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LAMPIRAN 

Daftar Wawancara Pemilik 

 

Manajemen Sumber Daya Manusia 

1. Apakah anda sudah lama menjalankan usaha salon kecantikan tersebut ? 

2. Apa harapan anda terhadap kemajuan usaha salon anda ? 

3. Bagaimana kemampuan karyawan anda dalam membantu menjalankan 

usaha salon kecantikan anda ? 

Manajemen Pemasaran 

1. Apakah jasa yang anda tawarkan sudah dapat memenuhi permintaan 

kebutuhan konsumen anda ? 

2. Apakah tanggapan masyarakat tentang salon kecantikan dapat menjadi 

peluang usaha yang akan semakin menguntungkan bagi anda, jelaskan 

menurut pendapat anda  ? 

3. Apakah jumlah pesaing anda semakin meningkat, sehingga dapat menjadi 

sebuah hambatan untuk usaha anda ? 

4. Apakah perubahan selera pasar dapat menjadi penghambat dalam 

menjalankan usaha anda ? 
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Manajemen Operasi 

1. Apakah letak lokasi usaha anda  sudah dapat mendukung usaha anda? 

2. Apakah suasana dan tempat anda sudah memberikan kenyamanan kepada 

pelanggan anda ? 

3. Apakah anda juga sudah menggunakan teknologi yang baru dalam 

melayani kebutuhan konsumen, agar dapat lebih optimal ? 

4. Apakah anda memerlukan adanya perluasan tempat usaha, sebagai upaya 

untuk  menambah segmen dan pangsa pasar ? 

5. Apakah peraturan pemerintah seperti kenaikan tarif listrik, air dan upah 

tenaga kerja dapat menghambat usaha anda ? 

Manajemen Keuangan 

1. Apakah harga yang anda berikan sudah dapat dijangkau oleh masyarakat  

? 

2. Apakah anda melakukan pembukuan keuangan sudah dengan baik ?    
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Wawancara kepada pemilik Salon Shian 

 

  Peneliti  :  Apakah letak lokasi usaha anda  sudah dapat mendukung usaha anda? 

Subjek : Lokasi usaha salon yang saya miliki  sudah berada di tempat yang 

strategis, karena berada di jalan utama perumahan sekaligus menjadi 

pintu masuk dan keluar perumahan. 

Peneliti  :  Apakah anda sudah lama menjalankan usaha salon kecantikan ? 

Subjek  : Saya juga memiliki pengalaman usaha yang cukup lama di perumahan 

ini hampir 25 tahun, saya juga memiliki reputasi yang baik dan banyak 

konsumen yang loyal, karena banyak konsumen baru yang pada saat 

saya bertanya “ anda mengetahui salon saya dari siapa ?”, dan dia 

mengatakan dari para konsumen lama saya, dan saya juga memiliki 

Peneliti  :  Apakah harga yang anda berikan  dapat dijangkau oleh masyarakat ? 

Subjek  : Saya memberikan harga yang tidak pernah berubah sejak tahun 2010. 

Harga yang saya tawarkan itu pun terjangkau dan tidak jauh berbeda 

dengan pesaing usaha salon lainya di perumahan ini,  dalam perawatan 

rambut tertentu harga saya dan pesaing bisa saja berbeda tergantung 

dari produk pendukung apa yang diminta oleh konsumen, tapi untuk 

jasa pelayanan harga kami sama, konsumen saya berasal dari berbagai 

kalangan baik anak umur 3 tahun sampai lanjut usia, dan dari segi 

pekerjaan pun beranekaragam pula, ada karyawan swasta, pegawai 
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negeri, ibu rumah tangga, profesional, pelajar maupun mahasiswa dan 

pensiunan, harga yang ditawarkan juga sangat berpengaruh, dan saya 

juga sudah menetapkan harga pelayanan jasa saya yang saya kira dapat 

dijangkau oleh berbagai kalangan 

Peneliti : Apakah suasana dan tempat anda sudah memberikan kenyamanan 

kepada pelanggan anda ? 

