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Pertanyaan Wawancara untuk Pemilik Resto Pesaing 

 

1. Terkait dengan Ide dan Konsep Bisnis 

a. Pada awalnya, peluang apa yang Anda lihat sehingga tertarik untuk 

membuka usaha resto ini? 

b. Ide bisnis seperti apa yang Anda pilih pada saat pendirian resto ini? 

c. Konsep resto seperti apa yang Anda pilih dalam pendirian resto ini? 

2. Terkait dengan Aspek Pasar dan Pemasaran 

a. Menurut Anda bagaimana kondisi bisnis dibidang kuliner terutama yang 

menyajikan menu makan sehat di kota Semarang saat ini? 

b. Siapakah target sasaran yang dituju oleh resto Anda?  

c. Saat ini siapa pesaing dari resto Anda? 

d. Dalam mempromosikan resto ini media apa saja yang Anda gunakan? 

e. Apakah ada strategi atau cara-cara khusus agar resto ini dikunjungi banyak 

konsumen? 

3. Terkait dengan Aspek Operasional 

a. Sudah berapa lama usaha resto ini berdiri? 

b. Pada jam berapa resto ini beroperasi? 



c. Mengapa Anda memilih lokasi usaha resto ini di jalan….? 

d. Sebut dan jelaskan fasilitas apa saja yang ada di resto ini sehingga menarik 

konsumen untuk  kembali ke resto Anda? 

4. Terkait dengan Aspek Sumber Daya Manusia 

a. Berapakah jumlah serta jabatan pegawai di resto Anda? 

b. Kriteria pegawai seperti apa yang Anda butuhkan untuk membantu dalam 

proses operasional resto ini? 

c. Bagaimanakah Anda mendapatkan pegawai dengan kriteria yang sesuai 

dengan kebutuhan resto  ini? 

d. Adakah sistem training untuk pegawai baru di resto ini? 

e. Apakah ada kenaikan gaji atau bonus untuk pegawai? 

f. Peraturan apa saja yang harus di taati oleh pegawai di resto ini? dan adakah 

sanksi untuk pegawai jika melakukan kesalahan atau pelanggaran? 

g. Bagaimanakah sistem pemberhentian pegawai di resto ini? 

5. Terkait dengan Aspek Keuangan 

a. Pada awal berdirinya resto ini, berapakah modal yang dibutuhkan agar 

bisnis ini dapat berjalan? 

b. Berasal dari manakah modal untuk mendirikkan resto ini? 



c. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal yang 

telah dikeluarkan? 

d. Berapakah keuntung yang didapatkan setiap bulannya? 

6. Apa sajakah menu makanan, minuman, serta harga yang ditentukan oleh resto 

ini? 

7. Apakah selama beropersinya resto ini telah dilakukan penambahan atau inovasi 

dalam hal menu makanan yang disediakan? 

8. Kira-kira berapa banyak konsumen yang datang ke resto ini setiap harinya? 

9. Menurut Anda kebanyakan dari konsumen yang datang berusia remaja atau 

usia dewasa? 

10. Bagaimana standar pelayanan yang harus dilakukan oleh pegawai dalam 

melayani konsumen yang datang?  

11. Kendala apa saja yang sering dihadapi sehingga menggagu berlangsungnya 

kegiatan operasional resto ini? 

12. Berapa persen pertumbuhan resto Anda tiap tahunnya? 

13. Bagaimanakah sistem keamanan didalam maupun diluar resto ini? 

 

 

 



 

Pertanyaan untuk pengunjung resto pesaing 

 

Nama  : 

Umur  : 

Alamat  : 

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan 

Pekerjaan : 

Penghasilan perbulan    : 

1. Menurut Anda apakah yang dimaksud dengan makanan sehat? kriteria seperti 

apakah sehingga makanan dapat dikategorikan sebagai makanan sehat? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

2. Apakah Anda sering mengkonsumsi makanan sehat? 

a. Sering  b. Kadang-kadang  c. Tidak pernah 

Jika jawaban a dan b 

Biasanya olahan makanan sehat seperti apa yang Anda konsumsi? 



…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

3. Pernahkah Anda datang ke HaHa Vegetarian Resto, Aloe Vera Café, RM 

Karuna, Depot Yoe Sin?  

a. Pernah  b. Tidak Pernah  

Jika jawaban a, olahan seperti apa sajakah yang disajikan oleh resto tersebut? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...

............................................................................................................................... 

