
 

72 
 

Lampiran 1.  Kuesioner Penelitian 

 

 

 

KUESIONER PENELITIAN 

 BISNIS JASA PENCUCIAN MOBIL 

“ C&O CAR WASH ”  

 

 

Dengan hormat,  

Saya nama : Fredo Valentino mahasiswa UNIVERSITAS  

KATOLIK SOEGIJAPRANATA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan 

Manajamen, mengadakan survey mengenai persepsi konsumen pencucian 

mobil “C&O Car Wash” dalam rangka penyusunan tugas akhir. Saya 

mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr untuk mengisi kuesioner yang saya buat. 

Atas kesediaannya Bapak/Ibu/Sdr memberikan jawaban dari 

beberapa pertanyaan yang saya ajukan dalam kuesioner ini dengan 

sebenar-benarnya saya ucapkan terima kasih. 

 

                                                                                Hormat saya, 

 

 

Fredo Valentino 
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Cara mengisi jawaban 

Beri tanda silang (X) persetujuan anda terhadap pertanyaan – 

pertanyaan berikut pada salah satu jawaban yang ada menurut 

pendapat anda tentang pertanyaan tersebut. 

Nama  : 

Alamat  : 

No. Telepon         : 

1. Identitas Responden 

Umur 

a. 20 – 25 tahun 

b. 26 – 35 tahun 

c. 36 – 45 tahun 

d. 46 – 55 tahun 

2. Jenis Kelamin 

a. Laki- laki 

b. Perempuan 

3. Pekerjaan 

a. Mahasiswa 

b. PNS 

c. Swasta 

d. Ibu rumah tangga 

e. Lain – lain  

4. Pendidikan Terakhir 

a. SLTA 

b. Diploma III 

c. Sarjana (S1) 

d. Pasca Sarjana ( S2) 
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5. Penghasilan Rata – Rata 

a. <2.000.000 

b. 2.000.000 –5.000.000 

c. 5.000.000 –7.500.000 

d. >7.500.000 

 

1. Berapa lama saudara mencucikan mobil di jasa pencucian mobil.? 

a. 1 minggu sekali 

b. 2 minggu sekali 

c. 3 minggu sekali 

d. 1 bulan sekali 

 

2. Dari 2 model pencucian di bawah ini manakah pilihan saudara.? 

a. Tempat pencucian mobil biasa : Bersih, mobil di angkat dengan 

hidrolik lift sehingga kolong mobil dapat di cuci juga, efisiensi 

waktu lebih lama 

b. Tempat pencucian robotic : Bersih, mesin robot menyemprotkan 

sabun dan air dari segala arah sehingga proses pencucian cepat 

tetapi kolong mobil tidak di cuci, efisiensi waktu lebih singkat dan 

cepat 

 

3. Berapa biaya rata- rata yang saudara keluarkan untuk sekali mencuci 

mobil dijasa pencucian mobil.? 

a. 45 000  - 50.000 ribu 

b. 55.000 – 60.000 ribu 

c. 65.000 – 70.000 ribu 

d. > 100.000 
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4. Menurut saudara produk – produk barang apa saja yang perlu 

ditawarkan selain jasa pencucian mobil di tempat bisnis pencucian 

mobil.? 

a. Accessories mobil (Parfum, Wiper, Cover chrome pernak – pernik 

mobil, lampu xenon dan HID) 

b. Aneka oli mobil 

c. Aneka product khusus mobil (Kanebo, Kit Wax, Kompon, Shampo 

Mobil) 

d. Aneka hiasan mobil (Gantungan kunci ,bantal sandaran kepala 

tempat duduk, hiasan sabuk pengaman). 

