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WAWANCARA TERHADAP FRANCHISEE PANTIES PIZZA SEMARANG 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama   : Frenky 

Jabatan  : Franchisee Panties Pizza Semarang 

Usia   : 25 

Alamat   : Jl. Pleburan Barat 38a / Jl. Kayumas 1 no B54 

No. Telpon  : 085225577798 

Mulai bergabung : 2014 

 

Silakan jawab pertanyaan di bawah ini disertai alasan dari jawaban Anda. 

1. Analisis Diri 

a. Apakah Anda mempertimbangkan modal yang dibutuhkan untuk 

memulai bisnis franchise Panties Pizza? Jelaskan! 

 

Ya, karena modal yang dikeluarkan cukup besar yaitu sekitar 550 juta 

yang terdiri dari 150 juta untuk franchisee fee, 350 juta untuk sewa 

ruko, dan sisanya untuk cadangan biaya operasional 3 bulan kedepan.  

Modal didapat dari tabungan pribadi dan sebagian modal diperoleh 

dari pinjaman bank. 

 

b. Apakah Anda mempertimbangkan fasilitas-fasilitas yang anda miliki 

dalam membeli franchise Panties Pizza? Jelaskan! 

 

Ya, karena belum memiliki tempat usaha yang mendukung bisnis 

tersebut sehingga harus menyewa tempat yang dapat digunakan untuk 

bisnis Panties Pizza. 
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c. Apakah Panties Pizza merupakan bisnis utama Anda? Jelaskan! 

 

Ya, karena pada saat itu saya masih menjadi karyawan di PT. Pura 

Barutama dan akan resign dan full time menjalankan bisnis Panties 

Pizza setelah proses renovasi selesai. 

 

2. Analisis Merek 

a.  Apakah Anda mempertimbangkan berapa lama perusahaan franchise 

Panties Pizza telah berdiri? Jelaskan! 

 

Ya, saya menilai Panties Pizza telah berdiri selama 3 tahun sehingga 

cukup dikenal dan diminati oleh masyarakat sekitar. 

 

b. Apakah Anda mempertimbangkan jumlah gerai franchise Panties 

Pizza? Jelaskan! 

 

Ya, saya melihat Panties Pizza memiliki gerai yang masih sedikit dari 

situ saya melihat peluang karena Panties Pizza belum memiliki cabang 

di Semarang. 

 

3. Analisis Pasar 

a. Apakah Anda mempertimbangkan trend dan kebutuhan pasar dalam 

menjalankan bisnis franchise ini? Jelaskan! 

 

Ya, saya melihat target pasar yang ada cenderung mencari tempat 

makan yang enak dan nyaman untuk nongkrong dengan harga murah 

dan rasa yang enak. 
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b. Apakah Anda mempertimbangkan proses supply produk dan bahan 

baku yang diperlukan dalam bisnis franchise ini? Apakah bahan baku 

harus membeli dari franchisor? Jelaskan!  

 

Ya, beberapa bahan baku utama harus ambil dari franchisor  seperti 

tepung, saus, keju dan sosis dan bahan yang tidak diambil dari pusat 

pun mudah dibeli di pasar seperti telur, daging cacah, bawang dan 

jamur. Saya mempertimbangkan supply bahan baku karena menurut 

saya dengan lancarnya supply bahan baku dapat mempermudah 

jalannya bisnis. 

 

4. Analisis Prospektus Waralaba 

a. Apakah Anda mencermati legalitas franchisor? Jelaskan! 

 

Tidak, karena pada saat itu tidak memahami masalah hukum-hukum 

maupun mengenai legalitas franchisor seperi Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP) dan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). 

 

b. Apakah Anda mencermati hak dan kewajiban antara franchisee dan 

franchisor Panties Pizza? Apa saja hak dan kewajibannya? Jelaskan! 

 

Ya, karena hal tersebut yang mengatur hubungan antara franchisee dan 

franchisor terutama pada beberapa pokok yang dianggap penting 

seperti: 

Kewajiban: 

- Modal yang diperlukan 

- Menyediakan tempat usaha 

Hak: 

- Training karyawan 

- SOP 
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c. Apakah Anda mencermati laporan keuangan perusahaan Panties Pizza 

selama 2 tahun terakhir? Jelaskan! 

 

Tidak, karena franchisor hanya memberikan keterangan mengenai 

keuangan Panties Pizza pusat secara lisan. 

 

5. Analisis Support 

a. Apakah Anda mempertimbangkan support pra operasional yang di 

dapat dari franchisor sebelum menjalankan bisnis Panties Pizza? 

Support dalam bentuk apa yang diperoleh? Jelaskan! 

 

Ya, karena menurut saya dengan adanya support dapat mempermudah 

dalam memulai usaha. Support yang didapat dalam bentuk training 

karyawan, SOP produksi beserta design gerai yang telah disediakan 

oleh franchisor.  

b. Apakah Anda mempertimbangkan support pasca operasional yang di 

dapat dari franchisor pada saat bisnis Panties Pizza berjalan? Support 

dalam bentuk apa yang diperoleh? Jelaskan! 

 

Ya, karena menurut saya support pasca operasional dapat membantu 

saya dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis. Support yang di 

dapat dalam hal mengembangkan varian produk baru beserta inovasi-

inovasi design gerai yang dapat diterima oleh pasar dan varian produk 

di review setiap 3 bulan. 

 

6. Analisis Sistem 

a. Apakah Anda mempertimbangkan pedoman mengenai sistem 

operasional dalam bisnis franchise Panties Pizza? Jelaskan! 

 

Ya, saya melihat SOP produksi cukup detail dan bahkan orang yang 

masih awam dalam bidang tersebut pun dapat melakukannya. 
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b. Apakah  Anda mempertimbangkan pedoman mengenai sistem 

pemasaran dalam bisnis franchise Panties Pizza? Jelaskan! 

 

Tidak, karena sistem pemasaran untuk setiap kota dinilai berbeda 

sehingga Franchisor memberikan kebebasan dalam teknik pemasaran. 

 

7. Analisis Keuangan 

a. Apakah Anda mempertimbangkan harga jual produk yang ditetapkan 

Panties Pizza ke pasar dalam pemilihan bisnis franchise Panties Pizza? 

Jelaskan! 

 

Ya, sangat memperhatikan karena saya menilai target pasar yang ada 

sangat sensitif terhadap harga. Target pasar yang dimaksud adalah 

mahasiswa dan keluarga muda yang tidak mungkin bersedia makan 

mewah setiap harinya, dan makanan yang murah bisa menjadi solusi. 

 

b. Apakah Anda mempertimbangkan waktu pengembalian modal dalam 

pemilihan bisnis franchise Panties Pizza? Jelaskan! 

 

Ya, karena hal tersebut menjadi salah satu tolak ukur dalam pemilihan 

bisnis ini. 

 

 

 

 

 

 


