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LAMPIRAN: 

PERTANYAAN WAWANCARA (DITUJUKAN UNTUK PEMILIK TOKO 

JERSEY) 

A. Pertanyaan pembuka (mengenai profil perusahaan) 

1. Nama pemilik: 

2. Bagaimana sejarah anda membuka toko jersey ini? 

3. Apakah kendala yang anda alami selama mengelola bisnis toko jersey ini? 

4. Apakah yang anda harapkan untuk ke depannya? 

B. Pertanyaan isi 

Customer Segments: 

1. Dari segi geografis:di mana sajakah lokasi konsumen yang membeli 

produk jersey anda? Apakah pelanggan yang berada di sekitar toko anda 

ataukah yang berada di luar toko anda  juga seperti kota lain?. 

2. Dari segi demografis:  

a. Ditinjau dari segi demografis, Jersey yang anda jual untuk anak -

anak/remaja/dewasa? 

b. Ditinjau dari segi demografis, jersey yang anda jual ditujukan untuk laki - 

laki/perempuan/keduanya? 

c. Ditinjau dari segi demografis, pelanggan yang datang ke toko anda apakah terdiri 

dari mahasiswa/pekerja? 

3. Dari segi psikografis:  

a. Dari segi psikografis, untuk tingkatan sosial apakah produk jersey yang anda 

jual? Apakah tingkatan sosial bawah/menengah/atas? 
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4. Dari segi perilaku: 

a. Apakah konsumen yang membeli produk jersey anda menggunakan 

jersey untuk kebutuhan sehari - hari atau hanya saat event tertentu seperti 

saat menonton pertandingan bola?. 

b. Apakah jersey yang anda jual hanya dapat digunakan saat berolah raga 

saja atau dapat digunakan untuk pakaian sehari - hari?. 

c. Konsumen yang datang ke toko anda, adakah yang baru mengenal jersey 

atau ada yang sudah lebih dulu mengenal jersey?. 

d. Apakah anda memiliki konsumen tetap atau konsumen yang datang ke 

toko anda adalah konsumen yang berbeda setiap harinya?. 

e. Bagaimana sikap yang ditunjukkan konsumen saat anda 

memperkenalakan jersey keluaran terbaru?. 

5. Keinginan konsumen seperti apa yang biasanya diminta untuk jersey 

anda dari segi desain jersey/bahan jersey/desain tuisan? 

6. Apakah anda memiliki kriteria pelanggan khusus yang anda tuju? 

Value Proposition 

1. Nilai tambah seperti apakah untuk produk jersey yang anda miliki? 

2. Pelayanan seperti apa yang diberikan untuk konsumen?. 

3. Bagaimana cara anda menetapkan harga untuk penjualan jersey?. 

Channels 

1. Bagaimana cara anda mengenalkan produk anda ke pelanggan? 

2. Lokasi toko anda ini apakah merupakan lokasi yang strategis untuk 

memasarkan produk anda? 
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3. Bicara tentang teknologi, apakah anda memakai teknologi pemasaran 

seperti media sosial untuk memasarkan produk anda? 

Customer Relationship 

1. Bagaimana cara anda mengenali pelanggan potensial atau pelanggan 

yang memiliki kemungkinan terbesar untuk membeli produk anda? 

2. Bagaimana cara anda membangun hubungan yang baik dengan 

pelanggan anda, terutama kepada pelanggan potensial? 

3. Bagaimana jika ada keluhan dari pelanggan mengenai jersey anda? 

4. nilai tambah apa yang anda berikan kepada konsumen dan bagaimana 

cara anda memberikan informasi mengenai produk yang anda jual? 

Revenue stream 

1. Seiring berjalannya waktu, apakah penghasilan anda terus meningkat? 

Jika meningkat apakah anda tetap hanya menjual jersey atau 

menambahkan produk yang lain seperti aksesoris pelengkap jersey? 

(kaos kaki bola, sarung tangan kiper, tas futsal) 

2. Apakah anda hanya menjualkan produk anda ini di toko saja ataukah 

juga di luar toko? Seperti pameran atau event - event yang lain 

Key resources 

1. Apakah anda dalam menghasilkan jersey memerlukan mitra atau 

bekerja sendiri? 

