
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     LAMPIRAN 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 1 

Kuesioner 

             ( untuk Konsumen.  ) 

 

Nama   : …………………………………………… 

Alamat  :……………………………………………. 

Jenis Kelamin:     Perempuan    Laki - Laki  

Pekerjaan Anda Saat ini :  

          Pelajar / Mahasiswa 

          Pegawai swasta 

          Wiraswasta 

          Pegawai Negeri 

          Lainnya : …………………………………………….. 

 

Dimohon kesediaan saudara  untuk mengisi Kuesioner ini yang akan saya gunakan sebagai 

alat untuk meneliti penelitian saya yang berjudul Strategi Keunggulan Kompetitif Rumah 

Makan Friendly Court. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda silang  

(X) 

1.  berapa kali dalam 5 hari anda makan di Rumah Makan Friendly Court  ? 

a. 1 – 3 kali   b. 4 - 5 kali 

Alasan : ……………………………………………………………………………….. 

2. Bagaimanakan variasi produk yang dijual oleh Rumah Makan Friendly Court? 

a. Kurang lengkap  c. lengkap  

b. Cukup lengkap  d. sangat lengkap. 

Alasan:  …………………………………………………………………………………… 

 



3. Menu apa saja yang menjadi Favorit  anda saat berkunjung di Rumah Makan Friendly 

court ? 

( Boleh lebih dari 1) 

         Nasi Rames                 Sup 

         Soto Ayam                                                   Nasi Penyet 

         Nasi Goreng                                                 Paket Ayam Goreng 

         Nasi Gongso                                                Indomie 

          Lainnya …………………………………………………………………………. 

Alasan : ………………………………………………………………………………… 

4. Menurut konsumen apakah harga makanan dan minuman yang ditawarkan di Rumah 

Makan Friendly Court cukup terjangkau? 

a. Kurang terjangkau    c. terjangkau 

b. Cukup terjangkau    d, sangat terjangkau  

5. Bagaimanakah Penyajian makanan di Rumah Makan Friendly Court ? 

a. Kurang tertata     c. tertata 

b. Cukup tertata     d. sangat tertata 

6. Bagaimana kebersihan  alat- alat makan seperti piring,sendok,gelas dan garpu di Rumah 

Makan Friendly Court ? 

a. Kurang bersih     c. bersih 

a. Cukup bersih     d. sangat bersih 

7. Bagaimana kebersihan tempat di Rumah makan Friendly Court? 

a. Kurang bersih     c. bersih  

b. Cukup bersih      d. sangat bersih 

 

 



8. Apakah karyawan dan pemilik Rumah Makan Friendly court merepon pesanan 

pengunjung dengan cepat? 

a. Ya       b. tidak 

9. Bagaimana pelayanan  yang diberikan  oleh  Karyawan  Rumah  Makan friendly Court  

terhadap konsumen ? 

a. kurang baik   c. baik 

b. cukup baik    d. sangat baik 

Alasan : ……………………………………………………………………………….. 

10. Fasilitas apa yang anda suka di Rumah Makan Friendly Court ? 

( boleh lebih dari 1 ) 

       Adanya layanan pelayanan pengiriman 

       Disediakan Koran 

        Disediakan air putih Gratis 

        Produk yang disediakan lengkap dan bervariasi 

        Suasana tempat yang bersih dan Nyaman 

         Disediakan info lowongan pekerjaan 

Lainnya  : ……………………………………………………………………………….. 

Alasan  : ………………………………………………………………………………… 

11. Bagaimana Keramahan Karyawan Rumah Makan Friendly Court kepada konsumennya ? 

a. Kurang ramah    c. ramah  

b. Cukup ramah     d. sangat ramah 

12. Menurut Anda  Bagaimana pelayanan pengiriman yang dilakukan oleh Rumah Makan 

Friendly Court dilihat dari pengemasan makanan ? 

a. Kurang Memuaskan    c. Memuaskan 

b. Cukup Memuaskan    d. Sangat Memuaskan 



Alasan  : ......................................................................................................... 

13. Bagaimana kebersihan  alat- alat makan seperti piring,sendok garpu, mangkok pada 

layanan free delivery order di Rumah Makan Friendly Court ? 

a. Kurang bersih     c. bersih 

b. Cukup bersih     d. sangat bersih 

14. Bagaimanakah desain ruangan Rumah makan Friendly Court  apakah cukup menarik? 

a. Kurang menarik    c, menarik 

b. Cukup menarik     d. sangat menarik  

15. Bagaimana menurut anda Reputasi yang dimiliki oleh Rumah Makan Friendly Court ? 

a. Kurang  baik     c. baik 

b. Cukup baik     d. Sangat baik 

Alasan : ............................................................................................................................. 

