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  LAMPIRAN L 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

KONUSMEN PARANI CAR WASH 

Nama   : Andry Suka (AS) 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Sebagai  : Konsumen Parani Car Wash 

Peneliti : Selamat malam mas andry 

AS-1 : malam 

Peneliti : mas andri salah satu konsumen dari Parani Car Wash ya  

AS-2 : iya  

Peneliti : sebelumnya mas andry sudah berapa kali mencuci ya ke parani ini? 

AS-3 : saya cuci satu kali,  

Peneliti : satu kali? Tidak lebih tidak pesen lagi ya mas? 

AS-4 : kurang tahu ya saya, saya juga lupa saya 

Peneliti : oh lupa ya, kalau boleh tahu mas andry ini sekarang mahasiswakah atau 

kerja? 

AS-5 : mahasiswa 

Peneliti : disini rumah sendiri atau ngekost mas?  

AS-6 : ngekost saya  

Peneliti : oh berarti ini mahasiswa yang ngekost jadi bukan asli Surabaya  

AS-7 : iya, saya tinggalnya di sidoarjo 
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Peneliti : oh tinggalnya di sidoarjo, makanya disini ngekost,  

AS-8 : iya  

Peneliti : disini saya akan mewancarai mas andri untuk salah satu tugas yaitu tugas 

akhir skripsi, wawancara ini untuk menunjang skripsi tersebut, skripsi saya. Ini 

tentang kepuasan konsumen terhadap aaa apa kualitas layanan parani yang dimiliki 

parani.  

AS-9 : oh iya boleh-boleh silahkan  

Peneliti : kan mas andry sudah pernah nih, menurut mas andry ini bagaimana Parani 

memberikan jasa cuci ke mas andry. Apakah sesuai dengan waktunya, dengan 

harapanyya dan lain-lain? 

AS-10 : eee menurut saya Parani car wash dalam memberikan jasa eee cukup baik, 

cukup responsif ee dan saya rasa kalau parani car wash itu tidak membuang waktu 

saya, maksudnya dalam hal fleksibilitas itu bisa karena eee jasa parani kan 

umumnya atau intinya car wash, jasa car wash panggilan gitu,  

Peneliti : iya ya, apaka sudah sesuai, apakah selama ini waktunya sesuai? 

AS-11 : ya, waktunya sesuai respon dalam eee respon dalam pangilan 

konsumennya cepet dan waktu pencuciannya selesainya juga ya lumayan cepetlah, 

cukup 

Peneliti : kan, selama ini merasa kesulitan tidak order ke parani itu? Apakah susah 

di telepon atau seperti apa atau gampangkah? 

AS-12 : selama ini, yang saya pernah, itu gak ada kesusahan si dalam order ini 

parani car wash ini 

Peneliti : jadi mudah di akses ya? Mudah di hubungi  

AS-13 : iya mudah di hubungi dan disitu nomernya jelas gitu  

Peneliti : jadi respon parani saat mas andri meminta untuk order cepet ya? Jado 

tidak susah gitu  
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AS-14 : iya, iya  

Peneliti : selama mas andri minta order, mas andry nyuci, ada tidak kekurangannya 

saat mencuci atau karyawan itu kurang teliti atau ada bagian-bagian mana yang 

kurang bersih gitu atau gimana  

AS-15 : eee saya kira dalam pencuciannya ee agak sedikit kurang itu pada bagian 

bawah mobil ya  

Peneliti : oh iya ya  

AS-16 : bagian bawah mobil itu agak sedikit kurang bersih lah masih ada sedikit 

noda-noda disana 

Peneliti : oh iya ya, mungkin kurang bersihnya gara-gara kita tidak pakai hidrolis 

gitu ya  

AS-17 : iya mungkin, bisa jadi begitu  

Peneliti : peralatannya kurang memadai gitu ya, karena kita panggilan makanya 

tidak pakai hidrolis, terus kemudian karyawan parani car wash itu pernah tidak mas 

andri itu curiga atau takut sama karyawan takut ada barang-barang yang ilang atau 

apa gitu  

AS-18 : eee selama ini sih saya kalau kebiasaan saya kalau mencuci mobil sih saya 

tidak pernah ninggalin barang di mobil, jadi ee mungkin hanya kunci mobil si ke 

karyawan parani eee saya percaya pada karyawan parani car wash ya karena 

menurut saya karyawannya itu tidak aneh-aneh, maksudnya itu dia dengan 

pelanggan itu cukup friendly ya dia melakukan pekerjaannya sesuai dengan 

tugasnya 

Peneliti : berarti sikapnya dan kelakuannya si karyawan ini sudah sesuai ya, 

maksudnya bukan aneh-aneh sudah ramah, sudah sopan begitu? 

