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KUESIONER PENELITIAN (untuk Konsumen) 

 

 Dalam rangka penyusunan skripsi saya yang berjudul: “STRATEGI 

BERSAING PADA VILLA EL-ROI MENURUT TEORI PORTER”, maka 

saya memohon kesediaan Bpk / Ibu / Sdr / i sekalian untuk meluangkan sedikit 

waktu guna mengisi kuesioner berikut ini. Hasil pengisian kuesioner akan 

disajikan bukan secara individu tetapi secara kolektif sesuai dengan kode etik 

penelitian. Atas kesediaannya maka peneliti mengucapkan banyak terima kasih. 

 
 

Identitas Responden 

 

 1. Nama  : 

 2. Jenis Kelamin  : 

 3. Usia  : 

 4. Pendidikan terakhir : 

 
 

Petunjuk Pengisian: 

1.  Berikan tanda (V) atau (X) pada salah satu jawaban disamping pertanyaan 

yang anda anggap paling tepat. 

 2. Pilihan jawaban 

  STS  ( Sangat Tidak Setuju ) 

  TS  ( Tidak Setuju ) 

  N  ( Netral ) 

  S  ( Setuju ) 

  SS  ( Sangat Setuju ) 
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No. Pertanyaan SS S N TS STS 
 Diferensiasi:      
1 Menurut saya, Villa ini telah memiliki kualitas 

pelayanan yang baik dan tidak kalah dengan Villa 
lainnya 

     

2 Villa ini memiliki keunggulan dalam hal 
fasilitasnya dibandingkan villa lain 

     

3 Ancaman pendatang baru bukanlah hal yang 
dikhawatirkan pihak Villa ini 

     

4 Meskipun didirikan hotel atau resort baru, tetapi 
villa ini tetap beda dari yang lain 

     

5 Selama ini tingkat persaingan memang ketat, tetapi 
ini adalah hal yang biasa 

     

6 Ancaman produk pengganti seperti hotel, tempat 
retret tidak akan bisa menggantikan saya untuk 
kembali ke Villa ini 

     

7 Keramahan dan kesopanan pihak Villa membuat 
saya merasa puas 

     

 Fokus:      
8 Kondisi villa selalu membuat saya merasa nyaman 

dan ingin kembali kesini jika liburan atau ada 
kesempatan 

     

9 Ada sesuatu yang khusus sehingga villa ini lain 
dari pada yang lainnya 

     

10 Villa ini memiliki koneksi dengan para tour agen 
travel yang membuatnya lebih dikenal masyarakat 
luas 

     

11 Jaringan distribusi villa ini membuat banyak 
konsumen yang memesannya 

     

 Keunggulan Biaya:      
12 Harga Villa ini bersaing dan lebih murah daripada 

villa lainnya 
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PANDUAN WAWANCARA PEMILIK 

 

Diferensiasi: 

1. Menurut Anda, bagaimanakah kondisi persaingan antara Villa selama ini?  

2. Apakah yang membuat konsumen tertarik pada villa ini? Apakah ada sesuatu 

yang khas atau khusus yang membedakannya dari pesaingnya? 

3. Menurut Anda apakah pesaing akan mudah masuk dalam bisnis ini ? Mengapa? 

4. Meskipun ada pesaing baru, apakah konsumen tetap menggunakan jasa villa ini 

atau beralih? Apa alasannya? 

5. Apakah ancaman dari produk pengganti seperti hotel, tempat retret dan lainnya 

mengancam  keberadaan villa ini? Mengapa? 

6. Meskipun ada produk lain pengganti dari villa lain atau hotel lain, apakah villa 

ini tetap memiliki konsumen tetap? Mengapa? 

7. Apakah Villa ini selalu melayani konsumen semaksimal mungkin? Dengan cara 

apa? 

 

Keunggulan Biaya: 

8. Bagaimanakah cara penetapan harga Villa ini? 

9. Selama ini strategi seperti apakah yang diimplementasikan pihak pimpinan 

Villa untuk menghadapi persaingan? 

10. Bagaimanakah sejarah Villa ini? 

11. Bagaimanakah struktur organisasi pada Villa ini? 
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12. Bagaimanakah persaingan dalam hal harga antara Villa El-Roi dengan 

pesaingnya? 