2. Sumber daya fisik seperti peralatan atau perlengkapan apa yang 

dibutuhkan untuk menjalankan usaha anda? 

3. Bagaimana cara anda mendapatkan informasi mengenai pelanggan 

anda? 
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4. Berapa jumlah Sumber daya manusia yang anda miliki? Apakah anda 

sangat bergantung pada sumber daya manusia yang anda miliki? 

Key activities 

1. Bagaimana proses dalam mengelola satu buah jersey mulai dari awal (masih 

berupa bahan baku, yaitu kaos polos)? 

2. Bagaimana proses dalam mengelola satu buah jersey mulai dari awal (masih 

berupa bahan baku, yaitu kaos polos)? 

Key partnership 

1. Bagaimana cara anda menjaga hubungan yang baik dengan mitra anda? 

2. Bagaimana cara anda menyelesaikan masalah yang mungkin timbul 

dalam perjanjian yang anda buat dengan mitra anda? 

Cost structure 

1. Biaya - biaya apa saja yang anda kelurkan untuk menjalankan toko 

anda? 

2. Apakah pemasukan yang anda terima lebih/kurang dari pengeluaran 

anda? Jika kurang dari pengeluaran anda, bagaimana cara anda 

menanganinya 
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LAMPIRAN: 

JAWABAN WAWANCARA 

 

JAWABAN PERTANYAAN WAWANCARA 

(DITUJUKAN UNTUK PEMILIK TOKO JERSEY 1) 

 

C. Pertanyaan pembuka (mengenai profil perusahaan) 

1. Nama pemilik: Ricky Indra Yuwono 

2. Bagaimana sejarah anda membuka toko jersey ini?  

Jawab: Berawal dari hobi mengoleksi jersey bola (kaos olah raga) dan bermain 

futsal, maka didirikanlah toko jersey ini 

3. Apakah ada kendala yang anda alami selama mengelola bisnis toko jersey ini? 

Jawab: Ada kendala yang dialami selama mengelola bisnis toko jersey ini yaitu 

ketika saat barang dari supplier langka atau kosong (habis) 

4. Apakah yang anda harapkan untuk ke depannya?  

Jawab: Harapannya adalah Jersey menjadi tren yang dipakai semua kalangan 

dalam acara santai (kehidupan sehari - hari), tidak hanya untuk menonton 

pertandingan bola dan olah raga saja 
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D. Pertanyaan isi 

CUSTOMER SEGMENTS: 

1. Dari segi geografis: apakah anda menargetkan menjual produk jersey anda ke 

pelanggan yang berada di sekitar toko anda ataukah yang berada di luar toko 

anda  juga menjadi target anda?  

Jawab: Target penjualan di sekitar lokasi toko di Tanah Mas, untuk di luar toko 

ada penjualan online mulai dari Semarang, Jakarta, dan Bali  

2. Dari segi demografis:  

a. Jersey yang anda jual untuk anak -anak/remaja/dewasa? 

Jawab: Untuk anak, remaja dan dewasa 

b. Jersey yang anda jual ditujukan untuk laki - laki/perempuan/keduanya?  

Jawab: Jersey yang dijual untuk laki-laki dan perempuan 

c.  Pelanggan yang datang ke toko anda apakah terdiri dari mahasiswa/pekerja? 

Jawab: Pelanggan yang datang ke toko sebagian besar pelanggan terdiri dari 

mahasiwa dan pekerja 

3. Dari segi psikografis:  

a. Tingkatan sosial mana yang anda targetkan? Apakah tingkatan sosial 

bawah/menengah/atas?  

Jawab: Tingkatan sosial yang di targetkan adalah tingkatan sosial bawah sampai 

menengah 

4. Keinginan konsumen seperti apa yang biasanya diminta untuk jersey anda dari 

segi desain jersey/bahan jersey/desain tulisan?  

Jawab: Konsumen menginginkan jersey yang memiliki bahan halus serta tinta 

sablon yang tidak mudah rusak atau mengelupas, rata - rata pembeli adalah 
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mereka yang sudah fanatik terhadap suatu club bola sehingga para pembeli pasti 

akan membeli jersey bola berdasarkan club bola yang mereka gemari 

5. Apakah anda memiliki kriterian pelanggan khusus yang anda tuju? 

Jawab: Memfokuskan pada mereka yang memiliki hobi bermain bola dan 

supporter club sepak bola 

 

VALUE PROPOSITION 

6. Nilai tambah produk seperti apa sih yang yang anda hasilkan agar dapat bersaing 

dengan pesaing anda?  

