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Tabel 3.2 

Rekapitulasi Wawancara Pra-Survey Dengan Pemilik UD.Liong  

No Pertanyaan R1. Bpk. Kuskatamsa Ribuwana Kesimpulan 

1 Apa alasan anda 

membuka usaha terpal 

kain dan plastik di kota 

Semarang? 

Karena usaha terpal seperti ini jarang/tidak begitu 

banyak disemarang dan juga Semarang sebagai 

kota pelabuhn. Hal ini juga mendukung usaha 

pembuatan terpal, karena mobil – mobil (truk,box 

dll) membutuhkan berbagai macam terpal sebagai 

penutup box mboil tersebut. 

 

Usaha yang bergerak 

dibidang pembuatan 

terpal di kota 

Semarang ini tidak 

begitu banyak 

persaingan. Dan bisa 

dibilang sebagai 

usaha yang memiliki 

peluang besar  

2 Siapa saja yang menjadi 

pesaing anda di dalam 

industri Terpal Kain dan 

Plastik saat ini? 

Yang pertama pesaing terpal sebelum usaha saya 

berdiri yaitu Subur terpal, kemudia Artha terpal 

dan Wismajaya baru. 

 

Pesaing usaha 

dibidang pembuatan 

terpal di Semarang 

ini adalah Subur, 

Artha dan 

Wismajaya. 

3 Dari semua pesaing 

tersebut, pesaing mana 

yang paling dekat 

dengan anda? 

Subur terpal, karena dia juga menjual produk 

yang harga nya cukup bersaing dengan saya. Dan 

juga kualitas nya hampir mendekati milik saya. 

 

Pesaing terdekat 

Liong terpal saat ini 

adalah Subur terpal 

(PD.Subur) 

4 Strategi bersaing apa 

yang sudah dilakukan 

sampai usaha ini bisa 

berjalan sampai 

sekarang ini? 

saya menawarkan macam – macam jenis bahan 

terpal kepada konsumen beda dengan usaha terpal 

lain yang menawarkan jenis terpal yang relatife 

sama dan itu – itu saja. 

 

Strategi bersaing 

Liong adalah strategi 

diferensiasi 

(perbedaan) untuk 

bergerak di usaha 

terpal. 

5 Menurut anda apa yang 

menjadi alasan orang 

untuk menggunakan 

produk UD. Liong ? 

Yang jelas produk saya tidak murahan dan 

berkualitas saya memberikan harga sesuai dengan 

kualitas bahan kepada konsumen, supaya 

konsumen tau beda produk buatan Liong terpal 

dengan produk terpal lain nya. 

 

Kualitas dan 

kesesuian harga 

terhadap produk 

menjadi alasan 

konsumen memilih 

produk Liong. 
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Tabel 3.3 

Rekapitulasi Wawancara Dengan Konsumen UD.Liong  

No Pertanyaan R1. Anton R2. Suganda R3. 

Emiliawati 

R4. Edo R5. Deddy R6. Yosef 

1 Sudah berapa 

lama anda 

menggunakan 

produk Liong 

terpal? 

Saya sudah 

menggunakan 

terpal milik 

liong 2-

3tahunan 

Sudah 5 

tahun saya 

menggunaka

n produk 

terpal liong 

Sudah 3 

tahun ini 

saya 

menggunaka

n terpal 

liong. 

Saya 

menggunakan 

produk terpal 

ini sudah 1 

tahun lebih. 

Sudah 2 tahun 

ini saya 

menggunakan 

produk terpal 

liong. 

Saya memakai 

produk terpal 

liong sudah 4 

tahun ini 

2 Faktor- faktor 

apa yang 

mempengaruhi 

anda membeli 

terpal di Liong 

? 

Harga,  

kualitas dan 

jenis 

bahannya 

terpal nya 

relatife 

banyak. 

Kualitas 

produk nya 

dan produk 

terpal nya 

bagus/rapi 

pengerjaan 

nya. 

Harga nya 

relatife 

murah dan 

cocok 

dengan 

kualitas nya. 

Layanan nya 

bagus bisa 

pesan lewat 

telephone dan 

barang diantar 

kerumah. 