4. Apakah Anda sering mengkonsumsi buah naga? 

a. Sering  b. Kadang-kadang  c. Tidak Pernah 

Jika jawaban a dan b 

Biasanya Anda mengkonsumsi buah naga dalam bentuk olahan seperti apa?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

5. Bahan dasar apakah yang Anda sukai jika nantinya di olah menjadi suatu 

produk makanan? Jelaskan alasannya! 



a. Buah naga     b. Strawbery         c. Lidah buaya          d. Alpukat 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6. Jika buah naga dikreasikan menjadi suatu healthy food apakah Anda berminat 

untuk mencobanya? 

a. Ya  b. Tidak  Jika ya berikan alasannya 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

7. Jika ada healthy resto yang mengkreasikan buah naga sebagai bahan utama 

dalam pengolahan makanannya apakah Anda tertarik untuk mengunjungi dan 

mencoba menu yang disajikan resto tersebut? 

a. Ya  b. Tidak  Jika ya berikan alasannya 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

8. Menurut Anda berapa harga yang layak untuk suatu makanan yang dapat 

dikategorikan sebagai makanan sehat. 

a. Rp 5.000 – 10.000   d. Rp 30.000 – 40.000    

b. Rp 10.000 – 20.000   e. Lainnya…………… 



c. Rp 20.000 – 30.000 

9. Suasana resto seperti apakah yang Anda inginkan sehingga Anda merasa 

nyaman saat berkunjung? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

10. Fasilitas apa yang Anda ingikan pada saat Anda berkunjung di suatu resto? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

11. Apakah pelayanan yang diberikan oleh suatu resto penting bagi Anda? 

jelaskan alasannya! 

a. Penting  b. Tidak 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

12. Standar pelayanan seperti apa yang Anda inginkan jika berkunjung ke suatu 

resto? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 



Hasil Kuesioner kepada 30 Responden 

 

Data jumlah pengunjung resto pesaing 

Pesaing Jumlah konsumen / hari Jumlah konsumen /tahun 

HaHa Vegetarian Resto 35 orang 35 x 365 = 12775 orang 

Aloe Vera Café 21 orang 21 x 317 =   6.657 orang 

RM Karuna 49 orang 49 x 365 = 17.885 orang 

Depot Yoe Sin 28 orang 28 x 365 = 10.220 orang 

 

Responden berdasarkan umur. 

Usia Jumlah 
12 - 29   tahun   7 orang
30 – 47  tahun 10 orang
48 – 65  tahun 13 orang

 

Responden berdasarkan jenis kelamin. 

Jenis Kelamin Jumlah 
Pria  14 orang 
Wanita  16 orang 

 

Responden berdasarkan tingkat pendapatan. 

Pendapatan /bulan Jumlah 
< Rp 1.000.000    7 orang
   Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000   9 orang 
> Rp 2.000.000  14 orang 

 

 

 

 



Tanggapan responden mengenai konsumsi makanan sehat. 

Jawaban  Jumlah 
Sering  21   orang 
Kadang-kadang   9   orang 
Tidak pernah   0   orang 

 

Tanggapan responden mengenai konsumsi buah naga. 

Jawaban  Jumlah 
Sering  17   orang 
Kadang-kadang 13   orang 
Tidak pernah  0   orang 

 

Tanggapan responden mengenai bahan dasar untuk olahan produk makanan. 

Jawaban  Jumlah 
Buah naga 13   orang 
Strawbery  10   orang 
Lidah buaya   4   orang 
Alpukat   3   orang 

 

Tanggapan responden mengenai minat mereka untuk mencoba buah naga yang 
dikreasikan menjadi suatu healthy food. 

Jawaban  Jumlah 
Ya   30  orang 
Tidak    0  orang 

 

Tanggapan responden mengenai ketertarikan mereka untuk mengunjungi dan 
mencoba menu yang ditawarkan healthy resto yang mengkreasikan buah naga 
dalam pengolahan makanannya. 

 

Jawaban  Jumlah 
Ya  30   orang 
Tidak   0   orang 

 

Tanggapan responden mengenai harga makanan. 



Jawaban  Jumlah 
Rp   5.000 - Rp 10.000   9  orang 
Rp 11.000 – Rp 20.000 12  orang 
Rp 21.000 – Rp 30.000   7  orang 
Rp 31.000 – Rp 40.000   2  orang 

 

Tanggapan responden mengenai pelayanan suatu resto. 