 

Fokus: 

13. Fasilitas apakah yang membuat Villa ini lain dari yang lain dan unggul dimata 

konsumennya? 

14. Apakah Villa ini memiliki hubungan atau koneksi dengan para agen tour 

untuk melakukan promosi villa ini selama ini? Bagaimanakah prosedur dan 

frekuensinya? Apakah selama ini telah efektif? 

15. Apakah distribusi dan koneksi villa ini telah berhasil membuat banyak 

konsumen yang memesannya? Mengapa? 

16. Apakah yang dimiliki oleh Villa El-Roi tetapi tidak dimiliki oleh pesaingnya 

yang lain ? Mengapa demikian? 

17. Bagaimanakah biaya operasional yang selama ini dikeluarkan pihak Villa 

apakah telah efektif atau belum? Mengapa ? 

18. Bagaimanakah trend pendapatan Villa ini dari tahun ke tahun? 
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PANDUAN WAWANCARA PESAING 

 

Diferensiasi: 

1. Menurut Anda, bagaimanakah kondisi persaingan antara Villa selama ini?  

2. Menurut Anda apakah pesaing akan mudah masuk dalam bisnis ini ? Mengapa? 

3. Apakah ancaman dari produk pengganti seperti hotel, tempat retret dan lainnya 

mengancam  keberadaan villa ini? Mengapa? 

4. Apakah Villa ini selalu melayani konsumen semaksimal mungkin? Dengan cara 

apa? 

 

Keunggulan Biaya: 

5. Bagaimanakah cara penetapan harga Villa ini? 

6. Selama ini strategi seperti apakah yang diimplementasikan pihak pimpinan 

Villa untuk menghadapi persaingan? 

7. Bagaimanakah persaingan dalam hal harga antara Villa ini dengan pesaingnya? 

 

Fokus: 

8. Fasilitas apakah yang membuat Villa ini lain dari yang lain dan unggul dimata 

konsumennya? 

9. Apakah Villa ini memiliki hubungan atau koneksi dengan para agen tour untuk 

melakukan promosi villa ini selama ini? Bagaimanakah prosedur dan 

frekuensinya? Apakah selama ini telah efektif? 
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10. Apakah distribusi dan koneksi villa ini telah berhasil membuat banyak 

konsumen yang memesannya? Mengapa? 

11. Apakah yang dimiliki oleh Villa ini tetapi tidak dimiliki oleh pesaingnya yang 

lain ? Mengapa demikian? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JAWABAN PANDUAN WAWANCARA PEMILIK 

 

1. Menurut Anda, bagaimanakah kondisi persaingan antara Villa selama ini?  

JAWAB: Menurut saya persaingan yang ada di bandungan ini khususnya daerah 

ampel gading(daerah full vila pribadi dan vila yang disewakan) sangatlah ketat 

karena di ampel gading sangat banyak sekali vila yang disewakan mulai dari 

berbagai macam harga 

2. Menurut Anda apakah pesaing akan mudah masuk dalam bisnis ini ? Mengapa? 

JAWAB: Sangatlah mudah karena didaerah ampel gading banyak sekali vila 

pribadi yang semula hanya digunakan untuk pribadi(tidak disewakan) tetapi 

beralih menjadi vila yang disewa-sewakan dengan harga yang bisa ditentukan 

oleh pemiliknya. 

3. Apakah ancaman dari produk pengganti seperti hotel, tempat retret dan lainnya 

mengancam  keberadaan villa ini? Mengapa? 

JAWAB: Menurut saya tidak karena hotel hanya terbatas untuk 2 orang saja 

dengan fasilitas yang sudah diatur oleh pihak hotel. Tapi apabila jika vila 

dikhususkan untuk keluarga baik keluarga besar ataupun keluarga kecil, 

umumnya keluarga mencari vila untuk beristirahat karena suasananya yang 

tenang dengan dikelilingi taman yang hijau sehingga posisi vila tidak dapat 

digantikan oleh posisi hotel. 

4. Apakah Villa ini selalu melayani konsumen semaksimal mungkin? Dengan cara 

apa? 