 

5. Menurut saudara elemen-elemen kriteria fasilitas apa saja yang penting 

untuk diadakan/di kembangkan di tempat pencucian mobil.? 

a. Ruang tunggu dengan fasilitas AC Plus Wifi 

b. Keleluasaan tempat parkir dan cuci mobil 

c. Pijat Refleksi 

d. Mini Cafe 

 

6. Menurut saudara hal – hal penting apa saja yang perlu ada dan 

diterapkan pada jasa pencucian mobil.? 

a. Harga yang terjangkau 

b. Kebersihan cucian 

c. Keramahan pelayanan 

d. Keefisienan waktu mencuci 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN SPSS: 

 
Crosstabs 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Umur * Jenis_kelamin 30 100,0% 0 0,0% 30 100,0% 

 

 

Umur * Jenis_kelamin Crosstabulation 

 

Jenis_kelamin 

Total laki-laki perempuan 

Umur 20-25 tahun Count 7 3 10 

% of Total 23,3% 10,0% 33,3% 

26-35 tahun Count 3 2 5 

% of Total 10,0% 6,7% 16,7% 

36–45 tahun Count 5 3 8 

% of Total 16,7% 10,0% 26,7% 

46-55 tahun Count 4 3 7 

% of Total 13,3% 10,0% 23,3% 

Total Count 19 11 30 

% of Total 63,3% 36,7% 100,0% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Crosstabs 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

pekerjaan * penghasilan 30 100,0% 0 0,0% 30 100,0% 

 

 

pekerjaan * penghasilan Crosstabulation 

 

penghasilan 

Total <2.000.000 >7,500,000 

2.000.000 –

5.000.000 

5.000.000 –

7.500.000 

pekerjaan ibu rumah tangga Count 1 1 2 0 4 

% of Total 3,3% 3,3% 6,7% 0,0% 13,3% 

lain-lain Count 1 0 1 2 4 

% of Total 3,3% 0,0% 3,3% 6,7% 13,3% 

mahasiswa Count 5 0 0 0 5 

% of Total 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 

PNS Count 0 0 7 5 12 

% of Total 0,0% 0,0% 23,3% 16,7% 40,0% 

Swasta Count 0 0 4 1 5 

% of Total 0,0% 0,0% 13,3% 3,3% 16,7% 

Total Count 7 1 14 8 30 

% of Total 23,3% 3,3% 46,7% 26,7% 100,0% 

 
 



NO Nama Alamat Umur Jenis Kel Pekerjaan Pendidikan Penghasilan 

Berapa lama saudara 

mencucikan mobil di Jasa 

Pencucian mobil.?

1 putut variawan jl. Candra kirana no 20 yogyakarta 36–45 tahun laki-laki Swasta S1 5.000.000 –7.500.000 3 minggu sekali

2 muslih perum hijrah viale blok D 46–55 tahun laki-laki Swasta SLTA 2.000.000 –5.000.000 2 minggu sekali

3 wijayanta jl sumber sari 1 no 10 36–45 tahun laki-laki Swasta DIII 2.000.000 –5.000.000 1 bulan sekali

4 Indra bakti jl dewi sartika barat 36–45 tahun laki-laki Swasta S1 2.000.000 –5.000.000 1 minggu sekali

5 purnomo jati jl mrg sy=ugiya pranat 36–45 tahun laki-laki Swasta S1 2.000.000 –5.000.000 1 minggu sekali

6 soni barus perum jambu sari 20-25 tahun laki-laki PNS DIII 2.000.000 –5.000.000 3 minggu sekali

7 octavia vindra jl kujonsari no 3 26-35 tahun laki-laki PNS DIII 2.000.000 –5.000.000 1 minggu sekali

8 indra AR perum larasati kadirejo V 26-35 tahun laki-laki PNS DIII 2.000.000 –5.000.000 1 bulan sekali

9 joko driyana perum mukti sendang gede 36–45 tahun laki-laki PNS S1 2.000.000 –5.000.000 1 bulan sekali

10 windarto purnama jl suidokarta no 2 46-55 tahun laki-laki PNS S1 2.000.000 –5.000.000 2 minggu sekali