Subjek  : Saya memiliki suasana yang tempat yang menyenangkan saya buat ala 

tradisional Bali yang diyakini dapat membuat suasana lebih rileks, 

kamar mandi yang bersih, dan tempat parkir yang luas dan gratis, 

sehingga konsumen dapat merasa betah. 

Peneliti : Apa harapan anda terhadap kemajuan usaha salon anda ? 

Subjek  : Saya memiliki  harapan salon saya agar dapat lebih bertumbuh secara 

profit yang saya dapat dan dapat mengatasi persaingan usaha saya. Saya 

juga selalu bekerja keras dalam bekerja sehingga saya dapat 

memberikan pelayanan jasa yang terbaik dan semaksimal mungkin 

kepada konsumen, sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi.  

Peneliti  : Apakah anda melakukan pembukuan keuangan sudah dengan baik ?    

Subjek  : Saya tidak memiliki sistem pembukuan keuangan dan adminitrasi yang 

baik, sehingga saldo masuk maupun keluar menjadi kurang terkontrol, 

variasi  jasa yang saya tawarkan masih kurang dibandingkan dengan 

tren tren globalisasi sekarang ini. 
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Peneliti : Bagaimana kemampuan karyawan anda dalam membantu menjalankan 

usaha salon kecantikan anda ? 

Subjek : Turnover tenaga kerja yang masih tinggi, terutama dalam 1 tahun 

terakhir ini, hal ini dapat dilihat dari seringnya tenaga kerja yang keluar 

dan masuk dengan berbagai alasan seperti menikah, sudah punya anak 

dan tidak mau bekerja lagi, dan sebagainya. Sehingga mengakibatkan 

kemampuan yang dimiliki tenaga kerja kurang berpengalaman dan 

kurang terampil dalam melayani pelanggan, serta banyak pelanggan 

yang kebutuhannya belum dapat terpenuhi akibat jumlah karyawan 

yang kurang banyak.  

Peneliti : Apakah jasa yang anda tawarkan sudah dapat memenuhi permintaan 

kebutuhan konsumen anda ? 

Subjek  : Belum, jasa yang saya tawarkan masih kurang variatif, dan masih 

banyak permintaan konsumen akan kebutuhannya yang masih belum 

dapat saya terpenuhi. 

Peneliti : Apakah anda juga sudah menggunakan teknologi yang baru dalam 

melayani kebutuhan konsumen, agar dapat lebih optimal ? 

Subjek  : Banyak teknologi baru yang semakin canggih belum saya manfaatkan,  

dan juga banyak merek produk perawatan dan penataan rambut yang 

semakin banyak variasi nya dan semakin berkualitas dengan harga yang 

tidak jauh berbeda yang belum saya manfaatkan. 
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Peneliti : Apakah anda memerlukan adanya perluasan tempat usaha, sebagai 

upaya untuk  menambah segmen dan pangsa pasar ? 

Subjek  : Saya membutuhkan juga perluasan tempat usaha untuk dapat memenuhi 

sarana dan prasarana apabila saya ingin menambah variasi jasa salon 

yang saya tawarkan di kemudian hari, dengan adanya perluasan tempat 

usaha tersebut, maka saya akan dapat menambah segmen dan pangsa 

pasar. 

Peneliti : Apakah tanggapan masyarakat tentang salon kecantikan dapat menjadi 

peluang usaha yang akan semakin menguntungkan bagi anda, jelaskan 

menurut pendapat anda  ? 

Subjek : Menurut saya kebutuhan masyarakat akan salon kecantikan saat ini 

semakin tinggi, hal dapat saya lihat dari semakin beragamnya jenis 

perawatan rambut yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan semakin 

banyak masyarakat yang peduli akan kebutuhan perawatan dan penataan 

rambut. 

Peneliti : Apakah jumlah pesaing anda semakin meningkat, sehingga dapat 

menjadi sebuah hambatan untuk usaha anda ? 

