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HASIL WAWANCARA PRA SURVEY 

 

1.  Selama ini apa keunggulan dari Bengkel ”Budi Motor” dibandingkan dengan 

pesaing ? 

 Jawab : 

 Keunggulan dari bengkel ini adalah letaknya yang strategis dan buka selama 

24 jam, serta ditunjang dengan penyediaan spare part yang lengkap, adanya 

pelayanan antar jemput kendaraan diservice. 

2. Kelemahan apakah yang dimiliki Bengkel ”Budi Motor” dibandingkan dengan 

pesaing ? 

 Jawab : 

 Kelemahan dari bengkel ini diantaranya adalah harga layanan lebih tinggi 

dibanding kompetitor, belum tersedia ruang tunggu yang memadai bagi para 

pengguna jasa bengkel. 

3. Menurut pendapat Anda bagaimana peluang usaha bengkel motor untuk masa 

yang akan datang ? 

 Jawab : 

 Peluang usaha bengkel ini antara lain kebutuhan konsumen akan perawatan 

kendaraan bermotor semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah 

kendaraan bermotor, dan rendahnya reliability (ketahanan) produk sepeda 

motor saat ini, tersedianya spare part dengan kualitas yang bermacam-macam 

di pasaran. 

4. Menurut pendapat Anda, apa yang menjadi ancaman terhadap usaha bengkel 

motor pada saat ini? 

 Jawab : 

 Ancaman yang dihadapi dari bengkel ini antara lain. menurunnya jumlah 

konsumen dari waktu ke waktu khususnya selama kurun waktu dua tahun 

terakhir, terjadinya persaingan yang ketat dengan bengkel-bengkel lain yang 

banyak muncul baik di sekitar lokasi usaha, terbatasnya tenaga terampil 

terdidik yang berpengalaman. 
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KUESIONER 
(Untuk Pemilik, Kepala Teknisi) 

 

Petunjuk Pengisian : 

Isilah kolom Bobot dan Rating sesuai dengan penilaian Anda, berdasarkan 

pedoman berikut : 

 

Kriteria Bobot 

Masing-masing faktor diberi bobot dengan skala : 

Mulai dari   0,0 = 0% (tidak penting) 

Sampai dengan  1,0 = 100% (sangat penting) 

Dimana semua bobot tersebut jumlahnya tidak melebihi skor total 1,00 atau 100%. 

Penentuan Bobot didasarkan pada seberapa besar persentase pengaruh satu variabel 

terhadap kesuksesan perusahaan. 

Kriteria Rating  

Masing-masing faktor diberi rating dengan skala : 

     Mulai dari  Sampai dengan 

Kekuatan (Strength)  +1 (poor)  + 4 (outstanding) 

Kelemahan (Weakness)  -1 (outstanding) - 4 (poor) 

Peluang (Opportunities)  +1 (poor)  + 4 (outstanding) 

Ancaman (Threats)  -1 (outstanding) - 4 (poor) 

Penentuan rating menunjukkan respon strategi perusahaan yang tengah dijalankan 

terhadap variabel yang ada. 

 

Tabel : IFAS 

Strength (Kekuatan) 

No. Faktor Bobot Rating 

1 Letak bengkel yang strategis   

2 Bengkel selalu buka selama 24 jam  non stop   

3 Ketersediaan spare part yang lengkap   

4 Pemberian pelayanan antar jemput kendaraan yang 

diservice 

  

Weakness (Kelemahan) 

No. Faktor Bobot Rating 

1 Harga layanan bengkel yang lebih tinggi dibanding 

kompetitornya 

  

2 Belum tersedia ruang tunggu yang memadai bagi para 

pengguna jasa bengkel 

  

 Total Skor Pembobotan 1  
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KUESIONER 
(Untuk Pemilik, Kepala Teknisi)  

 

Petunjuk Pengisian : 

Isilah kolom Bobot dan Rating sesuai dengan penilaian Anda, berdasarkan 

pedoman berikut : 

 

Kriteria Bobot 

Masing-masing faktor diberi bobot dengan skala : 

Mulai dari   0,0 = 0% (tidak penting) 

Sampai dengan  1,0 = 100% (sangat penting) 

Dimana semua bobot tersebut jumlahnya tidak melebihi skor total 1,00 atau 100%. 

