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KUESIONER PENELITIAN  PEMILIK 

 

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang 

“ANALISIS STRATEGI BERSAING PADA IVANOVA 

PRINTOGRAPHY”. Oleh karena itu di sela-sela kesibukan 

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, saya memohon dengan hormat kesediaan 

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Semua 

informasi yang terkumpul akan disajikan secara umum (tidak secara individu) 

sebagai ringkasan dari hasil analisis yang akan dilaporkan atau dipublikasikan dan 

akan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan kode etik penelitian.Atas kesediaan 

dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi kuesioner yang ada, 

saya ucapkan banyak terima kasih. 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

 

Nama   : 

Usia   : 

Jenis Kelamin : 

Lama Berdiri : 

 

PERTANYAAN 

Petunjuk Pengisian: 

Mohon untuk memberikan tanda (X) pada setiap pernyataan yang Anda pilih.  

Terima kasih!!! 
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Petunjuk Pengisian: 

Untuk bobot diisi PEMILIK dengan total skor 100% 

Konsumen diminta untuk mengisi RATING saja dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Diberikan nilai 1 jika respon sangat tidak setuju  

2. Diberikan nilai 2 jika respon kurang setuju  

3. Diberikan nilai 3 jika respon biasa saja 

4. Diberikan nilai 4 jika respon setuju 

5. Diberikan nilai 5 jika respon sangat setuju  

 

Tabel IFAS 

 

No. IFAS Bobot Rating 

 Strengh:   

1. Kualitas IVANOVA PRINTOGRAPHY 

bermutu tinggi. 

  

2. Bisa sesuai permintaan konsumen   

3. Alat cetak di IVANOVA 

PRINTOGRAPHY lengkap.  

  

4. IVANOVA PRINTOGRAPHY memiliki 

agen fotografer sendiri 

  

5. IVANOVA PRINTOGRAPHY memiliki 

toko retail yang spesialis 

  

6. IVANOVA PRINTOGRAPHY memberi 

harga sesuai bugdet 

  

 Weakness:   

1. Waktu dealing dengan konsumen lebih 

lama karena produk custom dan ada 

konsumen yang belum paham dengan jenis 

pilihan bahan yang ada jadi lebih lama 

  

2. Dalam pengerjaan masih sangat tergantung 

pada pegawai 

  

3. Tidak ada tenaga marketing dan customer 

service 

  

4. Tidak punya harga tetap karena kustom 

jadi lebih lama harus menghitung terlebih 

dahulu 

  

5. Waste tinggi karena quality control benar-

benar dijaga, jadi sedikit cacat diganti 

  

6. Stock susah di kontrol   

7. Harga tergantung pada US dan EURO   
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Tabel EFAS 

 

No. EFAS Bobot Rating 

 Opportunity:   

1. Pelanggan IVANOVA PRINTOGRAPHY 

memiliki potensi meningkatkan 

IVANOVA PRINTOGRAPHY 

  

2. Daerah pemasaran cukup luas, adanya 

pesanan di area Semarang yang sekarang 

ini meningkat dan frekuensinya rutin 

  

 Threats:   

1. Pesaing di bidang ini cenderung banyak    
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KUESIONER PENELITIAN  KARYAWAN 

 

 

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang “ 

ANALISIS STRATEGI BERSAING PADA IVANOVA 

PRINTOGRAPHY”.Oleh karena itu di sela-sela kesibukan 

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, saya memohon dengan hormat kesediaan 

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Semua 

informasi yang terkumpul akan disajikan secara umum (tidak secara individu) 

sebagai ringkasan dari hasil analisis yang akan dilaporkan atau dipublikasikan dan 

akan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan kode etik penelitian.Atas kesediaan 

dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi kuesioner yang ada, 

saya ucapkan banyak terima kasih. 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

 

Nama   : 

Usia   : 

Jenis Kelamin : 

Lama Bekerja : 

 

PERTANYAAN 

Petunjuk Pengisian: 

Mohon untuk memberikan tanda (X) pada setiap pernyataan yang Anda pilih.  