 

JAWAB: Ya karena salah satu semboyan kami adalah “Tamu adalah raja” jadi 

harus selalu memberikan kenyamanan terhadap para tamu. Selain itu dengan 

cara kebersihan, kebersihan di vila kami nomer 1, setiap ada orang menyewa 

semua yang digunakan(seprai,sarung bantal) langsung di ganti bartu. 

5. Fasiltias apakah yang membuat Villa ini lain dari yang lain dan unggul dimata 

konsumennya? 

JAWAB: Vila elroi memiliki rumah yang besar(5 kamar) bisa digunakan atau diisi 

sampai 30orang dan dapat tidur dengan nyaman karena memiliki extra bed 

yang banyak, selain itu kebersihan di vila kami juga terjaga. Memiliki fasilitas 

yang lengkap seperti tv parabola, air panas, karaoke, dll. 

6. Apakah Villa ini memiliki hubungan atau koneksi dnegan para agen tour untuk 

melakukan promosi villa ini selama ini? Bagaimanakah prosedur dan 

frekuensinya? Apakah selama ini telah efektif? 

JAWAB: Vila kami memiliki hubungan dengan travel agent hanya tertentu saja 

seperti giantra travel karena pemiliknya adalah teman saya sehingga apabila 

ada tamu yang mencari penginapan di daerah Bandungan langsung 

dihubungkan ke kami. Untuk prosedurnya apabila giantra 

mengirimkan/memasukan tamu ke vila kami maka giantra travel akan 

mendapatkan komisi yang sudah sesuai dengan perjanjian di awal. 

7. Bagaimanakah cara penetapan harga Villa ini? 

JAWAB: Penetapan harga di vila kami hanya mengikuti harga rata-rata harga vila 

yang ada(pesaing) dan kami turunkan harganya di bawah harga pesaing. 

Apabila harga pesaing Rp. 750.000 kami mematok harga Rp. 750.000/malamnya. 



 

8. Selama ini strategi seperti apakah yang diimplementasikan pihak pimpinan 

Villa untuk menghadapi persaingan? 

JAWAB: Yang kami lakukan antara lain selalu berusaha memberikan yang 

terbaik untuk konsumen pengguna vila dan memberi potongan untuk penyewa 

yang mengunakan dua malam. 

9. Bagaimanakah sejarah Villa ini? 

JAWAB: Vila ini merupakan vila yang kami beli pada tahun 2004 pertama kali 

dan tidak disewakan(hanya untuk keluarga) tetapi dengan berjalanya waktu, 

kami sudah jarang menggunakan vila tersebut karena bosan. Banyak sekali 

orang yang datang ke vila ini dan dan hendak menyewa. Melihat hal ini kami 

berinisiatif menggunakan vila ini untuk bisnis(disewakan). Ternyata berjalan 

hingga sekarang ini kami memiliki 5 bangunan yang terdiri dari 2 vila besar (5 

dan 4 kamar) dan 2 vila kecil (3 kamar) dan 1 ruang aula pertemuan. 

10. Bagaimanakah struktur organisasi pada Villa ini? 

JAWAB: Struktur organisasi vila ini adalah Pemilik sebagai owner dan anak 

pertama dan kedua sebagai pelaksana promosi dan segala bentuk 

operasionalnya. 

11. Bagaimanakah persaingan dalam hal harga antara Villa El-Roi dengan 

pesaingnya? 

JAWAB: Elroi tetap memegang masalah harga karena paling murah diantara 

pesaingnya yang ada. Pesaingnya mulai harga Rp. 750.000-800.000 sedangkan 

elroi hanya mematok harga Rp. 700.000/malam 



 

12. Apakah yang dimiliki oleh Villa El-Roi tetapi tidak dimiliki oleh pesaingnya 

yang lain ? Mengapa demikian? 

JAWAB: Mutu dan kualitas karena vila kami merupakan bangunan baru dengan 

fasilitas yang lengkap(tidak kalah dengan pesaingnya) dan harganya yang 

dibawah para pesaingnya 

13. Bagaimanakah biaya operasional yang selama ini dikeluarkan pihak Villa 

apakah telah efektif atau belum? Mengapa ? 