Jawab: Kualitas jersey yang dijual memiliki persentase 99% kemiripan dengan 

yang orisinil yaitu dapat dilihat pada bahan, desain gambar serta warna sablon 

pada jersey. 

7. Apakah pesaing anda juga menghasilkan nilai tambah atau sesuatu yang 

membuat Jawab: jersey yang dimiliki pesaing anda menjadi istimewa dibanding 

toko anda?  

Kualitas jersey sama, tetapi jumlah stock dan kuantitas berdeda. Ada beberapa 

toko lain yang mendesain khusus 

 

CHANNELS 

8. Bagaimana sih cara anda mengenalkan produk anda ke pelanggan?  

Jawab: Melalui kartu nama, papan iklan, brosur, media sosial seperti BBM dan 

Instagram 

9. Lokasi toko anda ini apakah merupakan lokasi yang strategis untuk memasarkan 

produk anda?  
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Jawab: Strategis karena dikelilingi oleh lapangan futsal 

10. Bicara tentang teknologi, apakah anda memakai teknologi pemasaran seperti 

media sosial untuk memasarkan produk anda?  

Jawab: Iya, teknologi pemasaran yang paling sering digunakan adalah Instagram 

 

CUSTOMER RELATIONSHIP 

11. Apakah inovasi atau pembaharuan pada jersey anda yang telah anda lakukan 

membuat konsumen anda menjadi konsumen tetap untuk toko anda?  

Jawab: Inovasi atau pembaharuan pada jersey telah dilakukan, karena toko ini 

selalu melakukan update model jersey terbaru. 

12. Bagaimana sih cara anda melayani konsumen yang datang ke toko anda?  

Jawab: Senyum, sapa, salam dan mengajak ngobrol mengenai bola bagi mereka 

yang menyukai olah raga bola, melayani dengan cepat dan tanggap 

13. Bagaimana cara anda menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan anda? 

Jawab: Mengjak bermain fusal bersama dan tetap menjaga komunikasi dengan 

pelanggan tersebut 

 

REVENUE STREAM 

14. Seiring berjalannya waktu, apakah penghasilan anda terus meningkat? Jika 

meningkat apakah anda tetap hanya menjual jersey atau menambahkan produk 

yang lain seperti aksesoris pelengkap jersey?  

Jawab: Seiring berjalannya waktu penghasilan terus meningkat dan akan 

menambahkan barang pelengkap seperti sarung tangan bola, kaos kaki bola, tas 

futsal, dll 
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15. Apakah anda hanya menjualkan produk anda ini di toko saja ataukah juga di luar 

toko?  

Jawab: Toko ini menjual produk juga di luar toko, sudah 3kali toko jersey ini 

mengikuti event seperti pameran di Citraland, BSB dan Grand Edge 

 

KEY RESOURCES 

16. Apakah toko anda ini bergantung pada supplier bahan baku untuk membuat 

jersey ataukah anda menciptakan jersey anda sendiri dari bahan baku yang 

tersedia? 

Jawab: Toko jersey ini tidak bergantung pada satu supplier karena kita memiliki 

2 supplier yaitu 1 supplier kaos dan 1 supplier tinta sablon. Hal tersebut karena 

supplier tersebut yang memiliki kualitas barang paling bagus dan harga yang 

cocok untuk dipasarkan kembali 

17. Bagaimana sih cara anda memilih bahan baku yang berkualitas? Apakah anda 

menjual jersey berdasarkan bahan bakunya?  