Terima kasih!!! 
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Petunjuk Pengisian: 

Untuk bobot diisi PEMILIK dengan total skor 100% 

Konsumen diminta untuk mengisi RATING saja dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

1. Diberikan nilai 1 jika respon sangat tidak setuju 

2. Diberikan nilai 2 jika respon kurang setuju  

3. Diberikan nilai 3 jika respon biasa saja 

4. Diberikan nilai 4 jika respon setuju 

5. Diberikan nilai 5 jika respon sangat setuju  

 

Tabel IFAS 

No. IFAS Bobot Rating 

 Strengh:   

1. Kualitas IVANOVA PRINTOGRAPHY 

bermutu tinggi. 

  

2. Bisa sesuai permintaan konsumen   

3. Alat cetak di IVANOVA 

PRINTOGRAPHY lengkap.  

  

4. IVANOVA PRINTOGRAPHY memiliki 

agen fotografer sendiri 

  

5. IVANOVA PRINTOGRAPHY memiliki 

toko retail yang spesialis 

  

6. IVANOVA PRINTOGRAPHY memberi 

harga sesuai bugdet 

  

 Weakness:   

1. Waktu dealing dengan konsumen lebih 

lama karena produk custom dan ada 

kosnumen yang belum paham dengan jenis 

pilihan bahan yang ada jadi lebih lama 

  

2. Dalam pengerjaan masih sangat tergantung 

pada tenaga kerja 

  

3. Tidak ada tenaga marketing dan customer 

service 

  

4. Tidak punya harga tetap karena kustom 

jadi lebih lama harus menghitung terlebih 

dahulu 

  

5. Waste tinggi karena quality control benar-

benar dijaga, jadi sedikit cacat diganti 

  

6. Stock susah di kontrol   
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KUESIONER PENELITIAN  KONSUMEN 

 

 

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang “ 

ANALISIS STRATEGI BERSAING PADA IVANOVA 

PRINTOGRAPHY”.Oleh karena itu di sela-sela kesibukan 

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, saya memohon dengan hormat kesediaan 

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Semua 

informasi yang terkumpul akan disajikan secara umum (tidak secara individu) 

sebagai ringkasan dari hasil analisis yang akan dilaporkan atau dipublikasikan dan 

akan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan kode etik penelitian.Atas kesediaan 

dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi kuesioner yang ada, 

saya ucapkan banyak terima kasih. 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

 

Nama   : 

Usia   : 

Jenis Kelamin : 

 

 

PERTANYAAN 

Petunjuk Pengisian: 

Mohon untuk memberikan tanda (X) pada setiap pernyataan yang Anda pilih.  

Terima kasih!!! 
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Petunjuk Pengisian: 

Untuk bobot diisi PEMILIK dengan total skor 100% 

Konsumen diminta untuk mengisi RATING saja dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

1. Diberikan nilai 1 jika respon sangat tidak setuju  

2. Diberikan nilai 2 jika respon kurang setuju  

3. Diberikan nilai 3 jika respon biasa saja 

4. Diberikan nilai 4 jika respon setuju 

5. Diberikan nilai 5 jika respon sangat setuju 

 

 

Tabel IFAS 

No. IFAS Bobot Rating 

 Strengh:   

1. Kualitas IVANOVA PRINTOGRAPHY 

bermutu tinggi. 

