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Panduan Wawancara 

 

1. Menurut Anda selama ini inovasi macam apa sajakah yang telah dilakukan 

oleh perusahaan Sandal SAVORY, misalnya motif, bahan, dan sebagainya? 

2. Bahan baku apakah yang digunakan untuk memproduksi sandal tersebut? 

3. Apakah hasil dari inovasi selalu disukai konsumen dan laku di pasaran? 

4. Apakah variasi bentuk sandal disukai konsumen? Seperti apakah model 

variasinya? 

5. Bagaimana cara perusahaan mengembangkan ide pertama kalo untuk proses 

inovasinya? 

6. Bagaimanakah cara perusahaan mengenali kesempatan atau peluang pasar 

yang ada? 

7. Bagaimana cara perusahaan melakukan evaluasi ide apakah sesuai dengan 

bidikan pasarnya? 

8. Bagaimanakah cara perusahaan melakukan pengembangan produknya selama 

ini? 

9. Bagaimanakah proses produksi pada perusahaan ini secara detail? 

10. Bagaimanakah cara atau tahap komersialisasi produk ke pasaran? Jelaskan 

secara detail! 
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HASIL REKAPITULASI WAWANCARA 

 

Identitas Responden: 

Nama  : Handy 

Jabatan  : Pemilik 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Nama Usaha : Perusahaan Sandal SAVORY 

Alamat Usaha : Jl. Pamularsih Raya No. 46, Semarang 

 

JAWABAN WAWANCARA: 

1. Inovasi yang dilakukan perusahaan berdasarkan segmen pasar yaitu dilihat 

dari segi kualitas, segi harga baru kemudian menentukan bentuk macam-

macam bahan dan kualitasnya. Ide inovasi juga diambil dari market yang ada 

umumnya membuat suatu keunikan diantara pesaing-pesaing yang lain 

sehingga bias menciptakan pasar sendiri. Perusahaan mengevaluasi pasar dan 

menciptakan inovasi agar dapat bersaing dengan pesaing lainnya untuk 

menciptakan pasar sendiri. 

2. Menggunakan bahan PU, PVC dan untuk hiasan (dari karet, logam ringan). 

Kelemahannya dalam 1-2 tahun bahan bias mengelupas jika tidak dipakai. 
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3. Belum tentu, karena inovasi yang dilakukan harus dites dan diukur artinya 

apabila diterima di pasar, maka layak dikembangkan atau dipasarkan lebih 

luas, jika tidak dapat diterima pasar maka tidak perlu dikembangkan. 

4. Variasi yang disukai konsumen sebagian besar untuk sandal harian yang 

dengan tinggi 1 cm dibawah 5 cm untuk hal yang diatas itu lebih sedikit. 

Model variasi selop dan jepit, dan sandal sepatu lebih disukai konsumen. 

5. Metode pengembangan dengan melakukan survey lapangan (harga, pesaing, 

bahan, jenis sandal), dan survey internet (melihat model-model yang bagus 

atau merk terkenal). 

6. Survey dipasar, data pesaing dipelajari, melihat kelemahan pesiang dan 

kelebihan kita. 

7. Dengan tes market, kita ambil sampel beberapa toko untuk mencoba produk 

barunya, 1-2 bulan kita cek hasil penjualannya. Apabila laku kita sebar ke 

toko-toko lain. 

8. Cara melakukan pengembangan produk dengan mencari supplier berkualitas, 

yaitu supplier bahan, sol, accessories karena dari masing-masing supplier 

memiliki ide-ide juga dari internet. 

9. Proses produksi perusahaan (bisa dilihat pada halaman 33). 

10. Dengan promosi yaitu: bisa melalui pembelian rangkaian bunga untuk toko 

yang baru buka, yaitu memberikan ucapan selamat, melalui surat kabar atau 



 73

biasanya ikut dengan iklan department store, dengan pemberian diskon untuk 

toko, member souvenir untuk awal atau akhir tahun, pembuatan banner 

display, dan pembuatan katalog. 
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