Kualitas produk 

dan lokasi yang 

dekat dengan 

rumah. 

Layanan untuk 

memilih bahan 

terpal, kualitas, 

dan pelayanaan 

saat memsan 

langsung 

dilokasi. 

3 Apa perbedaan 

produk UD. 

Liong dengan 

yang lainnya? 

Harga nya pas 

dengan 

kualitas nya. 

Kualitas 

terpal nya 

bagus, beda 

dengan yang 

lain. 

Kualitas nya 

terbukti 

bagus. 

Layanan dan 

cara kerja liong 

sangat bagus 

Kualitas terpal 

liong bagus dan 

jenis bahan 

terpal nya juga 

banyak 

Kualitas nya 

bagus dn 

pilihan bahan 

nya banyak 

4 Selain produk 

milik Liong 

produk milik 

siapa yang 

pernah anda 

beli  

Artha Subur  Subur  Subur dan 

Artha 

Subur  Artha  
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Tabel 3.4 

Rekapitulasi Wawancara Dengan Pemilik UD.Liong  

No Pertanyaan R1. Bpk. Kuskatamsam Ribuwana Kesimpulan 

1  Bagainmana 

pendapat anda 

mengenai produk 

terpal buatan anda? 

Menurut saya produk saya kualitasnya bagus, 

dan harga yang saya patok ini sebanding 

dengan kualitas dan layanan yang saya 

berikan, pokok nya tidak membuat konsumen 

kecewa. 

 

Harga, Kualitas dan 

Layanan yang diberikan 

Liong terpal menjadi 

prioritas utama supaya 

konsumen tidak kecewa 

dengan produk terpal 

nya. 

2 Apa yang menjadi 

kelebihan dari Liong 

terpal? 

Kelebihan yang saya tawarkan, saya 

memberikan harga yang bersaing dengan 

pesaing dan juga harga/m² milik saya ini 

terbilang murah dengan banyak ragam jenis 

bahan yang saya tawarkan. 

 

Hal yang ditawarkan 

Liong terpal adalah 

banyak nya ragam jenis 

bahan untuk pembuatan 

terpal dan harga nya 

relatife/sesuai dengan apa 

yang diberikan. 

3 Apa perbedaan 

produk Liong terpal 

dengan produk Subur 

terpal? 

Perbedaan nya hanya dibahan pembuatan 

terpal saja karena tiap produsen terpal 

memiliki distributor bahan – bahan/kain dan 

plastik yang berbeda, kalok soal harga relatife 

tidak terpaut begitu besar. Dan tempat usaha 

saya ini lokasi nya strategi ditengah kota 

Semarang yang berada di jalan Widosari ini 

juga menjadi kelebihan Liong terpal. 

 

Liong terpal memiliki 

lokasi yang strategi 

berada di tengah 

kota/pusat kota Semarang 

jadi mudah untuk di cari 

dan juga produk yang 

ditawarkan relatife 

banyak. 

4 Menurut anda apa 

kelebihan Subur 

terpal ? 

Kelebihannya dia memberikan harga yang 

murah dari pada saya. 

 

Harga PD.Subur (Subur 

terpal) lebih murah dari 

pada Liong terpal 

5 Siapa saja konsumen 

yang membeli produk 

Liong terpal anda? 

Masyarakat kota semarang yang terutama dan 

juga relasi, teman dan juga konsumen dari luar 

kota Semarang ini yang cukup banyak. 

 

Konsumen terpal Liong  

berasal dari masyarakat 

kota Semarang dan juga 

relasi, teman dari luar 

kota Semarang.  
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6 Bagaimana cara 

orang luar kota 

Semarang bisa 

mengetahui produk 

anda? 

Melalui internet atau teman/relasi yang 

menyebarkan info 

 

 

Penyebaran melalui 

internet dan penyeberan 

info dari relasi/konsumen 

yang pernah beli ke 

Liong terpal  

7 Apakah ide baru 

untuk melakukan 

inovasi di dalamnya? 

