
KUESIONER PENCARIAN IDE 
Kepada Yth. 
Saudara/Saudari Responden 
Ditempat. 
Dengan hormat, 
 Dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai 
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 
Soegijapranata, Semarang, kami menyusun skripsi mengenai 
inovasi makanan jenis brownies. Untuk keperluan tersebut, 
kami membutuhkan partisipasi saudara untuk mengisi 
kuesioner terlampir karena akan sangat menentukan hasil 
penelitian ini. Kuesioner ini digunakan untuk penelitian ilmiah, 
bukan untuk keperluan lainnya.  
 Mengadakan penelitian dengan judul “ INOVASI 
MAKANAN JENIS BROWNIES”. Dengan maksud tersebut, 
kami mohon ketersediaan saudara untuk mengisi kuesioner 
yang terlampir  di bawah ini  yang sesuai dengan pendapat 
saudara/saudari. Ketulusan dan kerelaan dalam menjawab 
pertanyaan pada kuesioner ini sangat kami harapkan. 
 Atas partisipasi dan bantuan saudara/saudari sekalian 
kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. 
 

Semarang,                  2012 
Peneliti, 

 
 

(Michael Wibowo) 
 

 

 

 

1. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama 
 ………………………………………………………
……………………. 

Usia  ………… tahun 

Status 
 ………………………………………………………
……………………. 

Pekerjaan 
 ………………………………………………………
……………………. 

Alamat 
 ………………………………………………………
……………………. 

Telepon/Hp 
 ………………………………………………………
……………………. 

Karena penelitian ini akan melalui 5 tahapan ( idea 
generation, opportunity recognition, idea evaluation, 
development, commercialization), Apakah anda bersedia 
berpartisipasi dalam penelitian yang kami lakukan secara 
berkelanjutan? 

 Ya  

 Tidak 

 



Silahkan mengisi pertanyaan-pertanyaan di bawah ini terlebih 
dahulu dengan cara memberikan tanda centang (V) pada 

jawaban yang Anda pilih. 

1. Apakah Anda mengetahui makanan jenis brownies (lihat 
gambar di bawah ini)? Ya(  ) Tidak(  ) 

             
 

2. Apakah Anda pernah membeli makanan jenis brownies ? 
Ya(  ) Tidak(  ) 

 
3. Brownies jenis apa yang Anda beli? 

 Brownies panggang 
Rasa apa…. 

 Brownies kukus 
Rasa apa… 

 Lainnya.... 
 

4. Berapa kali Anda melakukan pembelian brownies? 

 1x / 3bulan 

 2x  / 3bulan 

 3x / 3bulan 

 > 3x/ 3bulan 
 
 
 

 
Berikan jawaban Anda untuk mengisi pertanyaan di bawah ini. 
 

5. Jika di buat variasi makanan jenis brownies, menurut Anda 
variasi brownies apa yang Anda inginkan?( misalkan: 
brownies sayur, Brownies tepung beras, brownies lollipop). 
Jawaban (Isilah sesuai dengan keinginan 
Anda)……………………………….............................. 
 

6. Mengapa anda memilih variasi brownies tersebut? 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………… 

7. Dalam keluarga Anda siapa saja yang mengkonsumsi 
makanan jenis Brownies? 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KUESIONER SELEKSI IDE 
(OPPORTUNITY RECOGNITION) 

 

Kepada Yth. 
Saudara/Saudari Responden 
Ditempat. 
 
Dengan hormat, 
 
 Dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai 
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Katolik 
Soegijapranata, Semarang, kami menyusun skripsi mengenai 
inovasi makanan jenis brownies. Untuk keperluan tersebut, 
kami membutuhkan partisipasi saudara untuk mengisi 
kuesioner terlampir karena akan sangat menentukan hasil 
penelitian ini. Kuesioner ini digunakan untuk penelitian ilmiah, 
bukan untuk keperluan lainnya. 
 
 Mengadakan penelitian dengan judul “ INOVASI 
MAKANAN JENIS BROWNIES”. Dengan maksud tersebut, 
kami mohon ketersediaan saudara untuk mengisi kuesioner 
yang terlampir  di bawah ini  yang sesuai dengan pendapat 
saudara/saudari. Ketulusan dan kerelaan dalam menjawab 
pertanyaan pada kuesioner ini sangat saya harapkan. 
 
 Atas partisipasi dan bantuan saudara/saudari sekian 
saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. 
 

Semarang,                  2012 
Peneliti, 

 
 

(Michael Wibowo) 

 
 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama 
 ………………………………………………………
……………………. 

Usia  ………… tahun 

Status 
 ………………………………………………………
……………………. 

Pekerjaan 
 ………………………………………………………
……………………. 

Alamat 
 ………………………………………………………
……………………. 

Telepon/Hp 
 ………………………………………………………
……………………. 

 



Gambar inovasi produk makanan jenis brownies yang terpilih: 

 

Brownies Ice 

 

Brownies tepung oatmeal 

 

Brownies kentang 

Pertanyaan 

Setelah melihat dan merasakan tiga inovasi produk makanan 
jenis brownies yang telah dibuat oleh peneliti, berikanlah 
penilaian Anda tentang inovasi produk makanan jenis brownies 
manakah yang paling Anda minati dengan cara memberikan 
tanda centang (V) pada salah satu pilihan dan berikan 
alasannya, serta berikan juga alasan mengapa anda tidak 
memilih kedua produk lainnya. 

 

 Inovasi produk makanan jenis brownies Ice 
mengapa? (berikan alasan)... 
 
 
 
 

 Inovasi produk makanan jenis brownies tepung oatmeal 
mengapa? (berikan alasan)... 