11 Karel jl bantul gg 2 no 5 26-35 tahun laki-laki PNS S1 2.000.000 –5.000.000 3 minggu sekali

12 dominica astri jl kaliabu lor no 29 20-25 tahun perempuan PNS S2 2.000.000 –5.000.000 1 bulan sekali

13 satwika jl bukit tanjung 20-25 tahun perempuan PNS DIII 5.000.000 –7.500.000 2 minggu sekali

14 andika a jl kuson sari no 3 20-25 tahun laki-laki PNS DIII 5.000.000 –7.500.000 3 minggu sekali

15 anna matouani perum purwo martani 26-35 tahun perempuan PNS S1 5.000.000 –7.500.000 1 bulan sekali

16 adinda putri perum puri arsita 46-55 tahun perempuan PNS S2 5.000.000 –7.500.000 1 minggu sekali

17 maria yuli astuti perum wates regency 46-55 tahun perempuan PNS S2 5.000.000 –7.500.000 3 minggu sekali

18 dewi ratih pusporini jl sangah utara no 30 36–45 tahun perempuan ibu rumah tangga S2 >7,500,000 1 bulan sekali

19 isabel donela jl hayam wuruk no 2 36–45 tahun perempuan ibu rumah tangga S2 <2.000.000 2 minggu sekali

20 claudia carolina jl kelurahan purwomartani 26-35 tahun perempuan ibu rumah tangga S2 2.000.000 –5.000.000 3 minggu sekali

21 citra pramita potoroni timur no 16 46-55 tahun perempuan ibu rumah tangga S2 2.000.000 –5.000.000 1 minggu sekali

22 ahmad subarjo batikan II no 14 46-55 tahun laki-laki lain-lain S2 5.000.000 –7.500.000 2 minggu sekali

23 Fx danarso jl kopral sudibyo 46-55 tahun laki-laki lain-lain DIII 5.000.000 –7.500.000 1 bulan sekali

24 theresia herinta perum majesty residence blok E 20-25 tahun perempuan lain-lain S1 2.000.000 –5.000.000 3 minggu sekali

25 widya ayu setiawati jl sidoarum gamping 36–45 tahun perempuan lain-lain S2 <2.000.000 1 minggu sekali

26 antonius sukiman dipowatan selatan no 17 20-25 tahun laki-laki mahasiswa SLTA <2.000.000 1 bulan sekali

27 denny afrianto perum  mukti sendanganadi residence 20-25 tahun laki-laki mahasiswa SLTA <2.000.000 2 minggu sekali

28 niko l perum griya maliyan blok A 20-25 tahun laki-laki mahasiswa SLTA <2.000.000 2 minggu sekali

29 septian rigaldi yahya jl raya broban utara 20-25 tahun laki-laki mahasiswa SLTA <2.000.000 1 bulan sekali

30 Johan Jl Kampung utri 20-25 tahun laki-laki mahasiswa SLTA <2.000.000 1 bulan sekali



Dari 2 model pencucian di bawah ini manakah pilihan saudara.?

Tempat pencucian mobil biasa : Bersih, mobil di angkat dengan hidrolik lift  sehingga kolong mobil dapat di cuci juga, efisiensi waktu lebih lama

Tempat cucian robotic : Bersih, mesin robot menyemprotkan sabun dan air dari segala arah sehingga proses pencucian cepat tetapi kolong mobil tidak di cuci, efisiensi waktu lebih singkat dan cepat

Tempat cucian robotic : Bersih, mesin robot menyemprotkan sabun dan air dari segala arah sehingga proses pencucian cepat tetapi kolong mobil tidak di cuci, efisiensi waktu lebih singkat dan cepat

Tempat pencucian mobil biasa : Bersih, mobil di angkat dengan hidrolik lift  sehingga kolong mobil dapat di cuci juga, efisiensi waktu lebih lama

