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LAMPIRAN 

Responden  : 

 

DaftarPertanyaan : 

 

1. Fitur Internet 

A. Media apa saja yang Anda gunakan dalam menjalankan bisnis online ? 

- Instagram, Shoppe , dan Tokopedia. 

B. Mengapa Anda memilih media – media tersebut dalam berbisnis online 

? 

- Karena mudah diakses oleh orang-orang sehingga mendapatkaN 

banyak pembeli. 

 

2. Modal Kecil 

 

A. Berapakah modal yang Anda keluarkan untuk membangun bisnis 

online ? 

- Modal pertama yang dikeluarkan pertama kali oleh Pixie by 

Cynthia kurang lebih Rp 500.000. Modal ini bersumber dari 

tabungan pemilik. 
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B. Bagaimanakah cara atau tips Anda dalam menjalankan bisnis online 

dengan modal kecil ?Apakah Anda menjalankan bisnis offline go 

online ? 

- Lebih selektif dalam memilih produk yang akan dipasarkan. Tidak, 

saya tidak menjalankan bisnis offline go online. 

-  

3. Pangsa Pasar Luas 

A. Bagaimana segmen pasar Anda dalam menjalankan bisnis online ? 

- Segmen pasar yang dipilih oleh Pixie by Cynthia adalah kalangan 

remaja yang berusia 18-24 tahun dan dewasa yang berusia 25-34 

tahun. 

B. Apakah Pixie by Cynthia mempunyai konsumen dari luarkota ? 

- Pixie by Cynthia mempunyai konsumen dari luar kota. Rata-rata 

konsumen yang paling banyak didapatkan adalah kota Jakarta dan 

Surabaya. 

C. Apakah Pixie by Cynthia mempunyai konsumen dari luar negeri ? 

- Pixie by Cynthia tidak melayani pengiriman hingga luar negeri. 

D. Berapa jumlah konsumen yang sudah andadapatkan dalam berbisnis 

online ? 
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- Kurang lebih 1.000 orang. Tetapi yang menjadi pelanggan tetap 

Pixie by Cynthia sekitar 200 orang. 

E. Apakah Pixie by Cynthia mempunyai reseller dalam menjalankan 

bisnis online ? 

- Pixie by Cynthia mempunyai beberapa reseller aktif sebanyak 20 

orang. 

4. Kemudahan dalam Transaksi 

A. Apakah dalam mengakses akun perbankan Anda mengalami kesulitan 

? 

- Tidak. Pixie by Cynthia tidak mengalami kesulitan dalam 

mengakses akun perbankan karena fasilitas yang disediakan 

mudah digunakan seperti m-bangking, e-bangking. 

B. Berapakah frekuensi Anda dalam melakukan transaksi bisnis online ? 

- Sekitar 70 kali dalam seminggu atau 10 kali dalam sehari. 

C. Jenis transaksi seperti apakah yang sering Anda lakukan ? 

- Transaksi yang sering Pixie by Cynthia lakukan adalah m-bangking 

dan i-banking. 

 