Subjek  : Potensi yang akan menjadi halangan bagi usaha saya antara lain, jumlah 

pesaing yang semakin bertambah,  

Peneliti : Apakah perubahan selera pasar dapat menjadi penghambat dalam 

menjalankan usaha anda ?  
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Subjek :  Perubahan selera pasar dapat menjadi penghambat yang disebabkan oleh 

perubahan dan perkembangan style dan mode rambut, karena dengan 

adanya perubahan selera pasar maka saya juga harus belajar lebih banyak 

keterampilan lagi. 

Peneliti : Apakah peraturan pemerintah seperti kenaikan tarif listrik, air dan upah 

tenaga kerja dapat menghambat usaha anda ? 

Subjek : Peraturan pemerintah seperti kenaikan tarif listrik, air dan upah tenaga 

kerja sangat dapat menghambat usaha saya karena pengeluaran akan 

semakin bertambah, sedangkan pendapatan yang diterima tetap saja 

stabil. 

Peneliti : Apakah ibu mempunyai rencana untuk menambah variasi jasa yang  

ditawarkan ? 

Subjek : Betul saya memang ingin menambah variasi jasa yang akan saya 

tawarkan, seperti adanya perawatan tubuh bukan hanya perawatan 

rambut dan facial saja, saya sudah punya modal untuk menambah 

perawatan tubuh tersebut. 
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Kuesioner Karyawan Salon Shian  

 

Nama      : 

Usia        : 

Jenis Kelamin  : 

Alamat    : 

Lama bekerja  : 

Tingkat Pendidikan  : 

Petunjuk pengisian : 

Jawablah pertanyaan ini dengan memberi tanda centang (  ), dengan ketentuan 

sebagai berikut : SS berarti Sangat setuju, S berarti Setuju, TS berarti Tidak 

Setuju, dan STS berarti Sangat Tidak Setuju. 

A. Strength (kekuatan) 

Nomor Pertanyaan STS TS S SS 

1 Upah gaji yang diterima sudah sesuai dengan 

upah minimum yng ditentukan oleh peraturan 

pemerintah 

    

2 Motivasi yang diberikan oleh pemilik sudah 

dapat memacu anda dalam meningkatkan 
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kinerja yang anda miliki 

B. Weakness (kelemahan) 

1 Turnover tenaga kerja yang tinggi menurunkan 

semangat anda dalam memberikan pelayanan 

kepada konsumen 

    

2 Anda mengalami kesusahan dalam melayani 

kebutuhan konsumen dan berhubungan dengan 

baik terhadap karyawan lain 

    

C. Opportunity (Peluang) 

1 

 

Adanya penggunaan teknologi baru yang 

semakin modern dan canggih yang dapat 

mendukung operasional kerja Salon Shian  
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Kuesioner Konsumen Salon Shian  

 

Nama      : 

Usia        : 

Jenis Kelamin  : 

Alamat    : 

Pekerjaan  :  

Tingkat Pendidikan  : 

Petunjuk pengisian : 

Jawablah pertanyaan ini dengan memberi tanda centang (  ), dengan ketentuan 

sebagai berikut : SS berarti Sangat setuju, S berarti Setuju, TS berarti Tidak 

Setuju, dan STS berarti Sangat Tidak Setuju. 

A. Strength (kekuatan) 

Nomor Pertanyaan STS TS S SS 

1 Lokasi tempat keberadaaan salon shian berada 

di tempat yang strategis, sehingga 

memudahkan konsumen dalam mengakses 

lokasi 

    

2 Memiliki fasilitas, sarana dan prasarana yang     
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memadai seperti terdapat ruang tunggu yang 

nyaman, air conditioner, tempat parkir yang 

luas dan gratis. 

