
 

92 
 

DAFTAR PERTANYAAN WAWACARA DENGAN PESAING (VEVADE) 

 

1. Berasal dari kota manakah pelanggan Vevade? 

2. Pelanggan pada usia berapakah yang paling sering menggunakan jasa di 

Vevade? 

3. Pada kelas apakah pelanggan Vevade? Apakah menengah kebawah atau 

keatas? 

4. Target pasar seperti apa yang akan di layani di Vevade? 

5. Langkah apa yang akan diambil oleh Vevade untuk menguasi pasar sasaran 

sehingga menjadi daya tarik bagi pelanggan? 

6. Bagaimana mengantisipasi jumlah pesanan yang meningkat dengan 

ketersediaan sumber daya manusianya? 

7. Apa yang membedakan Vevade dengan penyedia jasa jahit yang lain dalam 

menguasai pasar? 

8. Bagaimana tangapan Vevade mengenai pesaing yang meniru pola kerja dan 

strategi anda? 

9. Dari segi produk, apa yang menjadi ciri produk jaitan anda dengan yang lain? 

10. Dari segi harga, keputusan apa yang anda ambil dalam memberikan 

penawaran harga terhadap pelanggan anda? 

11. Dari segi tempat, apakah dengan pemilihan lokasi Vevade yang sekarang 

membantu dalam pemasaran usaha jahit anda ke konsumen? 

12. Dari segi promosi, apakah bentuk yang anda lakukan terhadap calon 

pelanggan anda untuk menarik minat pelanggan? 

13. Dari segi people, dalam proses produksi siapa saja yang berperan sampai 

menjadi sebuah busana? 

14. Dari segi bukti fisik, apakah konsumen langsung datang ke tempat usaha? Dan 

fasilitas apa yang diberikan kepada konsumen saat konsumen mendatangi 

lokasi usaha? 

15. Dari segi proses, bagaimana urutan proses dalam membuat busana di Vevade? 
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16. Pada saat apakah biasanya permintaan pembuatan busana meningkat? 

Langkah apa yang anda ambil apabila permintaan melebihi batas kapasitas 

kemampuan anda? 

17. Bagaimana bentuk penawaran yang anda berikan kepada konsumen untuk 

menarik minat konsumen? 

18. Alasan apa yang mendasari anda memilih membuka usaha di Majapahit? 

19. Bagaimana layout dari usaha jahit vevade? 

20. Bagaimana anda menghitung harga jual untuk pemesanan 1 baju? 

21. Berapa karyawan yang anda gunakan dalam Vevade? 

22. Apakah karyawan memiliki job description dan job specification masing-

masing? 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN KONSUMEN VEVADE  

Nama    : 

Alamat   : 

Usia   :  

Pekerjaan  :  

Pendidikan terakhir : 

Pendapatan 1 bulan :  

 

1. Berapa kali frekuensi anda menggunakan jasa jahit di Vevade dalam 1 tahun? 

2. Apakah alasan anda menggunakan jasa jahit di Vevade? 

3. Pada acara apakah anda memutuskan untuk membuat busana? 

4. Apakah fasilitas pelayanan di Vevade sudah memuaskan? 

5. Dari manakah anda mengetahui tentang Vevade ? 

6. Apakah dalam proses menjahit waktu yang dijanjikan Vevade untuk 

menyelesaikan pesanan sudah sesuai denga waktu perjanjian? 

7. Apakah di Vevade memiliki ruangan berAC? 

8. Apakah menurut anda showroom yang digunakan Vevade menarik? 

9. Bagaimana tanggapan anda tentang fasilitas yang diberikan oleh Vevade? 

10. Bagaimana tanggapan anda mengenai harga yang ditawarkan oleh Vevade? 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN CALON KONSUMEN 

CIAFE 

Nama    :  

Alamat   :  

Usia   :  

Pekerjaan  : 

Pendidikan terakhir : 

Pendapatan 1 bulan : 

  

1. Berapa kali frekuensi anda menggunakan jasa jahit di Ciafe dalam 1 tahun? 

2. Apakah alasan anda menggunakan jasa jahit Ciafe? 

3. Pada acara apakah anda memutuskan untuk membuat busana? 

4. Apakah fasilitas pelayanan di Ciafe sudah memuaskan? 

5. Dari manakah anda mengetahui tentang Ciafe ? 

6. Apakah dalam proses menjahit waktu yang dijanjikan Ciafe untuk 

menyelesaikan pesanan sudah sesuai denga waktu perjanjian? 

