
91 

 

Kuesioner 
 

 

Nama  : ___________________________________________ 

Usia  :  

a) 17-20 Tahun 

b) 21-30 Tahun 

c) 31-40 Tahun 

d) 41-50 Tahun 

Pendidikan Terakhir: 

a) Tidak Sekolah 

b) SD/Sederajat 

c) SMP/Sederajat 

d) SMA/Sederajat 

e) Perguruan Tinggi 

Jenis Kelamin : 

a) Laki-Laki 

b) Perempuan 

 

 

Pertanyaan : 

1. Apakah Anda lebih suka berbelanja secara online atau langsung? 

a) Online 

b) Langsung (Datang ke toko) 

 

2. Apakah Anda pernah melakukan transaksi online dalam 1 tahun terakhir? 

a) Ya 

b) Tidak 
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3. Apakah Anda melakukan transaksi online lebih dari 5 kali dalam 1 tahun 

tersebut? 

a) Ya 

b) Tidak 

 

4. Apakah Anda pernah mengetahui / mengalami tentang penipuan transaksi 

online? 

(Sudah bayar tetapi barang tidak dikirim, Barang yang dipesan tidak sesuai 

dengan gambar yang ditunjukkan) 

a) Ya 

b) Tidak 

 

5. Menurut Anda, apakah perlu adanya jasa perantara / pihak ketiga yang dapat 

mengatasi masalah penipuan transaksi online tersebut? 

a) Ya 

b) Tidak 

 

6. Apakah dengan adanya jasa perantara / pihak ketiga dalam transaksi online 

akan memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi Anda? 

a) Ya 

b) Tidak 

 

7. Menurut Anda, mana yang lebih baik? 

a) Membayar, tanpa resiko 

b) Gratis, dengan resiko 

 

8. Menurut Anda, aplikasi yang baik seperti apa? 

      ________________________________________________  

 

9. Menurut Anda, customer service yang baik seperti apa? 

      ________________________________________________  
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10. Jika jasa perantara / pihak ketiga tersebut berbentuk aplikasi dan dapat 

didownload dengan mudah serta gratis di Playstore / App Store, apakah Anda 

bersedia menggunakannya? 

a) Ya 

b) Tidak 

 

11. Apakah Anda pernah mendengar mengenai jasa perantara / pihak ketiga dalam 

transaksi online seperti Ekipay, PiggyBank, BlackPanda, dll? 

a) Ya (Lanjut ke pertanyaan Nomor 12) 

b) Tidak (Selesai) 

 

12. Darimana Anda mengetahui jasa perantara / pihak ketiga tersebut? 

a) Televisi 

b) Internet / Media Sosial 

c) Majalah 

d) Lainnya 
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Hasil Kuesioner 
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8. Menurut Anda aplikasi yang baik seperti apa? 

Gratis   8/50 

Tidak Bermasalah  6/50 

Mudah dioperasionalkan 37/50 

Tampilan menarik  14/50 

bermanfaat   11/50 

Mudah didownload  10/50 

 

9. Menurut Anda, customer service yang baik seperti apa? 

Ramah   31/50 

Cepat/Tanggap  14/50 

Baik     4/50 

Memberikan Solusi 15/50 

24 Jam     2/50 

Sopan   21/50 

Tanggung Jawab    7/50 

Menguasai Materi    7/50 
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Wawancara Pesaing 

 

Nama  : Ekipay  

Nama Usaha  : Ekipay.com 

 

1. Sudah berapa lama Anda berkecimpung di bisnis ini? 

JAWAB: Ekipay sudah ada sejak tahun 2010 

 

2. Bagaimana cara Anda memperkenalkan produk Anda untuk pertama 

kalinya? 

JAWAB: Pada awalnya menggunakan lomba SEO 

 

3. Bagaimana Anda membuat produk Anda dikenal oleh masyarakat? 

JAWAB: Melalui iklan pada beberapa media elektronik seperti 

googleads,yahooads,dan beberapa fitur iklan pada media sosial lainnya. 

 

4. Segmen pasar mana yang biasa Anda layani? 

JAWAB: Remaja sampai dewasa. 

 

5. Berapakah rata-rata transaksi yang Anda layani dalam satu bulan? 

JAWAB: +/- 300 transaksi 

 

6. Berapa jumlah tenaga kerja atau karyawan yang anda pekerjakan? Apakah 

pegawai tetap atau tidak tetap?  

JAWAB: 5 Pegawai 

 

7. Apakah Anda mengetahui kenapa setiap tarif yang dikenakan oleh jasa 

pihak ketiga berbeda-beda?(Jika Ya, Jelaskan) 

JAWAB : Karena tergantung jasa yang diberikan oleh pihak ketiga sebagai 

perantara, jika keamanan lebih terjamin biasanya tarif akan lebih mahal, 
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ditambah lagi jika per transaksi dilakukan secara manual tanpa sistem 

untuk menjaga keamanan setiap transaksi. 

 

8. Apa hambatan yang sering dihadapi dalam mengelola usaha ini? 

JAWAB: Verifikasi untuk penipuan 

 

9. Apa keinginan Anda kedepan dalam mengembangkan usaha ini? 

JAWAB: Lebih baik dalam mutu dan pelayanan. 

 

 

 

 

 




