
 

  

LAMPIRAN 



 

 

PANDUAN PERTANYAAN TANYA JAWAB KONSUMEN PENGGUNA 

KARTUPOS 

 

Identitas Responden 

Nama  :  

Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan 

Umur  :  

Asal Kota :  

 

Pertanyaan: 

1. Sejak kapan anda mulai melakukan kegiatan bertukar surat menggunakan 

kartupos? 

2. Apa yang menarik minat anda untuk melakukan kegiatan bertukar surat 

menggunakan kartupos? 

a. Mendapat teman baru 

b. Coba-coba 

c. Hobi megkoleksi kartupos 

3. Dari mana anda mengenal komunitas postcrossing? 

a. Teman 

b. Media Sosial 

c. Iklan di Ineternet 



 

4. Kartupos dengan tema apakah yang sering anda kirimkan kepada anggota 

postcrossing lainnya? 

a. Tema Indonesia (tempat wisata dan budaya Indonesia) 

b. Kartun/Animasi 

c. Kata mutiara (quote) 

5. Mengapa anda memilih kartupos dengan tema tersebut? 

a. Permintaan dari penerima 

b. Menarik perhatian 

6. Berapa pendapatan/uang saku anda dalam satu bulan? 

a. < Rp 2.000.000,00  

b. Rp 2.000.000,00 – Rp 5.000.000,00   

c. > Rp 5.000.000,00 

7. Berapa rata-rata pengeluaran anda dalam satu bulan untuk melakukan 

kegiatan bertukar surat menggunakan kartupos? 

a. < Rp 100.000,00 

b. Rp 100.000,00 – Rp 500.000,00 

c. > Rp 500.000,00 

8. Berapa kartupos yang anda kirimkan dalam satu bulan terakhir? 

a. < 25 lembar 

b. 25 – 50 lembar 

c. > 50 lembar 

 

 



 

9. Apakah anda pernah membeli kartupos secara online? 

a. Pernah 

b. Tidak pernah 

10. Apabila pernah, apa yang menyebabkan anda untuk membeli kartupos 

secara online? 

a. Lebih mudah memilih design yang diinginkan 

b. Jauh lebih murah 

c. Tidak menemukan penjual kartupos secara offline di kota tempat tinggal 

11. Berapa banyak kartupos yang anda beli dalam setiap kali satu transaksi? 

a. < 20 lembar 

b. 20 – 60 lembar 

c. > 60 lembar 

12. Apakah anda memiliki tujuan lain ketika membeli kartupos selain untuk alat 

komunikasi? Apabila ya, sebutkan tujuannya! 

a. Ya 

b. Tidak 

13. Apa yang menjadi pertimbangan anda ketika membeli kartupos? 

  



 

PANDUAN PERTANYAAN TANYA JAWAB PENJUAL KARTUPOS 

ONLINE 

 

Identitas Responden 

Nama  :  

Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan 

Umur  :  

Asal Kota :  

Pertanyaan 

1. Sejak kapan anda memulai usaha kartupos secara online? 

2. Apa yang menjadikan alasan anda untuk memulai usaha kartupos online? 

3. Berapa modal yang anda butuhkan untuk memulai usaha anda? 

4. Dari mana anda mendapatkan modal tersebut? 

5. Berapa jumlah karyawan yang anda butuhkan untuk kegiatan operasional 

usaha yang anda jalani saat ini? 

6. Berapa biaya produksi yang anda keluarkan dalam satu bulan? 

7. Apakah anda membutuhkan tenaga kerja khusus untuk melakukan kegiatan 

produksi? 

8. Bagaimana cara anda mengenalkan produk anda kepada konsumen? 

9. Berapa rata-rata penjualan kartupos perbulan atau pertahun ? 

10. Apa saja yang anda lakukan untuk kegiatan promosi produk anda? 

11. Berapa biaya yang anda keluarkan perbulan untuk kegiatan produksi? 

12. Kapan usaha anda mulai mencapai break event point? 