7. Apakah di Ciafe memiliki ruangan berAC? 

8. Apakah menurut anda showroom yang digunakan Ciafe menarik? 

9. Bagaimana tanggapan anda tentang fasilitas yang diberikan oleh Ciafe? 

10. Bagaimana tanggapan anda mengenai harga yang ditawarkan oleh Ciafe? 
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Hasil wawancara dengan pesaing (Vevade) 

No  Pertanyaan  Jawaban Vevade 

1 Berasal dari kota manakah pelanggan Vevade? Pelanggan dari jawa. Dari Jakarta, pelanggan tetap di kutoharjo 

2 Pelanggan pada usia berapakah yang paling sering 

menggunakan jasa di Vevade? 

Kebanyakan wanita umurnya bermacam – macam. Kebanyakan 

mami muda sekalian anaknya dan tante – tante.  

 

3 Pada kelas apakah pelanggan Vevade? Apakah menengah 

kebawah atau keatas? 

 

Pasti menengah keatas, karena dari harga dan kualitas lebih cocok 

ke mengah keatas. 

 

4 Target pasar seperti apa yang akan di layani di Vevade? Tidak ada target pasar, semua bisa menjadi target tetapi lebih ke 

wanita. 

 

5 Langkah apa yang akan diambil oleh Vevade untuk menguasi 

pasar sasaran sehingga menjadi daya tarik bagi pelanggan? 

 

Akan membuat busana yang lebih baik dari pesaing 

6 Bagaimana mengantisipasi jumlah pesanan yang meningkat 

dengan ketersediaan sumber daya manusianya? 

Menambah jam lembur dan pembagian waktunya lebih di 

sesuaikan 

7 Apa yang membedakan Vevade dengan penyedia jasa jahit 

yang lain dalam menguasai pasar? 

 

Vevade tau teknik jahit yang tepat. Seperti pemasangan brokat 

atau bunga harus detail dan rapi.  

 

8 Bagaimana tangapan Vevade mengenai pesaing yang meniru 

pola kerja dan strategi anda? 

Pasti ada jengkel dan sensitive. Tetapi justru dari situ memacu 

untuk lebih maju. 

9 Dari segi produk, apa yang menjadi ciri produk jaitan anda 

dengan yang lain? 

Hasil jahitan lebih rapi sesuai dengan standar teknik menjahit. Dan 

pemasangan aplikasi lebih detail dibandingkan dengan yang lain. 

10 Dari segi harga, keputusan apa yang anda ambil dalam 

memberikan penawaran harga terhadap pelanggan anda? 

Hasil jahitan lebih rapi sesuai dengan standar teknik menjahit. Dan 

pemasangan aplikasi lebih detail dibandingkan dengan yang lain. 

11 Dari segi tempat, apakah dengan pemilihan lokasi Vevade Masih merasa kurang dan tidak menunjang, lokasi jauh dari kota. 
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yang sekarang membantu dalam pemasaran usaha jahit anda ke 

konsumen? 

Banyak yang merasa jauh lokasinya dan tempatnya kurang. 

12 Dari segi promosi, apakah bentuk yang anda lakukan terhadap 

calon pelanggan anda untuk menarik minat pelanggan? 

Hanya lewat online, lainnya lewat mulut ke mulut. 

13 Dari segi people, dalam proses produksi siapa saja yang 

berperan sampai menjadi sebuah busana? 

Keluarga lebih banyak berperan karena semua bisa menjahit. 

14 Dari segi bukti fisik, apakah konsumen langsung datang ke 

tempat usaha? Dan fasilitas apa yang diberikan kepada 

konsumen saat konsumen mendatangi lokasi usaha? 