3 Memiliki reputasi usaha yang baik dan cukup 

berpengalaman di bidang salon tata rambut dan 

wajah 

    

4 Memiliki harga yang murah, sehingga dapat 

dijangkau oleh berbagai kalangan 

    

B. weakness (kelemahan) 

Nomor Pertanyaan STS TS S SS 

1 Variasi jasa yang ditawarkan oleh Salon Shian 

belum dapat memenuhi semua kebutuhan 

konsumen 

    

2 Karyawan kurang memiliki keahlian dan 

pengalaman yang dibutuhkan, akibat turnover 

karyawan yang tinggi 

    

3 Jumlah karyawan belum cukup banyak untuk 

dapat melayani kebutuhan konsumen 

    

4 Peralatan yang digunakan belum cukup 

mendukung kegiatan operasional Salon Shian 
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Kuesioner Pesaing Salon Shian 

 

 

Nama      : 

Usia        : 

Jenis Kelamin  : 

Alamat    : 

Lama membuka usaha:  

Tingkat Pendidikan  : 

Petunjuk pengisian : 

Jawablah pertanyaan ini dengan memberi tanda centang (  ), dengan ketentuan 

sebagai berikut : SS berarti Sangat setuju, S berarti Setuju, TS berarti Tidak 

Setuju, dan STS berarti Sangat Tidak Setuju. 

A.Opportunities (peluang) 

Nomor Pertanyaan STS TS S SS 

1 Adanya teknologi yang semakin canggih 

sekarang ini dapat mendukung operasional 

kerja usaha salon kecantikan  

    

2 Kebutuhan masyarakat akan perawatan dan     
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penataan rambut semakin tinggi 

B. threat (ancaman) 

1 Jumlah pesaing usaha yang sejenis dengan 

usaha salon anda semakin bertambah banyak. 

sehingga dapat menjadi penghalang  

pertumbuhan usaha 

    

2 Adanya perubahan selera pasar yang 

disebabkan oleh perkembangan jaman, menjadi 

halangan untuk dapat lebih berkembang 

    

3 Kenaikan harga listrik, air dan upah tenaga 

kerja yang diatur oleh pemerintah dapat 

menjadi penghambat kemajuan usaha 
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Matrik IFAS dan EFAS 

 

 

1. Matrik IFAS 

 Berikut ini adalah tabel faktor internal yang diperoleh dari hasil 

wawancara kepada pemilik Salon Shian, dimana pemberian nilai bobot dan 

peringkat dilakukan oleh pemilik Salon Shian. 

Tabel 4.4 Evaluasi Faktor Internal 

Faktor – faktor Strategi Internal Bobot Peringkat Skor  

(Bobot x 

Peringkat) 

Kekuatan : 

1.  Lokasi tempat strategis 

2. Fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai 

3. Reputasi usaha yang baik 

4. Harga yang terjangkau 

 

0,16 

0,12 

0,11 

0,15 

 

 

4 

2 

2 

3 

 

0,64 

0,24 

0,24 

0,45 

Kelemahan : 

1. Jasa yang ditawarkan kurang variatif 

2. Turnover karyawan yang tinggi 

 

0,15 

0,16 

 

 

4 

3 

 

 

0,60 

0,48 

 

Total 
  

2,65 

Sumber : Data Primer yang Diolah 
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2. Matrik EFAS 

Berikut ini adalah tabel faktor eksternal yang diperoleh dari hasil 

wawancara kepada pemilik Salon Shian, dimana pemberian nilai bobot dan 

peringkat dilakukan oleh pemilik Salon Shian. 

Tabel 4.5 Evaluasi Faktor Eksternal 

Faktor – faktor Strategi Eksternal Bobot Peringkat Skor  

(Bobot x 

Peringkat) 

Peluang : 

4. Penggunaan teknologi baru yang mendukung 

operasional kerja 

5. Menambah variasi jasa perawatan salon 

6. Kebutuhan masyarakat akan perawatan  rambut yang 

semakin tinggi 

 

0,13 

 

 

0,14 

 

0,14 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

0,39 

 

 

0,28 

 

0,42 

 

 

Ancaman : 

4. Jumlah pesaing yang semakin bertambah 

5. Perubahan selera pasar 

6. Kenaikan harga air, listrik, telepon dan upah tenaga 

kerja 

 

0,16 

0,14 

0,14 

 

4 

2 

3 

 

0,64 

0,28 

0,42 

Total 
  2,43 

Sumber : Data Primer yang Diolah 
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Tabulasi Data Karyawan Salon Shian 

 

 