16. Apakah anda pernah mencoba datang ke Rumah makan lain  di sekitar Friendly court 

seperti Rumah makan Pelangi ? 

a. Ya       b. tidak 

17. berapa kali dalam 5 hari anda makan di Rumah Makan Pelangi? 

b. 1 – 3 kali     b. 4-5 kali 

Alasan : ………………………………………………………………………………. 

18. Bagaimanakan variasi produk yang dijual oleh Rumah Makan Pelangi ? 

a. Kurang lengkap  c. lengkap  

b. Cukup lengkap  d. sangat lengkap. 

Alasan:  ………………………………………………………………………………. 

 

 

 



19. Menu apa saja yang menjadi Favorit  anda saat berkunjung di Rumah Makan Pelangi ? 

( Boleh lebih dari 1) 

         Nasi Rames                 Nasi penyet 

         Nasi Goreng                                                 Aneka  Kwetiau 

         Nasi Gongso                                                 Indomie 

        Aneka Bihun      Aneka Mie 

Lainnya  : …………………………………………………………………………….. 

Alasan : ………………………………………………………………………………. 

20. Menurut konsumen apakah harga makanan dan minuman yang ditawarkan di Rumah 

Makan Pelangi cukup terjangkau? 

a. Kurang terjangkau    c. terjangkau 

b. Cukup terjangkau     d. sangat terjangkau 

21. Bagaimanakah Penyajian makanan di Rumah Makan Pelangi? 

a. Kurang tertata     c. tertata 

b. Cukup tertata     d. sangat tertata 

22. Bagaimana kebersihan  alat- alat makan seperti piring,sendok,gelas dan garpu di Rumah 

Makan Pelangi? 

a. Kurang bersih     c. bersih  

b. Cukup bersih      d. sangat bersih 

23. Bagaimana kebersihan Tempat di Rumah Makan pelangi? 

a. Kurang bersih     c. bersih  

b. Cukup bersih      d. sangat bersih 

24. Apakah karyawan dan pemilik Rumah Makan Pelangi merepon pesanan pengunjung 

dengan cepat? 

a. Ya       b. tidak 



25. Bagaimana pelayanan  yang diberikan  oleh  Karyawan  Rumah  Makan Pelangi terhadap 

konsumen ? 

a. kurang baik     c. baik 

b. cukup baik      d. sangat baik 

alasan : ……………………………………………………………………………… 

26. Fasilitas  apa yang anda suka di Rumah Makan Pelangi? 

( Boleh lebih dari 1) 

      Menu yang bervariasi  

      Suasana tempat yang bersih dan Nyaman 

Lainnya : …………………………………………………………………………………. 

Alasan : ………………………………………………………………………………….. 

27. Bagaimanakah  keramahan karyawan Rumah Makan Pelangi kepada konsumennya? 

a. Kurang Ramah  c. ramah 

b. Cukup  Ramah   d. sangat ramah 

28. Menurut Anda  Bagaimana pelayanan pengiriman yang dilakukan oleh Rumah Makan 

Pelangi dilihat dari pengemasan makanan ? 

a. Kurang memuaskan  c. memuaskan 

b. Cukup memuaskan  d. Sangat memuaskan 

Alasan : ............................................................................................................................ 

 

 

 

 



 

29. Bagaimanakah desain ruangan Rumah makan Pelangi apakah cukup menarik? 

a. Kurang Menarik  c. menarik 

b. Cukup menarik  d. Sangat menarik 

30. Bagaimana menurut anda Reputasi yang dimiliki oleh Rumah Makan Pelangi ? 

c. Kurang baik   c. baik 

d. Cukup baik   d. Sangat baik 

 Alasan :........................................................................................................................... 

 

                                                            *** TERIMAKASIH *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Lampiran 3 

Panduan Wawancara 

1. Sejak kapan Rumah Makan Friendly Court dibuka? 
2. Mulai jam berapa Rumah Makan Friendly Court buka dan jam berapa tutupnya? 
3. Apakah Rumah Makan Friendly Court ini selalu ramai dengan konsumen? 
4. Berapa jumlah konsumen yang datang ke Rumah Makan Friendly Court tiap bulan 

mulai dari november 2010 sampai mei 2011? 
5. Berapa banyak karyawan yang berkerja di Rumah Makan Friendly Court? 
6. Bagaimana pembagian tugas masing- masing karyawan di Rumah Makan Friendly 

Court?  
7. Apakah anda sering melayani pesanan yang dikirim (delivery order)? 
8. Bagaimana Pemasaran yang dilakukan oleh Rumah Makan Friendly Court? 
9. Bagaimana pelayanan delivery order yang anda berikan ke konsumen anda? 
10. Siapa yang mengantar bila ada permintaan delivery order ke konsumen? 
11. Fasilitas apa yang anda sediakan bagi konsumen yang datang ke Rumah Makan 

Friendly Court? 
12. Variasi produk yang dijual di Rumah Makan Friendly Court? 
13. Bagaimana selama ini hubungan karyawan dengan pemilik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Lampiran 4  