Kalok inovasi sih saya hanya menambahkan 

jenis produk terpal lagi dengan bahan yang 

produsen lain tidak punya tetapi saya memiliki 

itu. 

 

Inovasi Liong hanya 

dengan menambahkan 

berbagai jenis bahan 

terpal saja yang 

ditawarkan ke konsumen. 

8 Adakah layanan anda 

yang perlu di 

tambahkan untuk 

meningkatkan 

kepercayaan 

konsumen terhadap 

jasa pembuatan terpal 

anda? 

Layanan kepada konsumen saya rasa cukup, 

karena layanan saya kepada konsumen sudah 

cukup bagus dan memuaskan 

 

Layanan yang diberikan 

Liong ini sudah sangatlah 

bagus dan memuaskan. 

9 Dari segi keawetan 

produk apakah 

dengan ketahanan 

produk anda yang 

sekarang sudah baik? 

Sudah produk saya dengan bahan yang sesuai 

saya tawarkan ini sudah tahan dan awet 

untuk produk plastic 7 bulan-1tahun bisa 

bertahan dan yang kain bisa 3-4 tahun. 

 

Keawetan produk Liong 

terpal sesuai dengan apa 

yang ditawarkan ke 

konsumen, jelas terbukti. 

10 Dalam usaha seperti 

ini faktor apa saja 

yang menjadi 

persaingan antara 

produsen/pelaku 

bisnis ? 

Harga, karena konsumen bisa 

mempertimbangan harga produk untuk 

membeli barang, kualitas produk bisa 

menjadi jaminan atau kepercayaan konsumen 

terhadap produk saya. Layanan memberikan 

pelayanan kepada konsumen dengan baik 

bisa menjadikan nilai lebih karena usaha jasa 

seperti ini harus bisa memberika pelayanan 

dengan baik kepad konsumen. dan proses 

produksi, hasil produk akhir harus bagus 

supaya konsumen mengerti produk milik 

saya ini bagus. 

Faktor persaingan dalam 

usaha jasa pembuatan 

produk  terpal ini adalah 

kualitas produk, harga, 

layanan dan proses 

produksi. 
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11 Strategi bersaing 

seperti apa supaya bisa 

menjaga bisnis ini 

supaya tetap berjalan. 

Strategi bisnis saya yaitu memberikan layanan 

yang baik kepada konsumen dengan 

menawarkan pilihan produk bahan terpal 

kepada konsumen untuk menjadikan produk 

terpal milik saya ini berbeda dengan para 

pesaing dan juga bisa menjaga kepercayaan 

konsumen kepada hasil produk milik usaha 

saya ini bagus. 

Memberikan pelayanan 

yang baik kepada 

konsumen dengan hasil 

produk yang bagus, dan 

berkualitas. 

12 

 

 

Jika dari angka 1 – 5, 

angka berapa yang 

menggambarkan 

keawetan produk dari 

Liong  dengan produk 

pesaing? Skala 1 

(tidak tahan lama), 

2(kurang tahan), 

3(netra), 4(tahan lama) 

5(sangat tahan lama) 

Produk saya 5 karena saya tau belut dengan 

produk saya sangat kuat dan awet dan untuk 

Subur terpal 2. 

 

 

Keawetan produk UD. 

Liong ini tahan lama, 

beda dengan apa yang 

ditawarkan produsen 

pesaing liong. 
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Tabel 3.5 

Rekapitulasi Wawancara Dengan Konsumen Tentang Kualitas Produk  

No Pertanyaan R1: Anton R2:  Edo R3: Emiliawati R4 : Suganda R5 : Yosef R6 : Deddy  

1. Dari kualitas 

produk Liong 

apakah dengan 

waktu 1- 2tahun 

sudah cukup lama. 

Sudah cukup 

lama. 

 

 

 

Sangat lama 

ketahanan 

produk liong. 

Sudah cukup 

lama. 

Menurut saya 

cukup lama. 

Sudah cukup lama. Sudah cukup 

lama. 

2. Apakah produk 

terpal merek lain 

memiliki kualitas 

lebih bagus dari 

liong. 

Tidak kalau 

menurut 

saya. 

