap dan bervariasi 

        Suasana tempat yang bersih dan Nyaman      
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Lainnya  : 

……………………………………………………………………………….. 

Alasan  : 

………………………………………………………………………………… 

10. Bagaimana Keramahan Karyawan Rumah Makan sate kambing 29 kepada 

konsumennya ? 

a. Kurang ramah    c. ramah  

b. Cukup ramah     d. sangat ramah 

11. Apakah anda pernah mencoba salah satu layanan free delivery order di Rumah 

Makan sate kambing 29? 

Ya       b. Tidak 

12. Menurut Anda  Bagaimana pelayanan free delivery Order yang dilakukan oleh 

Rumah Makan sate kambing 29 dilihat dari pengemasan makanan ? 

a. Kurang Memuaskan    c. Memuaskan 

b. Cukup Memuaskan    d. Sangat Memuaskan 

Alasan:…………………………………………………………………………

………… 

13. Bagaimana menurut anda Reputasi yang dimiliki oleh Rumah Makan sate 

kambing 29 ? 

a. Kurang  baik     c. baik 

b. Cukup baik     d. Sangat baik 

Alasan:................................................................................................................. 
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14. Apakah anda pernah mencoba datang ke Rumah makan lain  yang juga 

menyediakan menu sate serta gulai kambing seperti rumah makan sate 

kambing gelora? 

a. Ya       b. tidak 

15. berapa kali dalam seminggu anda makan di Rumah Makan sate kambing 

gelora? 

b. 1 – 3 kali     b. 3 – 6 kali 

Alasan:………………………………………………………………………

………. 

16. Bagaimanakan variasi produk yang dijual oleh Rumah Makan sate kambing 

gelora ? 

a. Kurang lengkap  c. lengkap  

b. Cukup lengkap  d. sangat lengkap. 

Alasan:………………………………………………………………………

………. 

17. Menu apa saja yang menjadi Favorit  anda saat berkunjung di Rumah Makan 

sate kambing gelora? 

( Boleh lebih dari 1) 

         Sate kambing                  

         Gulai kambing                                                 
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         tengkleng                                                  

        sum-sum       

Lainnya  : 

…………………………………………………………………………….. 

Alasan : 

………………………………………………………………………………. 

18. Menurut konsumen apakah harga makanan dan minuman yang ditawarkan di 

Rumah Makan sate kambing gelora cukup terjangkau? 

a. Kurang terjangkau    c. terjangkau 

b. Cukup terjangkau     d. sangat terjangkau 

19. Bagaimanakah Penyajian makanan di Rumah Makan sate kambing gelora? 

a. Kurang tertata     c. tertata 

b. Cukup tertata     d. sangat tertata 

20. Bagaimana kebersihan Tempat di Rumah Makan sate kambing gelora? 

a. Kurang bersih     c. bersih  

b. Cukup bersih      d. sangat bersih 

21. Apakah karyawan dan pemilik Rumah Makan sate kambing gelora merespon 

pesanan pengunjung dengan cepat? 

a. Ya       b. tidak 

22. Bagaimana pelayanan  yang diberikan  oleh  Karyawan  Rumah  Makan sate 

kambing gelora terhadap konsumen ? 



56 

 

a. kurang baik     c. baik 

b. cukup baik      d. sangat baik 

alasan: 

……………………………………………………………………………… 

 

*** TERIMAKASIH *** 

  