Ya. Untuk dalam langsung bisa datang langsung. Konsumen luar 

kota juga kadang datang ke lokasi. Tidak ada fasilitas yang 

diberikan, hanya minuman.  

 

15 Dari segi proses, bagaimana urutan proses dalam membuat 

busana di Vevade? 

Ketemuan, nego, perencanaan model, pengukuran, model setengah 

jadi, fitting, penyelesaian, pembayaran, pelunasan biaya dan 

selesai 

16 Pada saat apakah biasanya permintaan pembuatan busana 

meningkat? Langkah apa yang anda ambil apabila permintaan 

melebihi batas kapasitas kemampuan anda? 

Hanya lembur dan membagi waktu. 

17 Bagaimana bentuk penawaran yang anda berikan kepada 

konsumen untuk menarik minat konsumen? 

Tidak ada penawaran khusus hanya biasanya buat 1 baju, 

diposting dan akhirnya konsumen berminat memesan. 

18 Alasan apa yang mendasari anda memilih membuka usaha di 

Majapahit? 

Karena rumah dimajapahit dan belum punya modal untuk 

membuka di tempat lain. 

19 Bagaimana layout dari usaha jahit vevade? Layout sederhana. Asal rapi dan nyaman untuk bekerja. 

20 Bagaimana anda menghitung harga jual untuk pemesanan 1 

baju? 

Biasanya dari awal nego, model seperti apa dan langsung 

menentukan harga 

21 Berapa karyawan yang anda gunakan dalam Vevade? Karyawannya adalah keluarga sendiri.  

22 Apakah karyawan memiliki job description dan job 

specification masing-masing? 

 

Tidak ada pembagian tugas karena semua bisa jahit sampai 

penyelesaian baju. 

Sumber: Data Primer (2016) 



 

98 
 

Hasil Wawancara Konsumen Vevade 

No  Pertanyaan  Responden 1 Responden 2 Responden 3 

1 Dari segi tempat, apakah dengan 

pemilihan lokasi Vevade yang 

sekarang membantu dalam 

pemasaran usaha jahit anda ke 

konsumen? 

Sudah 2 kali selama 1 

tahun. Bulan oktober dan 

juni. 

 

Setahun 1 kali – 2 kali 

jahit. 

 

Baru 1 kali dalam 1 

tahun 

 

2 Apakah alasan anda menggunakan 

jasa jahit di Vevade? 

 

Karena teman sendiri dan 

sudah tau kualitas di 

Vevade. Juga kerena ada 

fitting selama 2 kali. 

Sehingga lebih nyaman. 

Karena teman sendiri 

dan ingin coba 

membuat.  

 

Teman sendiri dan 

murah 

 

 

3 Pada acara apakah anda 

memutuskan untuk membuat 

busana? 

Acara kakak wisuda, dan 

nikahan saudara. 

 

Tidak menentu, tetapi 

biasanya Cuma ingin 

membuat baju – baju 

saja. 

Saat ada acara pesta 

 

4 Apakah fasilitas pelayanan di 

Vevade sudah memuaskan? 

Memuaskan  

 

Sudah memuaskan. 

 

Adanya potongan 

harga 

 

 

5 Dari manakah anda mengetahui 

tentang Vevade ? 

Dari Dea Carissa sendiri. Dari Dea sendiri 

 

Dari dea sendiri 

 

6 Apakah dalam proses menjahit 

waktu yang dijanjikan Vevade 

untuk menyelesaikan pesanan 

sudah sesuai denga waktu 

perjanjian? 

Fitting sesuai, waktu sesuai, 

hasil juga sesuai dengan 

keinginan. 

 

Sangat sesuai. Bahkan 

lebih cepat dari waktu 

yang ditentukan 

Tepat waktu 
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7 Apakah di Vevade memiliki 

ruangan berAC? 

 

Sudah ada AC sehingga 

lebih nyaman. 

Sudah ada. Sudah ada ruang 

berAC. 

8 Apakah menurut anda showroom 

yang digunakan Vevade menarik? 

 

Sekarang sudah nyaman. 

Walaupun dulu belum 

terlalu nyaman, tapi 

sekarang sudah nyaman. 