Tempat cucian robotic : Bersih, mesin robot menyemprotkan sabun dan air dari segala arah sehingga proses pencucian cepat tetapi kolong mobil tidak di cuci, efisiensi waktu lebih singkat dan cepat

Tempat cucian robotic : Bersih, mesin robot menyemprotkan sabun dan air dari segala arah sehingga proses pencucian cepat tetapi kolong mobil tidak di cuci, efisiensi waktu lebih singkat dan cepat

Tempat pencucian mobil biasa : Bersih, mobil di angkat dengan hidrolik lift  sehingga kolong mobil dapat di cuci juga, efisiensi waktu lebih lama

Tempat cucian robotic : Bersih, mesin robot menyemprotkan sabun dan air dari segala arah sehingga proses pencucian cepat tetapi kolong mobil tidak di cuci, efisiensi waktu lebih singkat dan cepat

Tempat cucian robotic : Bersih, mesin robot menyemprotkan sabun dan air dari segala arah sehingga proses pencucian cepat tetapi kolong mobil tidak di cuci, efisiensi waktu lebih singkat dan cepat

Tempat pencucian mobil biasa : Bersih, mobil di angkat dengan hidrolik lift  sehingga kolong mobil dapat di cuci juga, efisiensi waktu lebih lama

Tempat cucian robotic : Bersih, mesin robot menyemprotkan sabun dan air dari segala arah sehingga proses pencucian cepat tetapi kolong mobil tidak di cuci, efisiensi waktu lebih singkat dan cepat

Tempat cucian robotic : Bersih, mesin robot menyemprotkan sabun dan air dari segala arah sehingga proses pencucian cepat tetapi kolong mobil tidak di cuci, efisiensi waktu lebih singkat dan cepat

Tempat pencucian mobil biasa : Bersih, mobil di angkat dengan hidrolik lift  sehingga kolong mobil dapat di cuci juga, efisiensi waktu lebih lama

Tempat cucian robotic : Bersih, mesin robot menyemprotkan sabun dan air dari segala arah sehingga proses pencucian cepat tetapi kolong mobil tidak di cuci, efisiensi waktu lebih singkat dan cepat

Tempat cucian robotic : Bersih, mesin robot menyemprotkan sabun dan air dari segala arah sehingga proses pencucian cepat tetapi kolong mobil tidak di cuci, efisiensi waktu lebih singkat dan cepat

Tempat pencucian mobil biasa : Bersih, mobil di angkat dengan hidrolik lift  sehingga kolong mobil dapat di cuci juga, efisiensi waktu lebih lama

Tempat cucian robotic : Bersih, mesin robot menyemprotkan sabun dan air dari segala arah sehingga proses pencucian cepat tetapi kolong mobil tidak di cuci, efisiensi waktu lebih singkat dan cepat

Tempat pencucian mobil biasa : Bersih, mobil di angkat dengan hidrolik lift  sehingga kolong mobil dapat di cuci juga, efisiensi waktu lebih lama

Tempat cucian robotic : Bersih, mesin robot menyemprotkan sabun dan air dari segala arah sehingga proses pencucian cepat tetapi kolong mobil tidak di cuci, efisiensi waktu lebih singkat dan cepat

Tempat cucian robotic : Bersih, mesin robot menyemprotkan sabun dan air dari segala arah sehingga proses pencucian cepat tetapi kolong mobil tidak di cuci, efisiensi waktu lebih singkat dan cepat

Tempat cucian robotic : Bersih, mesin robot menyemprotkan sabun dan air dari segala arah sehingga proses pencucian cepat tetapi kolong mobil tidak di cuci, efisiensi waktu lebih singkat dan cepat

Tempat pencucian mobil biasa : Bersih, mobil di angkat dengan hidrolik lift  sehingga kolong mobil dapat di cuci juga, efisiensi waktu lebih lama

Tempat cucian robotic : Bersih, mesin robot menyemprotkan sabun dan air dari segala arah sehingga proses pencucian cepat tetapi kolong mobil tidak di cuci, efisiensi waktu lebih singkat dan cepat