JAWAB: Biaya operasiolnya cukup efektif karena dapat menutup biaya dan 

pendapatan yang diperoleh. 

14. Bagaimanakah trend pendapatan Villa ini dari tahun ke tahun? 

JAWAB: Naik karena pada tahun 2008 vila kami disewakan dengan harga Rp. 

500.000/ malam hingga tahun 2011 ini Rp. 700.000 dan tahun 2012 yang akan 

datang harga vila per malam naik Rp. 800.000 sedangkan menurut survei 

terhadap pesaing yang kami lakukan tahun depn mereka mematok harga Rp. 

900.000-1.000.000,-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PANDUAN WAWANCARA PESAING 

VILLA VICTORY 

Jl. Ampel Gading No. 5  

 

Diferensiasi: 

1. Menurut Anda, bagaimanakah kondisi persaingan antara Villa selama ini?  

JAWAB: cukup ketat 

2. Menurut Anda apakah pesaing akan mudah masuk dalam bisnis ini ? Mengapa? 

JAWAB: tidak karena hanya orang yang memiliki uang lebih yang bisa membeli 

villa. 

3. Apakah ancaman dari produk pengganti seperti hotel, tempat retret dan lainnya 

mengancam  keberadaan villa ini? Mengapa? 

JAWAB: Ya jelas karena wisatawan apabila jumlahnya sedikit akan memilih 

hotel. 

4. Apakah Villa ini selalu melayani konsumen semaksimal mungkin? Dengan cara 

apa? 

JAWAB: Ya kami berusaha semaksimal mungkin untuk memuaskan konsumen 

dengan cara ramah, sopan kepada konsumen. 

 

Keunggulan Biaya: 

5. Bagaimanakah cara penetapan harga Villa ini? 

JAWAB: Untuk masalah harga di Villa Victory ini Rp 800.000 per malam. 



 

6. Selama ini strategi seperti apakah yang diimplementasikan pihak pimpinan 

Villa untuk menghadapi persaingan? 

JAWAB: Penambahan atau perbaruan fasilitas villa yang sudah hampir habis 

umur ekonomisnya (aus). 

 

7. Bagaimanakah persaingan dalam hal harga antara Villa ini dengan pesaingnya? 

JAWAB: Cukup ketat persaingannya karena banyak villa yang saling 

menjatuhkan harga. 

 

Fokus: 

8. Fasilitas apakah yang membuat Villa ini lain dari yang lain dan unggul dimata 

konsumennya? 

JAWAB: Fasilitas air panas, 3 kamar tidur ,tv,dvd, dapur. 

 

9. Apakah Villa ini memiliki hubungan atau koneksi dengan para agen tour untuk 

melakukan promosi villa ini selama ini? Bagaimanakah prosedur dan 

frekuensinya? Apakah selama ini telah efektif? 

JAWAB: Tidak. 

 

10. Apakah distribusi dan koneksi villa ini telah berhasil membuat banyak 

konsumen yang memesannya? Mengapa? 

JAWAB: Tidak. 



 

11. Apakah yang dimiliki oleh Villa ini tetapi tidak dimiliki oleh pesaingnya yang 

lain ? Mengapa demikian? 

JAWAB: Untuk fasilitas rata-rata hampir sama antar villa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PANDUAN WAWANCARA PESAING 

VILLA GLORIA 

Jl. Ampel Gading No.  7 

 

Diferensiasi: 

1. Menurut Anda, bagaimanakah kondisi persaingan antara Villa selama ini?  

JAWAB: lebih ketat dari dulu karena banyak muncul villa baru. 

2. Menurut Anda apakah pesaing akan mudah masuk dalam bisnis ini ? Mengapa? 

JAWAB: Ya karena berkembangnya jaman banyak orang yang berinvestasi untuk 

membeli villa dan digunakan untuk disewakan. 

3. Apakah ancaman dari produk pengganti seperti hotel, tempat retret dan lainnya 

mengancam  keberadaan villa ini? Mengapa? 

JAWAB: Tidak karena fungsi utama dari hotel dan villa berbeda. 

4. Apakah Villa ini selalu melayani konsumen semaksimal mungkin? Dengan cara 

apa? 

