
LAMPIRAN 
 

DAFTAR PERTANYAAN/WAWANCARA 

 

1. Alasan mengapa memilih usaha warung internet (warnet), mengapa tidak 

usaha yang lain? 

Jawab: 

a. Peluang bisnis/prospek masih bagus 

Warung internet (warnet) menjadikan peluang bisnis yang menarik 

untuk dikembangkan, pada bisnis warnet ini dimana peluang usaha 

didukung oleh maraknya penggunaan website atau hanya sekedar 

mengunduh lagu/film yang dapat meningkatkan kebutuhan koneksi 

internet. Ketika kebutuhan internet pada masyarakat tinggi, warung 

internet menjadi salah satu pilihan untuk mendapatkan koneksi 

internet. 

b. Persaingan yang ada masih sedikit 

Internet sudah menjadi suatu kebutuhan untuk menambah 

informasi tidak hanya melalui surat kabar, majalah, dan media 

elektronik lainnya. Bukan sekedar untuk mencari/mengunduh lagu atau 

film,melainkan juga untuk chatting, dan melihat info-

info,berita/informasi luar dan msih banyak lagi. Dan munculnya 

warnet di suatu daerah akan memicu berkembangnya ilmu 

pengetahuan di daerah tersebut. 

 

2. Menurut kalian, apa usaha warnet kalian akan bertahan hingga 5 tahun 

kedepan? 

Jawab: 

Tentu bisa. Yang menentukan adalah kemampuan manajemen warnet 

tersebut apakah bisa bertahan menghadapi persaingan. Persaingan di sini 

harus dilihat secara general. Saingan warnet bukan cuma warnet 



tetangganya. ISP juga saingan warnet, sebab ada produk-produk layanan 

mereka yang bersaingan langsung dengan warnet. PC/Notebook murah 

juga saingan warnet. Kombinasi antara PC/Notebook murah dan Produk 

ISP yang murah atau akses Wifi gratis adalah ancaman yang nyata bagi 

keberadaan Warnet. Karena itu, warnet harus bisa menempatkan target 

pasar dan pelayanannya dengan tepat jika tidak ingin tersingkir dari 

persaingan. 

3. Pertimbangan apa saja yang dilakukan Genio’net dalam menentukan 

usaha warnet? 

Langkah awal yang dahulu dilakukan pemilik usaha Genio’Net sebelum 

membangun usaha warnet, yang beberapa hal menjadi pertimbangan utama yakni: 

a. Lokasi 

Pemilihan lokasi sangat penting sekali sebelum memulai usaha warnet, 

sebaiknya pilih lokasi yang lingkungannya orang-orang sudah melek 

internet. Lokasi sekitar kampus dan sekolahan, perumahan-perumahan 

kelas menengah biasanya menjadi incaran para pemain warnet. Jadi 

jikapun sudah ada warnet di sekitar tempat-tempat tersebut jangan 

takut untuk bersaing, tentu saja dengan cara yang sportif, dan ingat 

lakukan pendekatan yang bersahabat dengan pemain lama 

b. Koneksi 

Koneksi dan bandwith merupakan aset yang sangat berharga dalam 

bisnis ini, juga merupakan salah satu alasan konsumen memilih 

warnet, koneksi dengan bandwith tinggi tentu saja tidak murah. Pilihan 

koneksi sangat beragam dan bergantung kepada lebar bandwidth, 

media koneksi, kualitas dll. Lebih baik untuk menentukan dulu 

kebutuhan bandwidth anda baru berbicara biaya koneksi. Untuk 

mengetahui berapa biaya koneksi per bulan dapat dilihat dari situs-

situs ISP di Indonesia 

c. Tempat & Suasana 



Ciptakan suasana senyaman mungkin, ruangan yang sejuk, layout 

tempat yang lega dan terjaga privacy, kursi dan meja yang nyaman, 

dan konsumen bisa memesan makanan dan minuman ringan, jika perlu 

sediakan tempat khusus bagi konsumen yang merokok, serta koneksi 

instant/wireless bagi konsumen yang membawa notebook. 

d. Komputer & Accessoriess 

Gunakan komputer yang cukup canggih, keyboard dan mouse yang 

nyaman, kalau perlu monitor LCD sehingga mata konsumen tidak 

cepat capek dan lama browsingnya. Lengkapi accesoriess seperti 

headset dan webcam, card reader,dll. 

e. Layanan Tambahan 

Sediakan layanan tambahan seperti burning CD/DVD,Scan Virus, 

printing, scanning, cafe, dll. 

4. Apakah hambatan/kelemahan yang saudara pikirkan dahulu sebelum 

memulai usaha membuka warnet? 

a. Mendapatkan modal yang akan digunakan untuk dapat membangun 

usaha warnet itu sendiri. 

b. Kurang terampil dalam hal ilmu komputer 

5. Apakah kekuatan yang dihadapi dahulu sebelum mendirikan usaha warnet 

tersebut? 

Untuk kekuatan yang dahulu dimiliki: 

a. Pangsa pasar yang baik 
b. Tempat usaha yang cukup strategi 

6. Faktor-faktor ancaman dan peluang apa saja yang dahulu dimiliki 

sebelum mendirikan usaha warnet tersebut? 

Untuk peluang : 



a. Persaingan masih rendah 
b. Lokasi yang ditentukan untuk usaha strategis 

Untuk ancaman: 

a. Teknologi baru yang bermunculan 

b. Muncul pesaing-pesaing baru/bisnis yang sejenis 
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