Saya rasa 

tidak. 

Menurut saya 

tidak. 

Menurut saya 

sama saja. 

Kurang begitu 

bagus. 

Tidak menurut 

saya. 

3. Apakah kualitas 

produk terpal liong 

terpal perlu 

ditambahkan lagi 

Sudah 

berkualitas, 

tetapi perlu 

ditingkatkan 

lagi 

Sudah cukup Sudah cukup, 

namun lebih 

baik 

dikembangkan 

lagi. 

Perlu karena 

kualitas 

sangat 

penting. 

Saya rasa cukup, 

tidak ada yg perlu 

ditambahkan lagi. 

Perlu untuk 

meningkat 

kualitas produk 

liong 

4. Dari angka 1 -5 

berapa angka yang 

mengambarkan 

kualitas produk liong  

dengan  subur l. 1 

(tidak berkualitas) 2 

(cukup berkualitas), 3 

(netral), 

4(berkualitas)  5 

(Sangat berkualitas) 

2 (subur) dan 

5 (liong) 

4 (subur) dan 

5 (liong) 

3 (subur) dan 4 

(liong) 

4 (subur) dan 

5 (liong) 

3 (subur) dan 5 

(liong) 

4 (subur) dan 5 

(liong) 
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Tabel 3.6 

Rekapitulasi Wawancara Dengan Konsumen Tentang Harga  

 

  

No Pertanyaan R1: Anton R2:  Edo R3: Emiliawati R4 : Suganda R5 : Yosef R6 : Deddy  Kesimpulan 

1.  Bagaimana 

pendapat anda 

mengenai harga 

Liong terpal 

Mahal, tapi 

berkualitas 

sebanding 

dengan apa 

yang 

ditawarkan. 

Menurut saya 

Sangat 

terjangkau 

murah. 

Harga yang 

ditawarkan 

relatif murah. 

Sedikit lebih 

mahal dari 

yang lain. 

Harga yang 

ditawarkan murah 

menurut saya. 

Harga nya 

terjangkau. 

Harga terpal Liong 

ini relatife murah 

dikalangan 

konsumen. 

2.  Apakah harga yang 

ditawarkan sesuai 

dengan kualitas. 

Seudah sesuai. Sudah seuai 

dengan 

kualitas. 

Ya, Sesuai. Sesuai. kualitas sesuai 

dengan harga. 

Sangat sesuai. Kualitas terpal Liong 

bagus dan berkualitas 

3.  Bagaimana pendapat 

anda mengenai harga 

lion terpal dengan 

produsen lain. 

Harga yang 

ditawarkan 

liong memang 

lebih mahal. 

Rp.1000-

2000. 

Lebih mahal 

sedikit. 

Harga nya lebih 

bersaing dan 

berkualitas. 

Harga nya 

berbanding 

sedikit dengan 

produsen lain. 

Harga nya hanya 

beda sedikit dengan 

yang lain. 

Harga tidak 

terpaut banyak, 

tetapi kualitas 

liong lebih bagus. 

 Harga Liong lebih 

mahal sedikit dari 

pada produsen lain 

nya. 

4.  Berapa harga/m² 

terpal merek lain 

yang anda ketahui 

Rp.11.000 – 

13.000/m² 

Rp.10.000/m² Terpaut 

Rp.1000-2000 

dengan 

produsen lain. 

Rp.8,500 – 

10.000. 

tergantung 

bahan terpal. 

Selisih Rp.1000 – 

2000. 

Rp.7000  Rata – rata harga 

terpal produsen 

lain/m² nya Rp.7000 

– 10.000. 

5.  Dari angka 1 -5 

berapa angka yang 

mengambarkan harga 

liong  dengan  subur . 