JAWAB: Ya pasti karena konsumen adalah aset kami dengan cara melayani 

konsumen dengan sebaik mungkin. 

 

Keunggulan Biaya: 

5. Bagaimanakah cara penetapan harga Villa ini? 

JAWAB: Untuk masalah harga di Villa ini Rp 850.000 per malam. 

6. Selama ini strategi seperti apakah yang diimplementasikan pihak pimpinan 

Villa untuk menghadapi persaingan? 



 

JAWAB: Melayani konsumen dengan sebaik mungkin. 

 

7. Bagaimanakah persaingan dalam hal harga antara Villa ini dengan pesaingnya? 

JAWAB: Cukup ketat. 

 

Fokus: 

8. Fasilitas apakah yang membuat Villa ini lain dari yang lain dan unggul dimata 

konsumennya? 

JAWAB: Fasilitas air panas, tv parabola, taman, 4 kamar tidur, dapur, lemari es 

9. Apakah Villa ini memiliki hubungan atau koneksi dengan para agen tour untuk 

melakukan promosi villa ini selama ini? Bagaimanakah prosedur dan 

frekuensinya? Apakah selama ini telah efektif? 

JAWAB: Tidak. 

10. Apakah distribusi dan koneksi villa ini telah berhasil membuat banyak 

konsumen yang memesannya? Mengapa? 

JAWAB: Tidak. 

11. Apakah yang dimiliki oleh Villa ini tetapi tidak dimiliki oleh pesaingnya yang 

lain ? Mengapa demikian? 

JAWAB: Untuk fasilitas rata-rata hampir sama antar villa. 

 

 
 

 

 



 

PANDUAN WAWANCARA PESAING 

VILLA ALHAMBRA 

Jl. Ampel Gading No.8 

 

Diferensiasi: 

1. Menurut Anda, bagaimanakah kondisi persaingan antara Villa selama ini?  

JAWAB: Kondisi persaingan ketat. 

2. Menurut Anda apakah pesaing akan mudah masuk dalam bisnis ini ? Mengapa? 

JAWAB: Tidak karena untuk memiliki villa membutuhkan modal yang cukup 

besar. 

3. Apakah ancaman dari produk pengganti seperti hotel, tempat retret dan lainnya 

mengancam  keberadaan villa ini? Mengapa? 

JAWAB: Ya, karena ada beberapa orang yang lebih memilih hotel dibandingkan 

villa dengan harganya lebih mahal daripada hotel. 

4. Apakah Villa ini selalu melayani konsumen semaksimal mungkin? Dengan cara 

apa? 

JAWAB: Ya tentu saja. Dengan cara selalu memberikan fasilitas terbaik kami. 

 

Keunggulan Biaya: 

5. Bagaimanakah cara penetapan harga Villa ini? 

JAWAB: Untuk masalah harga di Villa ini Rp 800.000 per malam. 

6. Selama ini strategi seperti apakah yang diimplementasikan pihak pimpinan 

Villa untuk menghadapi persaingan? 



 

JAWAB: Memberikan potongan harga kepada konsumen yang menginap lebih 

dari 2 malam. 

7. Bagaimanakah persaingan dalam hal harga antara Villa ini dengan pesaingnya? 

JAWAB: Sangat ketat. 

 

Fokus: 

8. Fasilitas apakah yang membuat Villa ini lain dari yang lain dan unggul dimata 

konsumennya? 

JAWAB: 3 kamar tidur, fasilitas dapur, air panas, tv,dvd. 

9. Apakah Villa ini memiliki hubungan atau koneksi dengan para agen tour untuk 

melakukan promosi villa ini selama ini? Bagaimanakah prosedur dan 

frekuensinya? Apakah selama ini telah efektif? 

JAWAB: Tidak. 

10. Apakah distribusi dan koneksi villa ini telah berhasil membuat banyak 

konsumen yang memesannya? Mengapa? 

JAWAB: Tidak. 

11. Apakah yang dimiliki oleh Villa ini tetapi tidak dimiliki oleh pesaingnya yang 

lain ? Mengapa demikian? 

JAWAB: Untuk fasilitas rata-rata hampir sama antar villa. 
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