Hasil Wawancara 

1. Rumah Makan Friendly Court pertama kali dibuka pada tanggal 22 februari 2009 
2. Rumah Makan ini buka mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 
3. Jika pada bulan – bulan efektif  kuliah Rumah Makan ramai tetapi jika pada bulan SP 

(semester pendek) jumlah konsumen mengalami penurunan 
4. Jumlah konsumen yang datang di Rumah Makan Friendly Court tiap bulan yang 

dilihat mulai bulan november 2010 sampai pada bulai mei 2011 adalah sebagai 
berikut: 
Pada bulan november 2010 perkiraan  jumlah konsumen adalah ± 132 
Pada bulan desember 2010 perkiraan jumlah konsumen adalah ± 108 
Pada bulan januari 2011 perkiraan jumlah konsumen adalah ± 80  
(menurun karena SP) 
Pada bulan februari 2011 perkiraan jumlah konsumen adalah ± 78 
Pada bulan maret 2011 perkiraan jumlah pelanggan adalah ± 149 
Pada bulan april 2011 perkiraan jumlah pelanggan adalah ± 149 
Pada bulan mei 2011 perkiraan jumlah pelanggan adalah ± 151 

5. Jumlah karyawan yang bekerja di Rumah Makan Friendly Court ada 4 orang 
(termasuk pemiliknya sendiri) 

6. Pembagian tugas masing- masing karyawan sebagai berikut: 
Bapak Budi bagian minuman dan delivery order,Ibu Susi bagian penyediaan rames 
dan specialis ayam, Ibu Tiwi bagian gongso dan nasi goreng dan ada satu karyawan 
yang bertugas di bagian pencucian piring. 

7. Iya,pemilik sering melayani pesanan yang dikirim seperti mengantar pada dosen – 
dosen unika seperti dosen ekonomi,dosen elektro dan dosen teknik pangan. 

8. Pemasaran yang dilakukan seperti menyebarkan brosur,daftar menu dan kartu nama di 
kost- kost unika dan perkantoran. 

9. Pelayanan delivery order yang diberikan seperti melayani pesanan pengiriman yang 
diantar dengan gratis baik dekat maupun jauh. 

10. Bapak budi yang mengantar setiap kali ada pesanan pengiriman 
11. Fasilitas yang ada seperti adanya layanan pelayanan pengirman,disediakan koran bagi 

konsumen jika ingin membaca. 
12. Variasi produk yang dijual seperti adanya menu- menu sebagai berikut: 

Menu aneka gongso,nasi goreng, penyet,soto ayam,paket ayam goreng,chicken 
katsu,sup,nasi rames dengan lauk yang berbeda setiap harinya,nasi hainan,indomie    
,gorengan dan special order seperti nasi rendang,otak- otak bandeng,sarden dan 
produk lain seperti ice cream dengan nama ice cream vistania yang dijual dengan 
berbagai macam rasa mulai dari ketan hitam,kacang merah,kacanng hijau,jagung 
manis,alpukat,talas dan ada pula berbagai macam merek rokok yang dijual di Rumah 
Makan ini. 

13. Selama ini hubungan antara karyawan dan pemilik bersifat kekeluargaan. 

 



Lampiran 5 

 

Asumsi Perhitungan Jumlah Pelanggan 

 Rumah Makan Friendly Court dan Rumah Makan Pelangi 

 

Perkiraan jumlah Pelanggan Rumah Makan Friendly Court dari bulan november 2010 sampai 
bulan mei 2011  

Jumlah hari kerja : 5 hari (senin sampai jumat) 

Asumsi perhitungan : perkiraan pelanggan sehari  x jumlah hari kerja dalam sebulan 

Perkiraan jumlah pelanggan  

Pada bulan november 2010 : ±132, Jumlah hari kerja 22 hari  

Pada bulan desember 2010 : ±108, jumlah hari kerja 22 hari  

Pada bulan januari 2011 : ± 80, jumlah hari kerja 21 (ada hari libur tahun baru masehi) 

Pada bulan Februari : ± 78, jumlah hari kerja 18 hari (ada hari libur tahun baru imlek dan 
Maulid nabi)0 

Pada bulan maret 2011 : ± 149, jumlah hari kerja 23 hari (ada hari libur nyepi) 

Pada bulan april 2011 : ± 149, jumlah hari kerja 20 hari (ada hari libur Isa almasih)  

Pada bulan mei 2011 : ± 151, jumlah hari kerja 21 hari (ada hari libur waisak) 

Perkiraan jumlah pelanggan Rumah Makan pelangi 

Cara perhitungan sama dengan Rumah Makan Friendly Court 

Pada bulan november 2011 : ± 75 

Pada bulan desember 2010 : ± 50 

Pada bulan januari 2011 : ± 50 

Pada bulan Februari : ± 65 

Pada bulan maret 2011 : ± 90 

Pada bulan april 2011: ± 100 

Pada bulan mei 2011: ± 80 
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