Jawab: Percaya pada supplier karena lebih berpengalaman, jersey yang memiliki 

bahan baku dengan kualitas lebih baik akan dijual dengan harga yang lebih 

tinggi 

 

KEY ACTIVITIES 

18. Bagaimana proses dalam menghasilkan satu buah jersey?  

Jawab: Dimulai dari bahan baku kaos, lalu di desain, disablon dan tahap 

finishing. Bahan baku kaos yang digunakan berdeda steiap mereknya. Jersey 
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adidas menggunakan bahan climacool dan adizero, lalu jersey nike 

menggunakan bahan drifit 

19. Bagaimana cara penataan produk untuk difoto lalu dipasarkan ke media sosial? 

Jawab: Produk ditata semenarik mungkin dan menambahakan aksesoris untuk 

menarik hati para pelanggan. Toko jersey ini juga menyewa jasa potografer 

dalam menfoto produk yang akan dijual 

 

KEY PARTNERSHIP 

20. Bagaimana cara anda menjaga hubungan yang baik dengan mitra anda?  

Jawab: Dengan memberikan parcel saat tahun baru kepada supplier. 

21. Bagaimana cara anda menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dalam 

perjanjian yang anda buat dengan mitra anda?  

Jawab: Selama ini belum ada masalah karena sudah menjaga hubungan yang 

baik selama 6 tahun 

 

COST STRUCTURE 

22. Biaya - biaya apa saja yang anda kelurkan untuk menjalankan toko anda?  

Jawab: Biaya listrik, biaya kebersihan dan biaya keamanan tenaga kerja 

23. Apakah pemasukan yang anda terima lebih/kurang dari pengeluaran anda? Jika 

kurang dari pengeluaran anda, bagaimana cara anda menanganinya?  

Jawab: Lebih besar prmasukan daripada pengeluran, dilihat dari pembukuan 

setiap hari dan dibandingkan berdasarkan biaya yang sudah dikeluarkan. 
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JAWABAN PERTANYAAN WAWANCARA 

(DITUJUKAN UNTUK PEMILIK TOKO JERSEY 2) 

 

A. Pertanyaan pembuka (mengenai profil perusahaan) 

1. Nama pemilik: Cindy 

2. Bagaimana sejarah anda membuka toko jersey ini?  

Jawab: - 

3. Apakah ada kendala yang anda alami selama mengelola bisnis toko jersey ini? 

Jawab: - 

4. Apakah yang anda harapkan untuk ke depannya?  

Jawab: -  
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B. Pertanyaan isi 

CUSTOMER SEGMENTS: 

1. Dari segi geografis: apakah anda menargetkan menjual produk jersey anda ke 

pelanggan yang berada di sekitar toko anda ataukah yang berada di luar toko 

anda  juga menjadi target anda?  

Jawab: Target penjualan di sekitar toko dan penjualan online di luar pulau dan 

luar kota. 

2. Dari segi demografis:  

a. Jersey yang anda jual untuk anak -anak/remaja/dewasa? 

Jawab: Jersey yang dijual ada untuk anak, remaja dan untuk dewasa 

b. Jersey yang anda jual ditujukan untuk laki - laki/perempuan/keduanya?  

Jawab: Toko ini menjual jersey untuk laki-laki dan perempuan 

c. Pelanggan yang datang ke toko anda apakah terdiri dari mahasiswa/pekerja? 

Jawab: Pelanggan yang datang terdiri dati mahasiswa dan pelajar  

3. Dari segi psikografis:  

a. Tingkatan sosial mana yang anda targetkan? Apakah tingkatan sosial 

bawah/menengah/atas?  

Jawab: Yang menjadi tager penjualan toko ini adakah tingkatan sosial bawah 

sampai menegah 

4. Keinginan konsumen seperti apa yang biasanya diminta untuk jersey anda dari 

segi desain jersey/bahan jersey/desain tulisan?  

Jawab: Keinginan yang biasanya diminta adalah bahan sablon yang tidak mudah 

rusak dan luntur 
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5. Apakah anda memiliki kriterian pelanggan khusus yang anda tuju? 

Jawab: Kriteria pelanggan yang dituju adalah penggemar club sepak bola 

 

VALUE PROPOSITION 

6. Nilai tambah produk seperti apa sih yang yang anda hasilkan agar dapat bersaing 

dengan pesaing anda?  

Jawab: Nilai tambah produk yang dimiliki toko ini adalah kemiripan dengan 

aslinya berbeda dibandingkan pesaing. 

7. Apakah pesaing anda juga menghasilkan nilai tambah atau sesuatu yang 

membuat jersey yang dimiliki pesaing anda menjadi istimewa dibanding toko 

anda?  

