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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Pedoman Wawancara kepada Pengelola 

1. Customer Segment 
a. Apakah anda melakukan pengelompokan terhadap pelanggan 

anda?   

b. Siapakah target dari konsumen anda? 

c. Bagaimana cara anda medapatkan pelanggan baru?  

2. Value Propositions  
a. Apa keunggulan usaha anda dari pesaing yang sejenis? 
b. Keunggulan pelayanan apa yang anda tawarkan kepada konsumen? 
c. Apakah anda memberikan harga spesial/diskon kepada pelanggan anda yang 

memesan dalam jumlah banyak? 
d. Apa yang membuat pelanggan mau membeli Bakpia Duo Jago?  

e. Apakah anda membedakan pelayanannya antara pelanggan baru dengan 
pelanggan lama?   

3.   Channels 
Saluran komunikasi, distribusi, dan penjualan produk dan jasa 

a. Jenis saluran distribusi apakah yang utama/menarik dan yang terbaik bagi 
anda untuk menjangkau pelanggan anda? 

b. Bagaimana strategi anda agar para pelanggan mengetahui produk bakpia 
anda? 

c. Bagaimana strategi anda agar keunggulan dari produk anda diketahui oleh 
pelanggan? 

 

4. Customer Relationship 
Hubungan pelanggan dengan pelaku usaha 

 

a. Bagaimana cara anda menjaga hubungan anda dengan pelanggan anda dan 
mempertahankan pelanggan? 

b. Bagaimana anda memastikan pelanggan puas setelah membeli bakpia 
anda?  

5. Revenue Streams 
Mekanisme penetapan harga 
a. Apa saja produk yang anda jual? 
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b. Bagaimana cara anda dalam menentukan harga jual? 

c. Ketika transaksi jual beli cara apa yang dipakai oleh pelanggan 
anda dalam melakukan pembayaran?  

6. Key Resources 
  Sumber daya yang digunakan dalam menjalankan usaha 

a. Apa saja sumber daya utama yang harus anda miliki untuk 
menjalani bisnis anda? 

b. Apa saja aset dalam wujud fisik/berwujud?   
c. Dari manakah anda mendapatkan modal usaha ini? Digunakan 

untuk apa sajakah?  

7.  Key Activities 
 Aktivitas utama yang dilakukan pelaku usaha 

a. Apa saja kegiatan yang anda lakukan untuk menciptakan value 
preposition? 

b. Apa saja kegiatan yang anda lakukan dalam proses pemasaran? 
c. Apakah menurut anda pengalaman pelanggan yang pernah 

membeli produk anda berpengaruh terhadap datangnya 

pelanggan-pelanggan yang baru? 
 

8. Key Partnership 
Mitra kunci dan hubungan antar mitra 

a. Siapa saja yang menjadi mitra kerja anda dalam usaha ini? 

b. Sampai sejauh mana manfaat yang anda peroleh dari kerjasama 

dengan mitra kerja? 

c. Bagaimana cara anda menjaga hubungan dengan mitra kerja?  

9. Cost Structure 
 Biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan usaha 

a. Apakah anda lebih memprioritaskan kualitas produk atau harga 
produk minimum? 

b. Apa saja yang menjadi biaya tetap dari usaha anda? 
c. Apa saja yang menjadi biaya variabel dari usaha anda? 
d. Menurut anda kegiatan apa yang paling banyak membutuhkan 

biaya? 
e. Berapa omset yang didapatkan dari usaha anda setiap tahunnya? 
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Lampiran 2 

Dokumentasi Penelitian 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

Tempat Pembentukan Bakpia Alat Produksi Bakpia (Oven) 

Kemasan Bakpia  Toko Bakpia 

Alat produksi  Wawancara Pemilik  
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Gambar 5.1 9 Elemen Pola Business Model Canvas  
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KARTU BIMBINGAN BAB I-III 
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KARTU BIMBINGAN BAB IV-V 
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