Menarik dan nyaman Masih kurang karena 

rumah sendiri. 

 

9 Bagaimana tanggapan anda tentang 

fasilitas yang diberikan oleh 

Vevade? 

 

Ada display nya agar bisa 

tau hasil jahitan apa saja 

yang sudah di buat. Ada 

kaca besar agar mudah 

untuk fittingnya 

Sudah baik. Dengan 

pelayanan yang baik 

juga. 

Kurang karena 

tempatnya agak sempit. 

 

10 Bagaimana tanggapan anda 

mengenai harga yang ditawarkan 

oleh Vevade? 

 

Sesuai dengan hasil yang 

dibuat. 

 

Sangat sesuai dengan 

hasil. Kadang bisa 

memilih bahan mana 

yang mau digunakan. 

Bahkan menawarkan 

untuk membantu 

memilihkan bahannya. 

Harga teman bahkan 

dapat potongan harga. 

 

 

 

Sumber: Data Primer (2016) 
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Hasil Wawancara Calon Konsumen Ciafe 

No Pertanyaan  Responden 4 Responden 5 

1 Dari segi tempat, apakah dengan pemilihan 

lokasi Ciafe yang sekarang membantu dalam 

pemasaran usaha jahit anda ke konsumen? 

Baru 1 tahun sekali. 

. 

 

Baru 1 tahun 1 kali 

 

2 Apakah alasan anda menggunakan jasa jahit 

di Ciafe? 

Penawarannya sangat menarik dengan 

pengambilan ukuran langsung ke 

konsumen. 

Karena ingin mencoba kualitasnya 

 

3 Pada acara apakah anda memutuskan untuk 

membuat busana? 

Acara pesta pernikahan Acara pesta nikah saudara 

 

4 Apakah fasilitas pelayanan di Ciafe sudah 

memuaskan? 

Sudah memuaskan. 

 

Cukup memuaskan 

 

5 Dari manakah anda mengetahui tentang Ciafe 

? 

Dari pemiliknya sendiri 

 

Dari pemiliknya sendiri 

 

6 Apakah dalam proses menjahit waktu yang 

dijanjikan Ciafe untuk menyelesaikan pesanan 

sudah sesuai denga waktu perjanjian? 

Sudah sesuai waktu perjanjian 

 

Sangat, bahkan bisa lebih cepat waktu 

janjinya 

7 Apakah di Ciafe memiliki ruangan berAC? Tidak ada. Tidak ada  

8 Apakah menurut anda showroom yang 

digunakan Ciafe menarik? 

Kurang mengerti karena selama proses 

fitting dan pengukuran langsung ke rumah 

saya. 

Masih sangat sederhana 

9 Bagaimana tanggapan anda tentang fasilitas 

yang diberikan oleh Ciafe? 

Cukup menarik. 

 

Menarik dan sangat memudahkan 

 

10 Bagaimana tanggapan anda mengenai harga 

yang ditawarkan oleh Ciafe? 

Tidak terlalu mahal juga tidak terlalu 

murah. 

Sesuai dengan hasil dan kualitasnya. 

 

Sumber: Data Primer (2016) 
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Kesimpulan Wawancara Konsumen Vevade dan Calon Konsumen Ciafe 

Keterangan Vevade Ciafe Kesimpulan 

Frekuensi 

penggunaan jasa 

jahit dalam 1 

tahun 

Dari 3 konsumen 

rata – rata mereka 

menggunakan jasa 

jahit di Vevade 

sebanyak 2 – 3 

kali 

Dari 2 calon 

konsumen Ciafe, 

mereka baru 1 kali 

menggunakan jasa 

jahit di Ciafe 

Frekuensi jahit 

calon konsumen di 

Ciafe lebih sedikit 

karena usaha ini 

baru akan 

diresmikan 

sehingga dalam 

tahap perkenalan. 