Jawaban  Jumlah 
Penting  30   orang 
Tidak   0   orang 

 

Prosentase tingkat pertumbuhan pengunjung resto pesaing pertahun 

Pesaing Tingkat Pertumbuhan 

HaHa Vegetarian Resto 5-6% 

Aloe Vera Café 4% 

RM Karuna 6% 

Depot Yoesin 4-5% 

 

 



Jenis Data Aspek Data Keterangan Sumber Data
Demografis ( kecenderungan konsumen restoran
berdasarkan jumlah penduduk kota Semarang menurut
usia dan jenis kelamin)

 Observasi pesaing (Ha Ha Vegetarian Resto, Aloe Vera 
Café, RM Karuna, Depot Yoe Sin)                                        
Observasi konsumen healthy resto di kota Semarang

Geografis (masyarakat kota Semarang paling potensial
berdasarkan wilayah yang menjadi pusat keramaian 
kota Semarang )

Observasi masyarakat kota Semarang (terutama yang
berada di kawasan pusat Semarang seperti daerah Tugu
Muda, Simpang 5, Pandanaran, serta perumahan-
perumahan yang ada disekitarnya ). Karena konsumen di
wilayah tersebut lebih mudah menjangkau “BN Resto”

Psikografis perilaku Observasi 30 responden masyarakat kota Semarang 
(terutama kalangan masyarakat yang mulai memperhatikan 
pola makan yang lebih sehat  yaitu usia 30th – 60th ) 
dengan tingkat ekonomi menengah ke atas

Targeting Menetapkan konsumen yang paling potensial Kesimpulan dari segmenting
Produk Observasi pesaing dan minat konsumen
Harga Observasi pesaing dan minat konsumen
Tempat Observasi pesaing dan minat konsumen
Permintaan Observasi pesaing dan minat konsumen, BPS
Penawaran Observasi pesaing 
- Product Obsevasi pesaing dan minat konsumen
- Price Observasi pesaing dan minat konsumen
- Place Observasi pesaing dan minat konsumen
- Promotion Observasi pesaing
- People Observasi pesaing
- Physical evidence Observasi pesaing
- Process Observasi pesaing
   Papan nama Observasi pesaing dan tempat percetakan
   Kartu nama Observasi pesaing dan tempat percetakan

Brosur Observasi pesaing dan tempat percetakan
Program discount Observasi pesaing

Lokasi
Lokasi Usaha  “BN Resto” ( Lokasi yang dipilih 
adalah Lokasi yang dekat dengan target pasar – dekat 
dengan pusat kota )

Observasi pesaing dan minat konsumen                     
Observasi tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan 
“BN Resto”

Biaya bahan baku Observasi supplier
Biaya overhead (estimasi biaya telp,listrik,air sesuai
penggunaan saat pengoperasian)

Observasi pesaing Perhitungan berdasarkan estimasi 
penggunaan saat kegiatan operasional

   Tanah Observasi pesaing, harga jual

   Bangunan Observasi pesaing, harga jual

Kendaraan Observasi  pesaing, harga jual

Peralatan dan perlengkapan
Observasi pesaing, toko yang menjual peralatan dan
perlengkapan yang dibutuhkan

Persediaan bahan baku Wawancara pesaing

Tingkat optimalitas produksi Wawancara pesaing

- Pembagian layout  ruang Observasi pesaing dan minat konsumen

- Desain layout Observasi pesaing dan minat konsumen
 Jumlah tenaga kerja Observasi pesaing dan minat konsumen

Jenis dan kualitas TK Wawancara pesaing

Deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan Wawancara pesaing

Pengenalan dan pengarahan Wawancara pesaing
Pemberian Gaji dan Pemberian gaji berdasarkan tugas dan tanggung jawab Wawancara pesaing
Sistem Pemberhentian Tahap-tahap proses pemberhentian Wawancara pesaing

Kebutuhan Modal Dana investasi Wawancara pesaing

-   Modal sendiri
-   Kredit

-   Investor
Biaya tetap

Observasi berdasarkan biaya gaji, pemeliharaan

Biaya tidak tetap
Observasi berdasar estimasi biaya listrik, air, telepon,
pemasaran

Laporan Keuangan Laporan laba rugi Pengolahan dari estimasi data penjualan, HPP, biaya,
bunga

NPV
Perhitungan menggunakan rumus NPV

PP Perhitungan menggunakan rumus PP

PI
Perhitungan menggunakan rumus PI

IRR Perhitungan menggunakan rumus IRR

Sistem Rekrutmen, Seleksi 
dan Orientasi

Sumber Modal

Biaya Operasional

Perencanaan Sumber Daya 
Manusia

Aspek Pasar 
dan 

Pemasaran

Bauran Pemasaran

Biaya Pemasaran

Proses Produksi

 Wawancara pesaing                                                   
Observasi bank dan investor lainnya

Analisis Kelayakan

HPP

Layout

 Rencana Investasi

Tabel 1 : Jenis dan Sumber Data

Positioning

Permintaan dan 
Penawaran

Segmenting

Aspek 
Keuangan

Data Primer 
dan Data 
Sekunder 

Aspek 
Operasional

Aspek 
Sumber Daya 

Manusia
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