AS-19 : iya begitu  
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Peneliti : kemudian ini tentang karyawannya juga, selama ini penampilanya 

karyawan itu sudah sudah cukup engga, maksudnya sudah rapi kah bersih atau 

seperti apa 

AS-20 : ee kalau saya ingat, penampilanya mungkin, gimana ya cenderung biasa 

saja si, soalnya waktu karyawannya mencuci dia memakai seragamnya parani, ya 

itu menurut saya si umum seperti itu  

Peneliti : oh iya ya, berarti umum ya, tidak condong ke rapi-rapi banget, wangi-

wangi banget ya 

AS-21 : iya iya  

Peneliti : kemudian, responnya parani itu gimana si kalo mas andri ngeluhin eh ini 

kok kurang bersih  gitu si parani ini welcome atau malah membantah atau seperti 

apa 

AS-22 : ee saya rasa cuckup welcome, karena pada saat saya merespon bagian 

bawah itu, yang masih ada sedikit kurang bersih itu saran saya langsung di terima 

degan jelas terus dia ee parani itu memberikan timbal balik untuk yang kotor tadi 

itu dengan maksdunya dengan masih menghargai pelanggannya 

Peneliti : jadi parani terbuka ya masalah kritik dan saran itu  

AS-23 : iya iya  

Peneliti : kemudian apa ini tentang kan kita ini jasa cuci panggilan kita bawa alat 

sendiri listrik sama air kita yang menyediakan, peralatan kita bawa semua, sabun 

dan lain-lain. Menurut mas andri ini peralatan yang parani miliki itu sudah cukup 

atau bagamaina menurut anda? 

AS-24 : ee menurut saya kalau dari segi semprottan air itu sudah baik,kalau di lihat 

si malah sangat baik ya, kalau dari segi kendaraan itu juga baik karena ee kendaraan 

itu fleksibel ditunjang dengan inti parani car wash adalah panggilan, itu sudah 

cukup baik dan saya kira ada satu yaitu sabun mungkin, iya karena ee saya masih 

kurang sreg atau kurang yakin dengan sabun parani  
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Peneliti : baik baik, itu akan saya masukkan ke kritik dan saran tentang masalah 

sabun, terus kemudian kita sudah masuk ke yang terakhir mas andry, apakah puas 

dengan pelayannya parani, apakah kan selama ini masih satu kali ini cuci apakah 

mau cuci lagi, dan mau bersedia semisal mau merekomendasikan ke orang lain, 

mau teman mas andri di ajak gitu  

AS-25 : ee selama ini cukup puas, karena kalau misal saya tidak ada waktu atau 

sibuk parani ada gitu, bisa di paggil ya mungkin kalau saya sibuk atau tidak bisa 

biasa kan saya nganter sendiri ke tempat cuci kalau misalnya ada acara atau jadwal 

kesibukan itu ya saya telepon parani lagi lah  

Peneliti : oh begitu siap siap  

AS-26 : untuk merekomendasi ke temen bisa kok bisa  

Peneliti : ini sebenarnya saya lupa mau tanya kenapa si kok milih parani itu kenapa 

kok berfikiran nyuci di parani  

AS-27 : ya seperti yang saya katakan tadi ee parani itu ee ketika saya tidak saya 

tidak bisa membawa mobil sendiri ke tempat cuci parani itu ada gitu 

Peneliti : jadi gara-gara kita tidak usah repot bawa-bawa mobil ke tempat cuci gitu 

ya 

AS-28 : iya  

Peneliti : yang terakhir, dari semua faktor-faktor yang disebut tadi, mana faktor 

yang lebih, di urutkan 1 sampai berapa faktor yang terpenting dari jasa cuci ini 

AS-29 : faktor yang terpenting hmm apa ya, peralatan mungkin, karena peralatan 

itu menunjang sebuah kebersihan dalam mencuci  

Peneliti : peralatan itu jadi semisal kaya semprotannya sabunnya terus lapnya gitu 

ya mas ya, karena itu menunjang gitu ya  

AS-30 : iya iya  

Peneliti : terus selanjutnya, faktor-faktor yang lain mungkin? 
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AS-31 : selanjutnya respon terhadap orderan, kecepata dalam respon  dan 

fleksibilitasnya di ditingkatkan lagi  

Peneliti : oh di tingkatkan lagi, siap siap, jadi biar pesennya cepet gitu ya, trus 

kemudian apalagi  

AS-32 :yang ketiga adalah armada, armada itu karyawannya maksudnya itu 

armadanya di perbanyak dan diperluas lagi, agar jangkauannya luas gitu  

Peneliti : oh biar jangkaun luas gitu ya, berarti yang pertama itu peralatan dari segi 

sabun semprotan dan lain-lain yang kedua respon, yang ketiga ini karyawan sama 

kendaraannya itu sendiri ya,oke mas andri saya kira wawancara hari ini cukup, 

terima kasih banyak terimakasih buat masukannya semua. Sampai jumpa  

AS-33 : iya sama-sama 

 

 

 

 