  

2. Bisa sesuai permintaan konsumen   

3. IVANOVA PRINTOGRAPHY memiliki 

agen fotografer sendiri 

  

4. IVANOVA PRINTOGRAPHY memberi 

harga sesuai bugdet 

  

5. Komplain dilayani dengan cepat   

6. Pelayanan memuaskan   

 Weakness:   

1. Waktu dealing dengan konsumen lebih 

lama karena produk custom dan ada 

konsumen yang belum paham dengan jenis 

pilihan bahan yang ada jadi lebih lama 

  

2. Tidak ada tenaga marketing dan customer 

service 

  

3. Tidak punya harga tetap karena kustom 

jadi lebih lama harus menghitung terlebih 

dahulu 
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KUESIONER PENELITIAN  PESAING 

 

 

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang “ 

ANALISIS STRATEGI BERSAING ATAU KOMPETITIF PADA 

IVANOVA PRINTOGRAPHY”.Oleh karena itu di sela-sela kesibukan 

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, saya memohon dengan hormat kesediaan 

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Semua 

informasi yang terkumpul akan disajikan secara umum (tidak secara individu) 

sebagai ringkasan dari hasil analisis yang akan dilaporkan atau dipublikasikan dan 

akan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan kode etik penelitian.Atas kesediaan 

dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi kuesioner yang ada, 

saya ucapkan banyak terima kasih. 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

 

Nama   : 

Nama Usaha : 

Usia   : 

Jenis Kelamin : 

 

PERTANYAAN 

Petunjuk Pengisian: 

Mohon untuk memberikan tanda (X) pada setiap pernyataan yang Anda pilih.  

Terima kasih!!! 
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Petunjuk Pengisian: 

Untuk bobot diisi PEMILIK dengan total skor 100% 

Konsumen diminta untuk mengisi RATING saja dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Diberikan nilai 1 jika respon sangat tidak setuju  

2. Diberikan nilai 2 jika respon kurang setuju  

3. Diberikan nilai 3 jika respon biasa saja 

4. Diberikan nilai 4 jika respon setuju  

5. Diberikan nilai 5 jika respon sangat setuju  

 

 

Tabel EFAS 

No. EFAS Bobot Rating 

 Opportunity:   

1. Daerah pemasaran cukup luas, adanya 

pesanan di area Semarang yang sekarang 

ini meningkat dan frekuensinya rutin 

  

 Threats:   

1. Pesaing di bidang ini cenderung banyak    
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HASIL WAWANCARA 
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WAWANCARA TERHADAP PEMILIK 

 

1. Bagaimana kualitas Ivanova Printography? 

Jawab: Ivanova Printography memiliki kualitas bermutu tinggi, karena 

mesin yang digunakan memiliki kualitas warna yang bagus dan khusus 

untuk mecetak foto. 

2. Apakah Ivanova Printography bisa mencetak sesuai permintaan 

konsumen? 

Jawab: sangat bisa, ,kita mengedepankan permintaan konsumen jadi sebisa 

mungkin pasti kita akan buatkan sesuai pesanan. 

3. Apakah alat cetak Ivanova Printography lengkap? 

Jawab: iya sangat lengkap, kita memiliki mesin dan alat yang mendukung 

proses produksi sehingga proses pembuatan lebih cepat dan efisien. 

4. Apakah Ivanova Printography menjadi agen fotografer ? 

Jawab: iya, kita merupakan salah satu agen bagi fotographer yang ada di 

Semarang. Sehingga kita memiliki pelanggan tetap yang setia mencetak di 

Ivanova. 

5. Apakah Ivanova Printography memberi harga sesuai bugdet? 

Jawab: iya, kita sesuaikan dengan setiap permintaan konsumen. Karena 

setiap konsumen biasanya memliki hasil permintaan yang berbeda. 

6. Mengapa waktu dealing dengan konsumen lama? 

Jawab : Iya, hal ini terjadi karena tiap konsumen memiliki permintaan 

yang berbeda misalnya ada penambahan asesoris di box foto sehingga 

membutuhkan waktu untuk menghitung bahan yang digunakan seperti 

contohnya ada konsumen yang minta box foto diberi lampu LED, ada 

konsumen yang pesan file dsimpan dalam bentuk flashdisk berbahan kayu 

diberi ukiran nama. Untuk konsumen akhir biasanya mereka tidak paham 

dengan jenis barang yang ada jadi waktu yang dibutuhkan untuk 

menyetujui lebih lama. 
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7. Mengapa pengerjaan masih tergantung dengan pegawai ? 