Tanggapan 

mengenai fasilitas 

yang diberikan 

Fasilitas yang 

diberikan berupa 

potongan harga 

Fasilitas 

penunjang adalah 

pengambilan 

ukuran langsung 

di rumah calon 

konsumen 

Fasilitas 

pengambilan 

ukuran yang 

langsung ke lokasi 

calon konsumen 

menjadi hal yang 

menarik 

Tanggapan 

mengenai 

promosi yang 

dilakukan 

Mengetahui usaha 

jahit dari pemilik 

sendiri 

Mengetahui usaha 

jahit dari pemilik 

sendiri 

Sama – sama 

mempromosikan 

usaha kepada orang 

– orang terdekat 

terlebih dahulu 

Ketepatan waktu 

dalam menjahit 

Sangat tepat 

waktu 

Tepat waktu  Usaha jahit sama – 

sama memiliki 

ketepatan waktu 

sesuai dengan yang 

dijanjikan. 

Tanggapan 

mengenai 

showroom 

Memiliki 

showroom yang 

cukup nyaman 

Showroom  masih 

sederhana 

Pengambilan 

ukuran lgs di lokasi 

konsumen sehingga 

showroom yang 

dimiliki Ciafe 

masih sederhana 

Harga  Sesuai dengan 

hasil 

Sesuai dengan 

hasil 

Diberikan kepada 

konsumen sesuai 

dengan hasil yang 

diingkan oleh 

konsumen. 

Sumber : Data Primer (2016)



 

102 
 

Data segemntasi,target,dan posisi pasar Pesaing 
 

Jenis aspek pasar dan 

pemasaran 

Keterangan Hasil data pesaing 

Segmentasi pasar Geografis Konsumen pesaing secara 
geografis tinggal di Jawa 
mulai dari kota 
Semarang, Jakarta, dan 
Kutoharjo.  

 Demografis Konsumen pesaing 
berjenis kelamin wanita 
dari segala jenis 
umur,namun kebanyakan 
berusia 20 tahun sampai 
60 tahun atau mama 
muda hingga nenek yang 
sudah memiliki cucu. 
Pendapatan rata – rata 
mulai dari 1,000,000 
keatas perbulannya.   

 Psikografis Konsumen Vevade 
memiliki kelas sosial 
untuk menengah keatas 
karena harga dan kualitas 
terdapat standart yang 
baik. 

Target pasar  Konsumen Vevade 
dipilih di kalangan 
menengah keatas sesuai 
dengan harga dan kualitas 
yang diberikan oleh 
Vevade. 

Posisi pasar  Vevade memposisikan 
hasil jahitan di mata 
masyarakat adalah 
dengan kualitas jahit yang 
rapi dan setiap detail 
aplikasi dipasang dengan 
teliti serta sesuai dengan 
teknik menjahit yang 
berkualitas. 

Sumber : Data Primer (2016) 
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Penetapan Pasar Sasaran Ciafe 

Penerapan 

7P 

Vevade Ciafe Kesimpulan  

Product Menerima jahitan busana yang 

kebanyakan adalah busana pesta 

untuk keluarga dan sackdress. 

Menerima jahitan busana dari bluss, 

sackdress dan busana pesta dengan 

penambahan aplikasi payet. 

Jenis busana yang ditawarkan oleh Ciafe 

bervariasi mulai dari bluss, sackdress, dan 

busana pesta dengan masing – masing 

penambahan aplikasi payet untuk setiap busana 

yang dipesan. 

Price  Harga yang ditawarkan oleh 

Vevade mulai dari Rp 

500.000,00 untuk semua jenis 

busana. 

Harga yang ditawarkan di Ciafe 

berkisar Rp 400.000,00 untuk setiap 

jenis busana. 

Harga yang diberikan oleh Ciafe kepada 

konsumen sesuai dengan kualitas karena 

semua busana ditambahkan dengan aplikasi 

payet. Harga mulai dari Rp 400.000,00 untuk 

busana dengan penambahan aplikasi payet 

yang menjadi ciri dari usaha jahit di Ciafe. 