1 (mahal sekali) 

2(mahal),3(netral), 

4(murah), 5(sangat 

murah sekali) 

4 (Subur) dan 

3 (Liong) 

5 (Subur) dan 

2 (Liong) 

4 (Subur) dan 

3(Liong) 

4 (Suburt) dan 

3 (Liong) 

5 (Subur) dan 

2(Liong) 

4 (Subur) dan 3 

(Liong) 

Harga Liong tidak 

begitu mahal, tetapi 

harga pesaing liong 

lebih murah 
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Tabel 3.7 

Rekapitulasi Wawancara Dengan Konsumen Tentang Layanan  

No Pertanyaan R1: Anton R2:  Edo R3: 

Emiliawati 

R4 : Suganda R5 : Yosef R6 : Deddy  

1. Apakah pilihan bahan 

terpal yang di 

sediakan liong sudah 

cukup banyak ? 

Banyak pilihan 

bahannya. Dari 

yang murah 

hingga yang 

mahal. 

Cukup 

banyak 

pilihan bahan 

terpal di 

liong. 

Banyak 

pilihan 

bahannya. 

Banyak 

pilihan bahan 

terpal nya dari 

yang kualitas 

sedang hingga 

yang bagus 

Sudah cukup 

banyak pilihan 

nya. 

Cukup banyak 

pilihan bahan 

terpal nya. beda 

dengan yang 

lain 

2. Kemudahana/fasilitas 

apa yang didapatkan 

konsumen dalam 

memesan terpal 

liong? 

Bisa melalui 

telephone jika 

konsumen 

sudah menjadi 

pelanggan 

tetap. 

Bisa via 

telephone 

dan delivery 

order. 

Langsung 

telephone, 

tidak perlu 

ke tempat 

produksi nya 

Bisa melalui 

via telephone 

dan email 

Bisa memesan 

lewat telephone, 

dan barang 

dikirim 

kerumah 

Barang diantar 

ke rumah jika 

pesan cukup 

banyak 

3. Adakah garansi 

barang yang 

diberikan oleh liong 

terpal 

Garansi 

kerusakan bila 

ada cacat 

produk. 

Ada jika 

kerusakan 

dari produksi 

langsung di 

ganti 

Ada garanis 

produk dari 

liong 

Ada garanis 

dari liong 

Ada, jika ada 

kesalahan dari 

liong 

Memberikan 

garansi, 

langsung 

digantu dengan 

yang baru 

4. Apakah liong pernah 

melakukan kesalahan 

dalam memberikan 

pelayanaan terhadap 

konsumen? (salah 

ukur, warna dan 

bahan dll) 

Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Selama saya 

memesan tidak 

pernah ada 

kesalahan 

Saya pernah, 

memesan 

namun ukuran 

nya tidak tepat. 

5. Dari angka 1 -5 berapa 

angka yang 

mengambarkan layanan 

liong  dengan  subur. 1 

(tidak  memuaskan ), 

2(kurang memuaskan), 

3(netral), 

4(memuaskan) 5(sangat 

memuaskan) 

4 (subur) dan 5 

(liong) 

 3(subur) dan 

4(liong) 

2 (subur) dan 

5 (liong) 

2 (subur) dan 

4 (liong) 

3 (subur) dan  

4(liong) 

4 (subur) dan  

5(liong) 
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Tabel 3.8 

Rekapitulasi Wawancara Dengan Konsumen Tentang Proses Produksi  

 

 

 

 

 

 

 

 

No Pertanyaan R1: Anton R2:  Edo R3: 

Emiliawati 

R4 : Suganda R5 : Yosef R6 : Deddy  Kesimpulan 

1. Apakah UD.liong 

menyelesaikan 

pesanan tepat 

dengan waktu yang 

dijanjikan oleh 

pelanggan? 

Sangat tepat waktu Ya, sesuai 

apa yang 

dijanjikan 

pesanan 

pasti jadi 

Ya, tepat 

waktu 

Tepat waktu Sesuai dengan apa 

yang dijanjikan 

Menyelesaikan 

tepat waktu 

Pengerjaan terpal 

selalu tepat 

waktu dengan 

yang dijanjikan 

kepada 

konsumen 

2. Apakah karyawan 

liong terampil dalam 

menjalankan tugas 

nya? 

Sangat terampil Terampil, 

kelihatan 

dari hasil 

produknya 

Terampil Terampil Terampil dan 

cekatan 

Sangat terampil Karyawan liong 

terpal 

terampil/berpeng

alaman dalam 

bekerja 

3. Apakah pengerjaan 

produk terpal yang 

diberikan liong 

sudah rapi? 