Tempat pencucian mobil biasa : Bersih, mobil di angkat dengan hidrolik lift  sehingga kolong mobil dapat di cuci juga, efisiensi waktu lebih lama

Tempat cucian robotic : Bersih, mesin robot menyemprotkan sabun dan air dari segala arah sehingga proses pencucian cepat tetapi kolong mobil tidak di cuci, efisiensi waktu lebih singkat dan cepat

Tempat cucian robotic : Bersih, mesin robot menyemprotkan sabun dan air dari segala arah sehingga proses pencucian cepat tetapi kolong mobil tidak di cuci, efisiensi waktu lebih singkat dan cepat

Tempat pencucian mobil biasa : Bersih, mobil di angkat dengan hidrolik lift  sehingga kolong mobil dapat di cuci juga, efisiensi waktu lebih lama

Tempat cucian robotic : Bersih, mesin robot menyemprotkan sabun dan air dari segala arah sehingga proses pencucian cepat tetapi kolong mobil tidak di cuci, efisiensi waktu lebih singkat dan cepat

Tempat pencucian mobil biasa : Bersih, mobil di angkat dengan hidrolik lift  sehingga kolong mobil dapat di cuci juga, efisiensi waktu lebih lama

Tempat cucian robotic : Bersih, mesin robot menyemprotkan sabun dan air dari segala arah sehingga proses pencucian cepat tetapi kolong mobil tidak di cuci, efisiensi waktu lebih singkat dan cepat



Berapa biaya rata- rata yang 

saudara keluarkan untuk sekali 

mencuci mobil dijasa pencucian 

mobil.?

Menurut saudara produk – produk barang apa saja yang perlu ditawarkan selain jasa pencucian mobil di tempat 

bisnis pencucian mobil.?

Menurut saudara elemen-elemen kriteria 

fasilitas apa saja yang penting untuk diadakan/di 

kembangkan di tempat pencucian mobil.?

Menurut saudara hal – hal 

penting apa saja yang perlu ada 

dan di terapkan pada jasa 

pencucian mobil.?

45 000  - 50.000 ribu Aneka hiasan mobil (Gantungan kunci ,bantal sandaran kepala tempat duduk, hiasan sabuk pengama Pijat Refleksi Harga yang terjangkau

65.000 – 70.000 ribu Aneka product khusus mobil (Kanebo, Kit Wax, Kompon, Shampo Mobil) Mini Cafe Kebersihan cucian

55.000 – 60.000 ribu Aneka oli mobil Ruang tunggu dengan fasilitas AC Plus Wifi Keefisienan waktu mencuci

45 000  - 50.000 ribu Accessories mobil (Parfum, Wiper, Cover chrome Pernak – pernik mobil, lampu xenon dan HID Ruang tunggu dengan fasilitas AC Plus Wifi Keramahan pelayana

45 000  - 50.000 ribu Aneka hiasan mobil (Gantungan kunci ,bantal sandaran kepala tempat duduk, hiasan sabuk pengama Keleluasaan tempat parker dan cuci mobil Harga yang terjangkau

45 000  - 50.000 ribu Aneka product khusus mobil (Kanebo, Kit Wax, Kompon, Shampo Mobil) Pijat Refleksi Kebersihan cucian

55.000 – 60.000 ribu Aneka oli mobil Mini Cafe Keefisienan waktu mencuci

45 000  - 50.000 ribu Accessories mobil (Parfum, Wiper, Cover chrome Pernak – pernik mobil, lampu xenon dan HID Ruang tunggu dengan fasilitas AC Plus Wifi Kebersihan cucian

45 000  - 50.000 ribu Accessories mobil (Parfum, Wiper, Cover chrome Pernak – pernik mobil, lampu xenon dan HID Mini Cafe Kebersihan cucian

45 000  - 50.000 ribu Aneka oli mobil Keleluasaan tempat parker dan cuci mobil Kebersihan cucian

