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UNIXTOUR 

Pn = Pertanyaan 
J     = Jawaban 
 
 
P1 : Sistem apa yang anda gunakan untuk reservasi saat ini ? 
J     : email, telepon dan Ym! 
 
P2 : Apakah anda sudah mengimplementasikan system reservasi melalui internet? 
J     : Sudah, dengan menggunakan website perusahaan (statis) 
 
P3 : Jika sudah, bagaimana system tersebut berjalan? Bagaimana dampaknya terhadap 
bisnis anda? 
J    : kami dapat meraih pasar nasional dan internasional dengan mudah, walaupun 
sudah mendapatkan pasar yang luas, kami juga kesulitan dalam memasarkan website 
kami karena kurangnya pengetahuan kami dalam hal teknis informatika. 
 
P4 : Apakah ada minimal peserta bagi satu rombongan untuk bisa diberangkatkan? 
J    : tidak ada. 
 
P5 : Apakah anda mempunyai website perusahaan ? , sudah berapa lama anda 
memakainya? 
J    : ada. 4 tahun 
 
P6 : Berapa rombongan rata – rata yang di berangkatkan dalam 1 bulan ? 
J     : tidak tentu, berkisar 4-5 rombongan 
 
P7 : Dalam sebulan berapa anda menyiapkan berapa paket tur? 
J     : kami usahakan setiap hari ada paket tur. 
 
P8 : Bagaimana cara anda mengatasi keterbatasan jangkauan promosi? 
J     : dengan menggunakan iklan di koran 
 
P9 : Bagaimana menurut anda jika ada sebuah system informasi yang menyediakan… 
(sambil menjelaskan aplikasi)? 
J    : boleh juga, namun biayanya juga harus diperhatikan 
 
P11 : Apakah anda tertarik untuk bergabung jika aplikasi tersebut diluncurkan? 
J    : ya 



Indonesia Tripplanner 

Pn = Pertanyaan 
J     = Jawaban 
 
P1 : Sistem apa yang anda gunakan untuk reservasi saat ini ? 
J     : Reservasi melalui telepon, namun kebanyakan customer datang ke kantor. 
 
P2 : Apakah anda sudah mengimplementasikan system reservasi melalui internet? 
J     : Sudah tapi cuma web perusahaan ( website static berisi profil perusahaan ) 
 
P3 : Jika sudah, bagaimana system tersebut berjalan? Bagaimana dampaknya terhadap 
bisnis anda? 
J    : tidak begitu ada efeknya, hanya perusahaan lebih percaya diri dengan dapat 
memajang alamat website pada banner dan kartu nama. 
 
P4 : Apakah ada minimal peserta bagi satu rombongan untuk bisa diberangkatkan? 
J    : Tidak ada, harga akan disesuaikan dengan jumlah peserta yang berangkat. Jika 
semakin sedikit, tentunya biaya transportasi, hotel dan beberapa biaya yang bisa 
dibagi dengan peserta lain akan bertambah karena tidak bisa dibagi banyak. 
 
P5 : Apakah anda mempunyai website perusahaan ? , sudah berapa lama anda 
memakainya? 
J    : Punya, sekitar 1 tahun 
 
P6 : Berapa rombongan rata – rata yang di berangkatkan dalam 1 bulan ? 
J     : Tidak tentu, kadangkan ada orang yang memilih bukan hari libur dengan 
mengambil cuti sehingga mereka dapat harga yang lebih murah dibanding tur di hari 
libur. 
 
P7 : Sebulan ada anda menyiapkan berapa paket tur? 
J     : rata-rata ada 3 paket tur 1 bulan, namun jika ada orang yang ingin pergi sesuai 
dengan tanggal yang mereka ingini, dan kami akan melayani mereka. 
 
P8 : Bagaimana cara anda mengatasi keterbatasan jangkauan promosi? 
J     : Dengan iklan dikoran, membagikan brosur dan mengikuti pameran jika ada. 
 
P9 : Bagaimana menurut anda jika ada sebuah system informasi yang menyediakan… 
(sambil menjelaskan aplikasi)? 
J    : Bagus juga, tapi harga setiap paket tur sangat rumit, tidak bisa langsung 
ditampilkan seperti itu. 
 
P10: Bagaimana jika di web di beri keterangan bahwa harga yang tertulis dapat 
berubah sewaktu – waktu atau harga menyesuaikan kondisi? 
J    : Ya itu lebih masuk akal, karena jika kita memberikan harga dimuka dan ternyata 
harga berubah, wisatawan bisa kecewa dan tidak mengunjungi web itu lagi. 
 
P11 : Apakah anda tertarik untuk bergabung jika aplikasi tersebut diluncurkan? 
J    : Bersedia. 



Felice Tours And Travel 

Pn = Pertanyaan 
J     = Jawaban 
 
 
P1 : Sistem apa yang anda gunakan untuk reservasi saat ini ? 
J     : Reservasi melalui website, yaitu melalui Ym! 
 
P2 : Apakah anda sudah mengimplementasikan system reservasi melalui internet? 
J     : Belum, hanya melalui e-mail dan Ym saja 
 
P3 : Jika sudah, bagaimana system tersebut berjalan? Bagaimana dampaknya terhadap 
bisnis anda? 
J    : Pelanggan dapat langsung bertanya dan kami jawab langsung, sehingga mereka 
dapat lebih percaya akan tur yang akan mereka jalani 
 
P4 : Apakah ada minimal peserta bagi satu rombongan untuk bisa diberangkatkan? 
J    : Tergantung dari lokasi / tujuan, jika memang lokasi yang dituju “cost” nya 
rendah, bisa saja sekitar 10 orang 
 
Px : Kalau boleh tahu mengapa anda tidak menyertakan harga sebuah paket tur di web 
anda? 
J    : Harga sebuah paket tur lokal sangat rumit untuk dihitung, jadi kalau pun kita 
sebut harga, belum tentu harga itu bisa sama terus, kecuali mereka sudah benar – 
benar deal dengan semua yang mereka minta, baru kita bisa beri harga yang fix. 
 
P5 : Apakah anda mempunyai website perusahaan ? , jika sudah berapa lama anda 
memakainya? 
J    : Punya, sekitar 2tahun 
 
P6 : Berapa rombongan rata – rata yang di berangkatkan dalam 1 bulan ? 
J     : Tidak tentu, namun ketika musim liburan, Juni-Juli & Desember bisa hingga  
 
P7 : Bagaimana cara anda mengatasi keterbatasan jangkauan promosi? 
J     : Dengan menggunakan messanger, mengirimkan portfolio melalui e-mail berupa 
foto-foto perjalanan sebuah rombongan. 
 
P8 : Bagaimana menurut anda jika ada sebuah system informasi yang menyediakan… 
(sambil menjelaskan aplikasi)? 
J    : Bagus juga, kami kadang kesulitan dalam merubah harga di internet, jadi kami 
tidak menulis harga, namun dengan system ini, wisatawan tidak perlu bertanya 
tentang harga lagi. 
 
P9 : Apakah anda tertarik untuk bergabung jika aplikasi tersebut diluncurkan? 
J    : Bersedia. 