Sudah sangat rapi Rapi dan 

bagus 

Sangat rapi Sudah sangat 

rapi 

Sudah rapi Rapi Produk terpal 

liong dikerjakan 

denga rapi 

4. Perlu ditingkatkan 

lagi atau tidak cara 

kerja liong? 

Saya kira perlu, 

agar para 

konsumen menjadi 

lebih puas 

Sudah 

cukup 

Perlu 

ditingkatkan 

lagi 

Perlu karena 

kualitas itu 

penting 

Perlu ditingkatkan Sudah cukup 

menurut saya 

Kinerja liong 

terpal perlu 

ditingkatkan 

5. Dari angka 1 -5 berapa 

angka yang 

mengambarkan proses 

produksi  UD.liong  

dengan  subur. 1(tidak 

rapi), 2(kurang rapi), 

3(netral), 4(rapi), 5 

(sangat rapi) 

4 (subur) dan 5 

(liong) 

5(subur) 

dan 

5(liong) 

3(subur) dan 

4 (liong) 

4 (subur) dan 

5 (liong) 

4 (subur) dan 

4(liong) 

2 (subur) dan 

4(liong) 

 

 

Cara 

kerja/kinerja 

liong sudah 

bagus dimata 

konsumen. 
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Tabel 3.9 

Rekapitulasi Wawancara Denagan Konsumen Tentang Lokasi Usaha  

No Pertanyaan R1: Anton R2:  Edo R3: 

Emiliawati 

R4 : Suganda R5 : Yosef R6 : Deddy  

1. Apakah lokasi usaha 

UD.Liong mudah dijangkau? 
 Sangat mudah 

karena lokasi 

nya di tengah 

kota. 

Mudah 

ditemukan, 

tetapi akses 

jalan nya 

sempit 

Mudah dan 

lokasi nya 

strategis 

Mudah 

ditemukan 

tetapi jalan 

nya sempit 

Mudah 

ditemukan 

dan berada 

ditengah kota 

 

Mudah 

ditemukan dan 

akses jalan nya 

strategis 

2. Apakah akses jalan ke lokasi 

usaha UD.Liong mudah 

dilewati oleh alat transportasi? 

(mobil peribadi/sepeda motor) 

Cukup sulit 

untuk dilewati 

oleh mobil 

pribadi karena 

lokasi usaha 

nya berada 

didalam gang 

Cukup sulit 

jika naik 

mobil 

pribadi. 

Untuk akses 

sepeda motor 

mudah 

dilewati. 

Akses jalan 

nya mudah 

dilewati oleh 

sepeda motor. 

Jalan nya 

cukup 

sempit.  

Akses jalan 

menuju 

lokasi usaha 

nya sempit 

kurang 

mudah 

dilalui oleh 

mobil 

pribadi. 

Menurut saya 

rada sulit 

dilalui oleh 

mobil, untuk 

akses sepeda 

motor mudah 

dilalui. 

2. Dari angka 1 -5 berapa angka 

yang mengambarkan Lokasi 

usaha Liong dengan 

Subur.1(Sangat tidak mudah 

dijangkau) 2(tidak mudah 

dijangkau) 3(netral) 4(mudah 

dijangkau) 5(sangat mudah 

dijangkau) 

3(subur) dan 

5(liong) 

4(subur) dan 

5(liong) 

2(subur) dan 

4(liong) 

4(subur) dan 

4(liong) 

4(subur) dan 

5(liong) 

3(subur) dan 

5(liong) 
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Tabel 4.0 

Rekapitulasi Wawancara Dengan Konsumen Tentang Fasilitas Pelayanaan Konsumen  

No Pertanyaan R1: Anton R2:  Edo R3: Emiliawati R4 :Suganda R5 : Yosef R6 : Deddy  

1. Apakah UD.Liong 

menyediakan lahan parkir 

kepada konsumen nya? 

menyedikan menyedikan menyedikan menyedikan menyedikan menyedikan 

2. Menurut anda apakah ruang 

tunggu yang disediakan 

UD.Liong sudah nyaman? 