Jawab: Jerseynya memiliki kualitas yang sama, yang membedakan adalah stock 

dan kuantitasnya 

 

CHANNELS 

8. Bagaimana sih cara anda mengenalkan produk anda ke pelanggan?  

Cara mengenalkan produk melalui brosur dan melalui media sosial seperti BBM, 

Jawab: Twitter dan Instagram 

9. Lokasi toko anda ini apakah merupakan lokasi yang strategis untuk memasarkan 

produk anda?  

Jawab: Lokasi toko strategi karena dekat dengan lapangan futsal 

10. Bicara tentang teknologi, apakah anda memakai teknologi pemasaran seperti 

media sosial untuk memasarkan produk anda?  

Jawab: Instagram adalah tekonologi yang paling sering digunakan 
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CUSTOMER RELATIONSHIP 

11. Apakah inovasi atau pembaharuan pada jersey anda yang telah anda lakukan 

membuat konsumen anda menjadi konsumen tetap untuk toko anda?  

Jawab: Inovasi atau pembaharuan pada jersey telah dilakukan, karena pelanggan 

yang datang pasti akan langsung membeli produk kami. 

12. Bagaimana sih cara anda melayani konsumen yang datang ke toko anda?  

Jawab: Cara melayani konsumen dengan ramah, senyum dan berbicara seputar 

club sepak bola 

13. Bagaimana cara anda menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan anda? 

Jawab: Saya menjaga hubungan komunikasi dengan para pelanggan dengan cara 

giat melakukan update stok jersey yang tersedia di sosial media seperti 

instagram atau BBM, membalas komentar atau pertanyaan dari konsumen, 

menginformasikan cara pemesanan barang secara online 

 

REVENUE STREAM 

14. Seiring berjalannya waktu, apakah penghasilan anda terus meningkat? Jika 

meningkat apakah anda tetap hanya menjual jersey atau menambahkan produk 

yang lain seperti aksesoris pelengkap jersey?  

Jawab: Dengan penghasilan yang meningkat toko jersey ini akan menambahkan 

barang pelengkap seperti sarung tangan, topi dan lainnya 

15. Apakah anda hanya menjualkan produk anda ini di toko saja ataukah juga di luar 

toko?  

Jawab: Tidak hanya ditoko saja, jika ada event kita pasti ikut 
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KEY RESOURCES 

16. Apakah toko anda ini bergantung pada supplier bahan baku untuk membuat 

jersey ataukah anda menciptakan jersey anda sendiri dari bahan baku yang 

tersedia? 

Jawab: Toko jersey ini memiliki 2 supplier yaitu supplier kaos dan supplier tinta 

sablon 

17. Bagaimana sih cara anda memilih bahan baku yang berkualitas? Apakah anda 

menjual jersey berdasarkan bahan bakunya?  

Jawab: Cara memilih bahan baku dipercayakan pada supplier karena yang lebih 

berpengalaman 

 

KEY ACTIVITIES 

18. Bagaimana proses dalam menghasilkan satu buah jersey?  

Jawab: Proses dimulai  dari bahan baku kaos yang diterima, lalu sesuai desain 

sablon dan terakhir ke tahap finishing 

19. Bagaimana cara penataan produk untuk difoto lalu dipasarkan ke media sosial? 

Jawab: Cara penataan produk dengan menambahkan beberapa aksesoris 

disekitar jersey agar tampak menarik dan bagus saat di foto 

 

KEY PARTNERSHIP 

20. Bagaimana cara anda menjaga hubungan yang baik dengan mitra anda?  

Jawab: Membagikan parcel saat tahun baru, Natal maupun saling mengucapkan 

selamat kepada supplier. 
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21. Bagaimana cara anda menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dalam 

perjanjian yang anda buat dengan mitra anda?  

Jawab: Belum pernah ada masalah, karena kita juga sudah  lama dekat 

 

COST STRUCTURE 

22. Biaya - biaya apa saja yang anda kelurkan untuk menjalankan toko anda?  

Jawab: Biaya yang dikeluarkan adalah biaya listrik dan keamanan 

23. Apakah pemasukan yang anda terima lebih/kurang dari pengeluaran anda? Jika 

kurang dari pengeluaran anda, bagaimana cara anda menanganinya?  

Jawab: Pemasukan yang diterima selama ini lebih besar daripada pengeluran 

 

 