Place  Lokasi  yang dipilih oleh Vevade 

berada di wilayah Majapahit 

sebagai sarana pemasaran 

kepada konsumen 

Lokasi yang dipilih Ciafe berada di 

wilayah Brumbungan sebagai sarana 

pemasaran kepada konsumen 

Ciafe berada di saluran distribusi yang 

strategis karena berada di tengah kota, dekat 

dengan sumber bahan baku seperti kain dan 

peralatan jahit. Selain itu juga memudahkan 

Ciafe untuk memasarkan jasa jahitnya dan 

mengaplikasikan pelayanan tambahan berupa 

pengambilan ukuran ke rumah konsumen lebih 

mudah karena kemudahan transport dan akses 

menuju lokasi Ciafe juga mudah dijangkau 

konsumen apabila konsumen ingin datang 

langsung ke lokasi usaha jahit Ciafe 

Promotion  Promosi yang dilakukan oleh 

Vevade berupa instagram dan 

dari mulut ke mulut sebagai 

sarana untuk memperkenalkan 

Promosi yang dilakukan oleh Ciafe 

adalah dari BBM, Line@, Instagram 

dan dari mulut ke mulut sebagai 

sarana untuk memperkenalkan 

Promosi yang dilakukan oleh Ciafe melalui 

media sosial berupa BBM, Line@, Instagram, 

dan dari mulut ke mulut agar konsumen dapat 

mengenal terlebih dahulu tentang jasa jahit 
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busana dari Vevade. busana dari Ciafe yang diberikan oleh Ciafe. 

People  Dikerjakan oleh pemilik Vevade 

sendiri dengan kemampuan 

menjahit yang sudah dimiliki 

serta dibantu oleh saudara 

kembar, kakak, dan orangtua 

yang sama – sama menekuni 

dunia busana. 

Dikerjakan oleh 1 pekerja dibidang 

desain, pola, dan potong, 1 pekerja 

jahit, dan 2 pekerja payet. 

Ciafe memiliki pekerja yang memiliki 

kemampuan khusus dalam masing – masing 

bidangnya seperti kemampuan membuat pola, 

kemampuan mendesain, kemampuan menjahit, 

dan kemampuan pemasangan payet untuk 

busana yang dihasilkan. 

Process  Proses pertama dimulai dari 

konsumen datang ke lokasi 

Vevade, merundingkan desain, 

merundingkan harga, 

pengambilan ukuran konsumen, 

pengerjaan busana, melakukan 

fitting maksimal 2x , dan 

menyelesaikan hasil akhir 

hingga busana jadi dan 

diserahkan kepada konsumen 

Proses yang dilakukan oleh Ciafe 

pertama adalah pengambilan ukuran 

di rumah konsumen, merencanakan 

desain yang diinginkan konsumen, 

menghitung biaya yang diperlukan, 

pembuatan pola busana, proses 

pemotongan bahan, proses penjahitan 

busana setengah jadi , fitting, 

penyelesaian jahitan akhir, 

penambahan aplikasi payet di busana 

sebagai proses akhir kemudian 

diserahkan kepada konsumen.. 

Proses yang dilakukan di Ciafe dilakukan 

pengambilan ukuran di rumah konsumen, 

merencanakan desain yang diinginkan 

konsumen, menghitung biaya yang diperlukan, 

pembuatan pola busana, proses pemotongan 

bahan, proses penjahitan busana setengah jadi , 

fitting, penyelesaian jahitan akhir, penambahan 

aplikasi payet di busana sebagai proses akhir 

kemudian diserahkan kepada konsumen. 

Physical 

evidence 

Bukti fisik yang ada di usaha 

jahit Vevade adalah berupa 

ruangan showroom sebagai 

tempat fitting, ruang tunggu 

berAC, ruang menjahit, dan kaca 

display untuk koleksi busana 

yang dimiliki oleh Vevade. 

Bukti fisik yang ada di usaha jahit 

Ciafe adalah ruang tunggu, ruang 

menjahit, ruang desain ruang pola,  

showroom , dan kaca display untuk 

koleksi busana di Ciafe. 

Ciafe memiliki ruang tunggu, ruang menjahit, 

ruang desain ruang pola, showroom , dan kaca 

display untuk koleksi busana yang dimiliki 

oleh di Ciafe. 

Sumber: Data Primer (2016)
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