Sangat nyama 

ber AC 

Memberikan 

ruang 

tunggu yang 

nyaman 

Sangat nyaman Sudah 

sangat 

nyaman 

ruang 

tunggu yang 

disediakan 

Sudah 

nyaman 

Sangat nyaman 

dan bersih 

3. Dari angka 1 – 5 berapa angka 

yang mengambarkan fasilitas 

pelayanaan konsumen .Liong 

dengan Subur 1(sangat tidak 

memuaskan) 2(tidak 

memuaskan) 3(netral) 

4(memuaskan) 5(sangat 

memuaskan) 

4(subur) dan 

4(liong) 

4(subur) dan 

5(liong) 

3(subur) dan 

4(liong) 

4(subur) dan 

4(liong) 

4(subur) dan 

4(liong) 

4(subur) dan 

5(liong) 
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Rekapitulasi Wawancara Karyawan UD.Liong 

(karyawan yang bekerja lebih dari tiga tahun) 

No Pertanyaan Hasil 

1. Tugas apa saja yang anda lakukan selama 

bekerja disini? 

Tugas saya disini mengirim barang ke 

konsumen, mengambil tagihan(piutang). 

Menyampaikan orderan konsumen. dan 

memesan orderan untuk bahan baku 

terpal. 

2. Menurut anda faktor apa yang menjadi 

keunggulan dari UD.Liong? 

Kualitas produk nya bagus dan memiliki 

bahan baku kain/plastik yang tidak 

dimiliki oleh pesaing. 

3. Menurut anda adakah hal – hal baru yang 

perlu diciptakan, tingkatkan, hapuskan dan 

kurangi untuk usaha jasa pembutan terpal 

seperti ini ? 

Menciptakan desain terpal yang beda 

dengan yang lain nya, tingkatkan 

pelayanan kepada konsumen. hanya itu 

saja seperti nya yang perlu dilakukan 

oleh UD.Liong. 
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Rekapitulasi Wawancara Karyawan UD.Liong 

(karyawan yang bekerja lebih dari tiga tahun) 

No Pertanyaan Hasil 

1. Tugas apa saja yang anda lakukan selama 

bekerja disini? 

Membuat terpal, menjahit dan 

memotong pola/bahan untuk dijadikan 

produk sesuai pesanan.  

2. Menurut anda faktor apa yang menjadi 

keunggulan dari UD.Liong? 

Kualitas produk disini bagus(UD.Liong) 

 

3. Menurut anda adakah hal – hal baru yang 

perlu diciptakan, tingkatkan, hapuskan dan 

kurangi untuk usaha jasa pembutan terpal 

seperti ini ? 

Menurut saya perlu ditingkatkan 

kualitas produk nya supaya lebih bagus. 
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Rekapitulasi Wawancara Kepada Pemilik Wismajaya Baru, Artha dan PD.Subur  

(Sebagai Pesaing) 

Pemilik Usaha Pertanyaan Wawancara Hasil Wawancara 

Wismajaya Baru Menurut anda faktor apa yang 

mendorong konsumen untuk 

membeli produk terpal anda? 

Konsumen membeli produk terpal saya 

ini karena, faktor harga, kualitas, 

pelayanan yang ramah dan layanan. 

Artha Menurut anda faktor apa yang 

mendorong konsumen untuk 

membeli produk terpal anda? 

Harga, kualitas produk yang menjadi 

pertimbangan konsumen untuk 

membeli produk saya dan fasilitas 

pelayanan kepada konsumen pada saat 

membeli/memsan produk saya. 

PD.Subur Menurut anda faktor apa yang 

mendorong konsumen untuk 

membeli produk terpal anda? 

Kualitas produk, harga, lokasi usaha 

saya yang strategis dan proses 

pengerjaan produk yang rapi untuk 

menghasilkan produk yang berkualitas 

bagi konsumen, hal tersebut yang 

menjadi faktor pertimbangan konsumen 

untuk membeli produk milik saya. 

 

 

 