Jawab : Untuk membuat storybook setelah proses editing dan cetak 

dibutuhkan pengerjaan langsung yang membutuhkan kreatifitas dan 

keterampilan seseorang jadi pengerjaannya masih bergantung pada 

pegawai. Jika salah satu dari mereka ada yang bermasalah akan 

mempengaruhi proses produksi. 

8. Apakah memiliki tenaga pemasaran dan customer service ? 

Jawab : Kita belum memiliki tenaga khusus untuk memasarkan produk 

dan customer service. Selama ini masih dijalankan oleh saya sebagai 

owner dan staff admin yang membantu untuk melayani konsumen. 

9. Mengapa tidak menetapkan harga jual dan membutuhkan waktu lama? 

Jawab : Kita memiliki harga tetap untuk beberapa album standart, tapi 

biasanya konsumen memiliki standart pengerjaan yang berbeda-beda dan 

permintaan dari konsumen mereka selalu berbeda. Jadi harga yang kita 

berikan berdasarkan dari jumlah yang mereka minta, tingkat kerumitan, 

dan  bahan yang digunakan. Ini membutuhkan waktu yang lebih lama. 

10. Mengapa waste tinggi ? 

Jawab : Karena kita benar-benar menjaga kualitas jadi apabila terjadi 

kerusakan sekecil apapun akan kita ganti. Sehingga konsumen puas 

dengan apa yang telah kita hasilkan. 

11. Mengapa stock susah untuk dikontrol? 

Jawab : Biasanya dalam pemakaian kertas untuk mencetak apabila ada 

kerusakan yang mengharuskan untuk dicetak ulang. Terkadang pegawai 

lupa untuk mecatat. Ada sisa kertas yang masih bisa dimanfaatkan untuk 

mencetak yang kecil-kecil misal : kartu nama, ucapan terima kasih, kartu 

souvenir. Ini membuat stock susah untuk dihitung secara detail. 

12. Mengapa harga tergantung pada US dolar dan Euro? 

Jawab : Karena kertas-kertas yang digunakan sebagian besar merupakan 

bahan import. Jadi harganya cenderung tidak stabil. 
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13. Apakah pesaing cenderung banyak? 

Jawab : Sekarang banyak percetakan dan pengusaha yang membuat 

photobook. Misalnya Inspiro awalnya pemilik bergerak dibidang Wedding 

Organizer sekarang melebarkan usahanya dibidang percetakan. 

14. Apakah pesanan sekarang meningkat dan frekuensinya rutin ? 

Jawab : Iya, pesanan sekarang dan frekuensi konsumen lebih banyak 

dibandingkan sebelumnya. Karena sekarang jarang konsumen yang 

mencetak fotonya dengan album digital yang cenderung lebih tebal dan 

berat. 

15. Apakah ada keinginan untuk memperluas usaha misalnya dengan 

membuka cabang? 

16. Jawab : Iya, kita berencana untuk membuka cabang didaerah Ngalian, 

selain untuk memanfaatkan tempat dan fasilitas yang sudah ada kita 

berharap dapat menjangkau konsumen yang ada didaerah tersebut. 
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HASIL KUESIONER 
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PEMILIK 

 

no   Gender status usia 

Strengh 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 

1 pemilik Perempuan menikah 21-30 th 4 4 4 4 4 4 

 

 

no   Gender status Usia 

Weakness 

w1 w2 w3 w4 w7 

1 pemilik Perempuan menikah 21-30 th 4 4 4 4 4 

 

 

 

no   Gender status usia 

Opportunity Threats 

o1 o2 t1 

1 pemilik Perempuan menikah 21-30 th 5 4 4 
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PESAING 