Penentuan Bobot didasarkan pada seberapa besar persentase pengaruh satu variabel 

terhadap kesuksesan perusahaan. 

Kriteria Rating  

Masing-masing faktor diberi rating dengan skala : 

     Mulai dari  Sampai dengan 

Kekuatan (Strength)  +1 (poor)  + 4 (outstanding) 

Kelemahan (Weakness)  -1 (outstanding) - 4 (poor) 

Peluang (Opportunities)  +1 (poor)  + 4 (outstanding) 

Ancaman (Threats)  -1 (outstanding) - 4 (poor) 

Penentuan rating menunjukkan respon strategi perusahaan yang tengah dijalankan 

terhadap variabel yang ada. 

 

Tabel : EFAS 

Opportunities (Peluang) 

No. Faktor Bobot Rating 

1 Jumlah sepeda motor selalu mengalami peningkatan   

2 Para pemilik sepeda motor membutuhkan perawatan 

sepeda motor  

  

3 Reliability (ketahanan) produk sepeda motor saat ini 

kurang baik, karena tidak awet atau mudah rusak. 

  

4 Spare part dengan berbagai macam kualitas (baik yang 

asli atau yang tiruan) tersedia di pasaran 

  

Threats (Ancaman) 

No. Faktor Bobot Rating 

1 Di sekitar bengkel ini banyak terdapat bengkel sepeda 

motor yang banyak merupakan pesaing  

  

2 Dalam mengelola bengkel diperlukan tenaga terampil 

terdidik yang berpengalaman, tetapi kenyataanya sangat 

sulit ditemui 

  

 Total Skor Pembobotan 1  
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KUESIONER 

(Untuk Konsumen) 

 

Pilihlah jawaban di samping pernyataan dengan memberi tanda silang (X) pada 

pada kolom pilihan jawaban : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

N = Netral 

TS  = Tidak Setujun 

STS = Sangat Tidak Setuju 

 

Strength (Kekuatan) 

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1 
Bengkel ini mempunyai letak yang 

strategis 
     

2 
Bengkel ini selalu buka selama 24 jam  

non stop 
     

3 
Bengkel ini menyediakan spare part yang 

lengkap 
     

4 
Bengkel ini memberikan pelayanan antar 

jemput kendaraan yang diservice 
     

 

Weakness (Kelemahan) 

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1 
Harga layanan bengkel ini lebih tinggi 

dibanding kompetitornya 
     

2 

Belum tersedia ruang tunggu yang 

memadai bagi para pengguna jasa 

bengkel 

     

 



61 

KUESIONER 

(Untuk Konsumen) 

 

 

Pilihlah jawaban di samping pernyataan dengan memberi tanda silang (X) pada 

pada kolom pilihan jawaban : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

N = Netral 

TS  = Tidak Setujun 

STS = Sangat Tidak Setuju 

 

Opportunities (Peluang) 

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1 
Jumlah sepeda motor selalu mengalami 

peningkatan 
     

2 
Para pemilik sepeda motor 

membutuhkan perawatan sepeda motor  
     

3 

Reliability (ketahanan) produk sepeda 

motor saat ini kurang baik, karena tidak 

awet atau mudah rusak. 

     

4 

Spare part dengan berbagai macam 

kualitas (baik yang asli atau yang tiruan) 

tersedia di pasaran 

     

Threats (Ancaman) 

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1 

Di sekitar bengkel ini banyak terdapat 

bengkel sepeda motor yang banyak 

merupakan pesaing  

     

2 

Dalam mengelola bengkel diperlukan 

tenaga terampil terdidik yang 

berpengalaman, tetapi kenyataanya 

sangat sulit ditemui 

     

 




