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LAMPIRAN J 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

KONUSMEN PARANI CAR WASH 

Nama   : Milla Cahyani. (MC) 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Sebagai  : Konsumen Parani Car Wash 

Peneliti : selamat malam mbak milla 

MC-1 : malam 

Peneliti : perkenalkan saya ferdyo mahasiswa uc, disini aa tujuan saya mau 

mewancarai mbak milla yaitu untuk menunjang data skripsi saya 

MC-2 : iya  

Peneliti : skripsi saya berjudul, pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan 

konsumen parani carwash, disini mbak miila kan salah satu konsumen parani car 

wash 

MC-3 : iya 

Penelti : sudah berapa kali memesan parani ? 

MC-4: aaa tiga kali 

Peneliti : tiga kali ya, selama tiga kali pemesanan itu, kesan-kesannya gimana 

tentang pelayanan kami 

MC-5 : ya menurut saya unik ya ini mas, maksudnya aa cuci mobilnya bisa di 

panggil kerumah kita juga gausah repot-repot keluar  
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Peneliti : ya selain itu 

MC-6 : selain itu cucinya juga bersih, harganya masih oke ya puas pokoknya  

Peneliti : hmm puas ya, selama ini parani itu kalau melayanani mbak milla kayak 

nyucinya apa kebersihannnya itu gimana ? apa sudah sesuai standar atau 

bagaimana?  

MC-7 : menurut saya sudah oke ya, sudah sesuai standar sudah bersih aa 

karyawannya juga sopan, Cuma kadang kalau mau order kayak bilangnya bisa tapi 

tiba-tiba tidak bisa jam nya berubah, tapi tidak  masalah sih, soalnya waktu itu 

akunya juga free-free aja gitu  

Peneliti : hmmm kalau boleh tau kok tiba-tiba ga bisa itu waktu itu mbak millanya 

pesennya mepet atau sepertiapa kok tiba-tiba apa parani ini kok mencancel mbak 

milla 

MC-8 : waktu itu pesennya sehari sebelumnya, jadi tidak tahu itu termasuk mepet 

atau gimana, tapi waktu itu mereka mencancel tidak bisa gitu  

Peneliti : hmm iya ya mungkin ada yang sudah pesan dan lupa belum di konfirmasi 

MC-9 : iyaa 

Peneliti : selain itu apakah ada kasus-kasus lagi yang mengenai tentang parani? 

MC-10 : hmmm tidak ada ya kalau aku masih bagus-bagus aja si cucinya, cucinya 

juga bersih terus di kan juga uda bawa air sendiri, jadinya ya kalau buat kita ya tidak 

usah keluar air lagi gitu hehehe 

Peneliti : terus kemudian apa lamnya mencuci jadi problem? 

MC-11 : tidak, menurutku normal ya waktu nyuci segitu, kadang kalau nyucikan di 

tempat cucian mobil itu antri juga jadi lama nunggu waktu kebuang, kalo gini kan, 

jamnya missal jam 1 yauda dia dateng jam 1 gitu  
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Peneliti : terus apa kan tadi itu pernah menghubungi tapi di cancel, terus pernah 

tidak ngalami susah hubungi si operator itu, kok semisal nomernya tidak aktif atau 

dan lain lain 

MC-12 : tidak pernah ya, aktu hubungin memang waktu itu di cancel gitu aja  

Peneliti : hmmm iya iya responnya cepet tidak si operator? 

MC-13 : eee cepet-cepet aja ya, sehari itu aku pesen langsung di bales, tidak kayak 

sampai lama, sampai malam atau besoknya gitu tidak 

Peneliti : hmmm iya iya, waktu kan sudah pesan nih, dia datang sesuai dengan 

waktunya tidak? Yang di janjikan tidak? 

MC-14 : sesuai kok,iya  

Peneliti : tidak telat ya? 

MC-15 : iya  

Peneliti : terus kemudian, eee selama ini bersih ya nyucinya? 

MC-16 : iya bersih  

Peneliti : pernah tidak waktu nyuci terus kemudian bapaknya itu ada bagian bagian 

yang kurang bersih terus mbaknya negur gitu 

MC-17  : paling kalo luar uda bersih ya menurutku, kalo yang di dalam itu 

agak kurang bersih si, tapi maksudnya tidak kayak sampai bersih banget wangi 

banget, tapi maksudnya bersih standar gitu, tapi kadang di laci-laci atau apa masih 

ada debu-debu mungkin ngevacumnya kurang atau gimana, tapi gapapa si 

Peneliti : hmmm berarti kalo di luarnya, body mobilnya itu sudah sesuai ya, tapi 

apa interior ada yang masih kurang,  

MC-18 : iya  

Peneliti : memang si selama ini kita pernah dapet apa itu complain tentang 

vacumnya yang kurang apa kenceng ya, atau kurang sedotnya itu kurang, sehingga 

debu-debu itu  
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MC-19 : masih kurang gitu  

Peneliti : mungkin mbaknya ngalamin itu juga ya 

MC-20 : iya, emang bersih sih, Cuma semisal di pegang tangan gitu ternyata masih 

ada  

Peneliti : itu bagian apa ya mbak? jok atau dashboard gitu? 