 

No   Gender status Usia 

Opportunity Threat 

o1 t1 

1 pesaing laki-laki menikah 41-50 th 5 5 

2 pesaing perempuan menikah 31-40 th 5 5 
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KONSUMEN FOTOGRAFER 

no   gender status usia 

Strengh 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 

1 konsumen laki-laki menikah 41-50 th 4 4 4 4 4 4 

2 konsumen perempuan menikah 41-50 th 3 5 4 3 4 4 

3 konsumen laki-laki menikah 31-40 th 5 4 3 4 4 5 

4 konsumen perempuan menikah 41-50 th 3 4 4 4 4 4 

5 konsumen perempuan 

tidak 

menikah 31-40 th 5 4 4 5 4 5 

6 konsumen laki-laki menikah 31-40 th 4 5 3 3 3 3 

 

No   gender status Usia 

Weakness 

w1 w2 w3 

1 konsumen laki-laki menikah 41-50 th 4 4 4 

2 konsumen perempuan menikah 41-50 th 5 5 4 

3 konsumen laki-laki menikah 31-40 th 3 4 3 

4 konsumen perempuan menikah 41-50 th 4 3 3 

5 konsumen perempuan 

tidak 

menikah 31-40 th 3 4 3 

6 konsumen laki-laki menikah 31-40 th 4 4 3 
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KONSUMEN AKHIR 

no   gender status usia 

Strengh 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 

1 konsumen perempuan menikah 31-40 th 4 4 4 3 5 3 

2 konsumen laki-laki 

tidak 

menikah 31-40 th 4 4 5 3 3 3 

3 konsumen laki-laki menikah 20-30 th 4 3 4 4 4 4 

4 konsumen laki-laki menikah 20-30 th 4 4 4 4 4 4 

 

No   gender status Usia 

Weakness 

w1 w2 w3 

1 konsumen perempuan menikah 31-40 th 5 5 3 

2 konsumen laki-laki 

tidak 

menikah 31-40 th 5 3 3 

3 konsumen laki-laki menikah 20-30 th 5 4 4 

4 konsumen laki-laki menikah 20-30 th 4 4 3 
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KARYAWAN 

no   Gender status usia 

Strengh 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 

1 karyawan laki-laki menikah 41-50 th 5 5 5 4 5 4 

2 karyawan Perempuan menikah 41-50 th 3 5 4 5 4 4 

3 karyawan laki-laki menikah 31-40 th 5 5 3 5 4 5 

4 karyawan Perempuan tidak menikah 31-40 th 5 3 4 3 5 3 

5 karyawan laki-laki menikah 31-40 th 5 3 4 5 3 3 

6 karyawan Perempuan menikah 31-40 th 5 3 4 5 3 4 

7 karyawan laki-laki tidak menikah 31-40 th 3 3 4 3 5 3 

8 karyawan Perempuan tidak menikah 31-40 th 4 3 3 5 4 3 

          4,4 3,8 3,9 4,4 4,1 3,6 

          4,02 

 

no   Gender status usia 

Weakness 

w1 3 w3 w4 w5 w6 

1 karyawan laki-laki menikah 41-50 th 4 4 4 5 4 5 

2 karyawan Perempuan menikah 41-50 th 4 5 3 4 5 3 

3 karyawan laki-laki menikah 31-40 th 3 4 3 3 5 4 

4 karyawan Perempuan tidak menikah 31-40 th 3 3 4 4 3 3 

5 karyawan laki-laki menikah 31-40 th 4 4 4 3 3 3 

6 karyawan Perempuan menikah 31-40 th 3 3 3 4 5 3 

7 karyawan laki-laki tidak menikah 31-40 th 4 4 4 3 3 5 

8 karyawan Perempuan tidak menikah 31-40 th 5 3 3 3 3 3 

          3,8 3,8 3,5 3,6 3,9 3,6 

          3,69 
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