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Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan pemilik Manual Cell dan 

pengelola Graha Phone 

1) Bagaimana sejarah berdirinya perusahaan? 

2) Apakah visi dan misi perusahaan? 

3) Siapa saja sasaran konsumen perusahaan, seperti: 

a) Kalangan atas? 

b) Kalangan menengah? 

c) Kalangan bawah? 

4) Apa saja jenis handphone dan aksesoris yang dijual oleh perusahaan, seperti: 

a) Variasi mereknya apa saja? 

b) Merek yang favorit atau disukai oleh konsumen? 

c) Variasi harganya (murah, sedang, mahal)? 

d) Harga berapa yang disukai oleh konsumen? 

5) Bagaimana teknik pemasaran yang telah dilakukan perusahaan, seperti: 

a) Penjualan secara grosir? 

b) Penjualan secara eceran? 

c) Penjualan langsung (konvensional)? 

d) Penjualan secara tidak langsung (internet, BBM dan lainnya)? 

6) Apakah perusahaan memberikan jaminan harga, seperti: 

a) Potongan harga/ diskon? 

b) Harga yang kompetitif/ bersaing dengan toko lain? 
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c) Harga yang lebih murah dibanding dengan toko lainnya? 

7) Apakah pemilihan lokasi perusahaan mempengaruhi penjualan? 

8) Apa yang dilakukan perusahaan dalam mempromosikan produknya, seperti: 

a) Media cetak ( iklan kecik di koran, majalah)? 

b) Media elektronik (TV, radio, facebook, kaskus, BBM, twitter, toko 

bagus, berniaga)? 

c) Media kreatif (stiker, brosur, spanduk, banner, mmt, katalog dan 

lainnya)? 

9) Apa yang dilakukan perusahaan untuk menjaga hubungan baik dengan 

konsumennya, seperti: 

a) Pelayanan kepuasan konsumen? 

b) Memenuhi kebutuhan konsumen? 

10) Apakah karyawan perusahaan berkualitas? (Jujur, tertib, profesional, yang 

dihasilkan melalui proses seleksi, diberikan training sebelum diterima 

menjadi karyawan)? 

11) Apakah perubahan penduduk mempengaruhi penjualan, seperti: 

a) Pergeseran jumlah penduduk? 

b) Distribusi pendapatan di kalangan penduduk? 

12) Bagaimana pengaruh pesaing utama terhadap penjualan?  

13) Apa hambatan-hambatan yang dihadapi perusahaan dalam kegiatan usaha, 

seperti: 

a) Hambatan internal? 
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b) Hambatan eksternal? 

c) Hambatan dari ketentuan aturan hukum? 

d) Hambatan dari asosiasi pedagang handphone? 

e) Hambatan dari pajak? 

f) Hambatan dari perilaku konsumen? 

14) Apakah perusahaan memiliki hubungan kerjasama dengan pihak lain seperti 

rekanan sesama konter handphone dan pemasok, yang dapat mendukung 

kegiatan bisnis ini? 

 