MC-21 : kayanya dashboard  terus kayak laaci-laci di pintu itu lo, kalo tidak gitu di 

tengah deket handrem gitu ya gitulah biasanya kalau tidak di tempat tempat kecil 

gitu 

Peneliti : oh iya ya, terus apa kalau masalah bodi itu nggak apa seperti bannya kit 

nya kurang tebal atau seperti apa polesaanya itu  

MC-22 : ee kalau aku uda cukup ya, tidak tahu ya karena aku cewek jadinya aku 

tidak terlalu detail masalah gitu, pokoknya aku sih sudah bersih ya sudah bersih aja 

aku sudah cukup kok, lagian harganya juga emang segitu sudah normal kayak 

misalnya di tempat-tempat pencucian mobil kan ada tu yang sampe mahal banget 

100 200 ya itu pasti lebih bersih sih, kayak kinclong” gitu, ini harganya 50 

menurutku uda okeoke aja  

Peneliti : mungkin ya yang harga 100 itu ada awaxnya, kita kan selama ini masih 

belom ya standarntya apa cuci mobil yang lain 

MC-23 : hmmm tidak ada ya, iya betul betul 

Peneliti : apa waktu kita kan ada cuci dari dalem ya, jadi kan kita nyuci dalem ya, 

ada tidak barang hilang atau ada yang rusak atau apa gitu 

MC-24 : tidak ada ya, justru aku sering bilang ke orangnya nyuci gitu pak yang 

sampah-sampah sekalian buang aja, maksudnya aku sering nyuci di temapt cuci, ya 

mungkin mereka takut atau apa, sampah-sampah tidak dibuang , jadinya semisal 

parani nyuci kerumah gitu aku, sekalian bilang sampahnya sekalian di buang gitu, 

kalau barang-barang berharga itu memang pertamanya aku keluarin ya memang 

tidak ada yang hilang juga  
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Peneliti : berarti nyuci sebenarnya aman ya, orangnya jujur, soalnya mungkin 

barangnya mbaknya ada yang berharga-berharga sudah diambil, diamanin dulu 

tinggal sampah-sampah, tapi malah bapaknya tidak ngambilin smapahnya juga, 

mungkin takut barang mau di pakai atau apa gitu 

MC-25 : kalau parani si di ambilin ya, malah aku seneng, biasanya kalau tidak 

diambilin itu di tempat nyuci-nyuci biasa itu, yang aku dateng  

Peneliti : oh iya ya, terus apa pernah tidak kompalin ke paraninya, maksudnya ke 

langsung operator bukan ke bukan ke pegawainya 

MC-26 : eee tidak pernah ya, nggak pernah ada apa-apa si, aku si lancar-lancar aja 

semua senang aja 

Peneliti : berarti memang semuanya normal ya, 

MC-27 : iya  

Peneliti : kemudian apa, alat-alat dari kita kan kita yang bawa air, semuanya 

semprotannya, gitu ada yang kurang tidak, apa sesuai atau bagaimana 

MC-28 : tidak tahu sebenernya tidak di kasih parfum tidak si, soalnya menurutku 

agak kurang wangi, maksudnya wanginya gitu kurang gitu lo, ya bersih tapi kayak 

kurang wangi, aku kan juga pernah cuci di tempat cuci, lha itu bisa sampai wangi 

banget gitu lo 

Peneliti : berarti yang kurang parfum ya 

MC-29 : iya parfum apa si, iya parfum 

Peneliti : padahal tiap kali nyuci itu kita kan punya parfum yang gede, pasti 

disemprotkan ke mobil, tiga kali semprot, jadi biar baunya fresh lagi 

MC-30 : ya mungkin waktu itu kurang atau gimananya jadi kurang wangi gitu 

menurutku  

Peneliti : kalau maslaah sabun ce? 
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MC-31 : kalau maslaah sabun, aku tidak tahu sabun juga, tapi menurutku dari 

mboilnya, bagus kayanya sabunnya 

Peneliti : hmmm iya iya, kemudian apa masalah karyawannya nih, karyawan kita 

kan pakai baju seragam, lha tiap kali nyuci dia pakai baju seragam, pakai celana 

pendek kadang pakai training, lha disitu penampilannya gimana? apakah? 