NO Nama 
Usia 

 

Lama 

Bekerja 

 

Pernyataan 

Adanya penggunaan teknologi baru yang semakin modern dan canggih yang dapat 

mendukung operasional kerja Salon Shian 

1 
Ibu Umi 

 
41 18 Tahun Sangat Setuju 

2 
Ibu Diah 

 
25 3 bulan Sangat Setuju 

3 
Ibu Menik 

 
26 5 bulan Sangat Setuju 

4 
Ibu Yanti 

 
24 6 bulan Sangat Setuju 
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Tabulasi Data Konsumen Salon Shian 

No Nama Usia Pekerjaan 

Pernyataan 1 

Lokasi tempat 

keberadaaan salon 

shian berada di tempat 

yang strategis, sehingga 

memudahkan 

konsumen dalam 

mengakses lokasi. 

Pernyataan 2 

Memiliki fasilitas, sarana 

dan prasarana yang 

memadai seperti terdapat 

ruang tunggu yang 

nyaman, air conditioner, 

tempat parkir yang luas 

dan gratis. 

Pernyataan 3 

Memiliki reputasi 

usaha yang baik 

dan cukup 

berpengalaman di 

bidang salon tata 

rambut dan 

wajah. 

Pernyataan 4 

Memiliki 

harga yang 

murah, 

sehingga dapat 

dijangkau oleh 

berbagai 

kalangan. 

Pernyataan 5 

Variasi jasa yang 

ditawarkan oleh 

Salon Shian 

belum dapat 

memenuhi semua 

kebutuhan 

konsumen. 

1 Priscillia 15 Siswa Tidak Setuju Setuju Tidak Setuju Setuju Setuju 

2 
Eka 

Widiastuti 
16 Siswa Sangat Setuju Setuju Sangat Setuju Sangat Setuju Tidak Setuju 

3 
Sheila 

Mathilda 
21 Mahasiswa Setuju Sangat Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 

4 Cecil 21 Mahasiswa Setuju Sangat Setuju Setuju Sangat Setuju Sangat Setuju 

5 
Ibu Tika 

Mayningsih 
28 Karyawan Sangat Setuju Setuju Sangat Setuju Setuju Setuju 

6 
Bapak 

Martono 
33 Karyawan Sangat Setuju Sangat Setuju Setuju Sangat Setuju Sangat Setuju 
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7 
Ibu Susi 

susilowati 
33 

Ibu Rumah 

Tangga 
Sangat Setuju Sangat Setuju Setuju Setuju Setuju 

8 Bapak Andre 36 karyawan Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju Sangat Setuju 

9 
Ibu Claire 

Wijaya 
40 

Ibu Rumah 

Tangga 
Setuju Sangat Setuju Setuju Sangat Setuju Tidak Setuju 

10 

Ibu Eny 

Purwati 

 

62 Pensiunan Sangat Setuju Setuju Sangat Setuju Tidak Setuju Sangat Setuju 
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Tabulasi Data Pemilik Salon Shian 

 

 

 

 

 

 

 

Nomor Pernyataan Pemilik 

1 

Turnover tenaga kerja yang tinggi dalam satu tahun terakhir ini, sehingga 

mengakibatkan Karyawan salon kurang memiliki keahlian atau keterampilan 

yang baik. 

setuju 

2 

Kebutuhan masyarakat akan perawatan rambut dan wajah yang semakin 

tinggi merupakan sebuah peluang usaha. 

setuju 

3 Menambah variasi jasa yang ditawarkan merupakan sebuah peluang  usaha. setuju 

4 

Banyaknya pesaing usaha merupakan suatu ancaman untuk perkembangan 

dan pertumbuhan usaha. 

setuju 

5 

Perubahan selera pasar merupakan suatu ancaman untuk pertumbuhan dan 

perkembangan usaha. 

setuju 

6 

Kenaikan harga air, listrik, telepon dan upah tenaga kerja yang disebabkan 

oleh kebijakan pemerintah merupakan suatu ancaman untuk pertumbuhan 

dan perkembangan usaha. 

setuju 