45 000  - 50.000 ribu Aneka hiasan mobil (Gantungan kunci ,bantal sandaran kepala tempat duduk, hiasan sabuk pengama Pijat Refleksi Keefisienan waktu mencuci

55.000 – 60.000 ribu Aneka product khusus mobil (Kanebo, Kit Wax, Kompon, Shampo Mobil) Ruang tunggu dengan fasilitas AC Plus Wifi Harga yang terjangkau

45 000  - 50.000 ribu Accessories mobil (Parfum, Wiper, Cover chrome Pernak – pernik mobil, lampu xenon dan HID Ruang tunggu dengan fasilitas AC Plus Wifi Kebersihan cucian

45 000  - 50.000 ribu Aneka oli mobil Ruang tunggu dengan fasilitas AC Plus Wifi Harga yang terjangkau

45 000  - 50.000 ribu Aneka hiasan mobil (Gantungan kunci ,bantal sandaran kepala tempat duduk, hiasan sabuk pengama Keleluasaan tempat parker dan cuci mobil Kebersihan cucian

55.000 – 60.000 ribu Aneka oli mobil Pijat Refleksi Keefisienan waktu mencuci

45 000  - 50.000 ribu Aneka hiasan mobil (Gantungan kunci ,bantal sandaran kepala tempat duduk, hiasan sabuk pengama Ruang tunggu dengan fasilitas AC Plus Wifi Harga yang terjangkau

55.000 – 60.000 ribu Aneka product khusus mobil (Kanebo, Kit Wax, Kompon, Shampo Mobil) Mini Cafe Kebersihan cucian

55.000 – 60.000 ribu Aneka oli mobil Ruang tunggu dengan fasilitas AC Plus Wifi Harga yang terjangkau

45 000  - 50.000 ribu Aneka hiasan mobil (Gantungan kunci ,bantal sandaran kepala tempat duduk, hiasan sabuk pengama Keleluasaan tempat parker dan cuci mobil Keefisienan waktu mencuci

45 000  - 50.000 ribu Aneka hiasan mobil (Gantungan kunci ,bantal sandaran kepala tempat duduk, hiasan sabuk pengama Pijat Refleksi Kebersihan cucian

65.000 – 70.000 ribu Aneka hiasan mobil (Gantungan kunci ,bantal sandaran kepala tempat duduk, hiasan sabuk pengama Mini Cafe Harga yang terjangkau

55.000 – 60.000 ribu Aneka product khusus mobil (Kanebo, Kit Wax, Kompon, Shampo Mobil) Mini Cafe Keefisienan waktu mencuci

45 000  - 50.000 ribu Aneka oli mobil Ruang tunggu dengan fasilitas AC Plus Wifi Keramahan pelayana

45 000  - 50.000 ribu Aneka hiasan mobil (Gantungan kunci ,bantal sandaran kepala tempat duduk, hiasan sabuk pengama Keleluasaan tempat parker dan cuci mobil Harga yang terjangkau

45 000  - 50.000 ribu Aneka product khusus mobil (Kanebo, Kit Wax, Kompon, Shampo Mobil) Pijat Refleksi Kebersihan cucian

65.000 – 70.000 ribu Aneka oli mobil Ruang tunggu dengan fasilitas AC Plus Wifi Keramahan pelayana

55.000 – 60.000 ribu Accessories mobil (Parfum, Wiper, Cover chrome Pernak – pernik mobil, lampu xenon dan HID Ruang tunggu dengan fasilitas AC Plus Wifi Keefisienan waktu mencuci

45 000  - 50.000 ribu Aneka oli mobil Mini Cafe Keefisienan waktu mencuci

45 000  - 50.000 ribu Accessories mobil (Parfum, Wiper, Cover chrome Pernak – pernik mobil, lampu xenon dan HID Ruang tunggu dengan fasilitas AC Plus Wifi Keramahan pelayana