MC-32 : uda cocok ya menurutku, jadi kalau pakai celana panjang nanti malah repot 

ke dia juga, kalau semisal training kan berarti tidak ada sabuknya nih, berartikan 

malah lebih bagus menurutku, kalau ada sabuknya kan takutnya kegores ke bajunya 

atau apa gitu, eh ke bajunya ke mobilnya gitu, jadi menurutku sudah pas si 

Peneliti : hmmm iya ya, sudah rapi tidak? 

MC-33 : rapi kok rapi 

Peneliti : hmm rapi ya, gitu itu kalau disininya mbaknya, karyawan penampilan 

karyawan itu mempengaruhi tidak si, buat pelayananya atau gimana gitu 

MC-34 : kalau buat pertama kali mempengaruhi ya, kan kita baru pertama manggil 

terus kayak oh rapi, oh yauda nih bagus gitu, tapi kalu uda berkalikali kalo aku si, 

tidak masalah ya meskipun orangnya mau misalnya karyawannya habis nyuci di 

tempat lain nih sebelum aku, terus bajunya basah dia tidak pakai apa seragam kalau 

aku si kan karena uda, uda ee sering ya lumayan sering pakai parani jadi ya gak 

masalah gitu, yang penting kan bersih, pokoknya rapi 

Peneliti : hmmm jadi apa pokoknya rapi aja gitu ya, jadi itu ngaruhinya di 

pelayanannya gitu ya, tapi kalu lama-lama ya normal aja 

MC-35 : iya iya  

Peneliti : terus kemudian, masalah apa itu puas tidak memakainya? 

MC-36 : puas-puas aja kok  

Peneliti : terus kemudian mau merekomendasikan tidak ke orang lain? 
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MC-37 : pasti ya kalau merekomendasiin kasusnya selama ini akupun juga uda 

merekomendasiin ke temen temnku kuga kayak gitu, apalagi kan temenku banyak 

yang anak kos, jadi ya pasti mereka tidak punya apa namanya tempat gak tau juga 

kalau mau nyuci di tempat kosnya mereka gitu kalau semisal mau keluar ya malas, 

jadi temen-temenku kayak seneng gitu bisa dateng kerumah 

Peneliti : bearti selama ini mbaknya ini selalu ngasih rekomendasi keteman-temnya 

ya, ke temen kuliah gitu ya 

MC-38 : iya iya  

Peneliti : apa trus kemudian pasti mau lagi kan apa order parani? 

MC-39 : iyaa, soalnya juga malas juga ya semisal harus keluar apalagi kalau 

misalnya buru-buru mau keluar atau kayak mau keluar tapi harus nycuci mobil dulu 

kan malas mending nyuci di rumah sambil siap-siap kan nanti mobilnya sudah siap 

Peneliti : oh gitu, trus ini yang terakhir si, apa aku mau tanya nih selama ini selama 

jadi konsumennya parani ini kan kita jasa cuci panggilan, lha disitu menurut 

mbaknya faktor-faktor yang apa yang penting dalam nyuci dan service ini apa si 

MC-40 : ya yang pertama pasti bersihnya ya, harus bersih, namyanya juga nyuci 

mobil terus karyawannya juga harus juga bisa di percaya apalagi kan dia kerumah 

kita biasanya ada di depan garasi atau didepan rumah kek gitu, terus habis itu 

masalah kerapiiannya juga, karyawan harus sopan, kan kerumah kita, bukan kita 

yang ketempat dia, maksudnya kalau kita ke tempat cuci mobilkan, gak ketemu 

sama orang yang nyuci gitu, kalo ini kan face to face sama kita sebagai customer, 

trus waktu ya harus on time, namanya juga datang kerumah, kan yang di janjikan 

ontimenya waktunya 

Peneliti : hmmm jadi yang pertama bersih yakan bersih kemudian pelayannya 

gimana terus yang ketiga terakhir itu apa datang tepat waktu, ontime gitu, faktor-

faktor lain kayak peralatan itu dibawah semua ya berarti sabun gitu 

MC-41 : kalau masalah itu pertama memang aku tidak tahu dan asal hasilnya bersih 

aja si aku uda okeoke aja gitu  
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peneliti: hmmm iya ya oke, saya kira cukup wawancarnya kali ini terima kasih atas 

waktunya, selamat malam 

MC-42 : iya iya , malam 

 