 

 

 Inovasi produk makanan jenis brownies kentang  
mengapa? (berikan alasan)... 

 

 

 

 



KUESIONER UJI REAKSI PASAR I 
(IDEA EVALUATION) 

 

Kepada Yth. 
Saudara/Saudari Responden 
Ditempat. 
 
Dengan hormat, 
 
 Dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai 
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Katolik 
Soegijapranata, Semarang, kami menyusun skripsi mengenai 
inovasi makanan jenis brownies. Untuk keperluan tersebut, 
kami membutuhkan partisipasi saudara untuk mengisi 
kuesioner terlampir karena akan sangat menentukan hasil 
penelitian ini. Kuesioner ini digunakan untuk penelitian ilmiah, 
bukan untuk keperluan lainnya. 
 
 Mengadakan penelitian dengan judul “ INOVASI 
MAKANAN JENIS BROWNIES”. Dengan maksud tersebut, 
kami mohon ketersediaan saudara untuk mengisi kuesioner 
yang terlampir  di bawah ini  yang sesuai dengan pendapat 
saudara/saudari. Ketulusan dan kerelaan dalam menjawab 
pertanyaan pada kuesioner ini sangat saya harapkan. 
 
 Atas partisipasi dan bantuan saudara/saudari sekian 
saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. 
 

Semarang,                  2012 
Peneliti, 

 
 

(Michael Wibowo) 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama :...................................................................... 

Usia :...................................................................... 

Status :...................................................................... 

Pekerjaan :...................................................................... 

Alamat :...................................................................... 

Telepon/Hp :...................................................................... 

 

PENJELASAN AWAL PENGISIAN KUESIONER 

Berikut ini adalah gambar produk makanan brownies ice. 
Silahkan Anda mencoba dan mengamatinya sehingga Anda 
dapat memberikan penilaian terhadap produk brownies ice ini. 



Setelah melihat dan merasakan design produk awal (prototype) 

dari inovasi makanan jenis brownies Ice , berikanlah penilaian 

Anda pada beberapa hal berikut ini disertai dengan alasannya 

(pilihlah salah satu jawaban saja dengan memberikan tanda 

centang) 

1.  Betuk produk 

Bentuk yang cocok untuk produk brownies ice ini menurut Anda 

adalah: 

 Persegi panjang ukuran 2cm x 10cm x 3cm (bentuk stick) (sesuai 

dengan desain awal) 

Alasan... 

  (jawaban Anda sendiri) .. 

Alasan... 

2. Rasa Produk 

 Rasa yang cocok untuk  produk brownies ice ini menurut Anda 

adalah: 

 Coklat dan tidak terlalu manis (sesuai dengan desain awal) 

Alasan... 

 (jawaban Anda sendiri) ... 

Alasan ... 

3. Pembungkus produk 

Pembungkus yang cocok untuk membungkus produk brownies ice 

ini menurut Anda adalah: 

 Menggunakan alumunium foil (sesuai dengan desain awal) 

Alasan... 

 (jawaban Anda sendiri)... 

Alasan... 

4. Kemasan produk 

Kemasan yang cocok untuk produk brownies ice ini menurut Anda 

adalah: 

 Menggunakan tempat mika (sesuai dengan desain awal) 

Alasan... 

  (jawaban Anda sendiri)... 

Alasan... 

5. Ukuran kemasan produk 

Ukuran yang cocok untuk produk brownies ice ini menurut Anda 

adalah: 

 Kemasan mika ukuran 16cm X 12cm (sesuai dengan desain awal) 

Alasan... 

  (jawaban Anda sendiri) ... 

Alasan... 

6. Harga produk 

Harga yang cocok untuk produk brownies ice ini menurut Anda 

adalah: 

 Rp. 25.000/ pack  

Alasan... 

 (jawaban Anda sendiri) ... 

Alasan... 



7. Cara pemasaran produk 

Cara pemasaran produk brownies ice ini menurut Anda adalah: 

 Dijual di toko kue/ swalayan/supermarket(sesuai dengan desain 

awal) 

Alasan... 

 (jawaban Anda sendiri)... 

Alasan... 

 

 
 
 
 



No Nama Usia Status Pekerjaan Alamat Telp 

1 Wiwik Widjajanti 51 menikah wiraswasta jl. Padi Utara VI/ K-204,genuk o8157757664 

2 Ratna 53 menikah wirasasta jl. Kuala mas Raya B57 Semarang o8122922515 

3 Lisa Kusuma Adi 39 menikah wiraswasta jl. Tirtoyoso 4 / 3 o81805893338 

4 Devi Setiawan 30 menikah ibu rumah tangga 
jl. Dempel RT 04/RW 23 , tlogosari, kantor: cluster madrid D-6 Grha 
Whd o8179535188 

5 Leny 48 menikah wiraswasta jl. Kijang utara II / 2A o87731609608 

6 Marselina Renie S 25 menikah Karyawan swasta Jl. Satria Selatan VII/ H219 024 70915367 

7 Sandra Wijayanti 47 menikah ibu rumah tangga Jl.Gombel lama 31 o81393728760 

8 Trisna Sulistyawati 51 menikah ibu rumah tangga jl. Bukit arta no.12 o818454224 

9 Ng guan hwa 53 menikah wiraswasta Jl. Gang tengah 60 o81999969963 

10 Lanny warianty 49 menikah Wiraswasta Jl. Anggrek 8no 18 o8995523380 

11 Teresa S 53 menikah ibu rumah tangga Jl. Panggung mas selatan B64 o819807712 

12 Lisawati 46 menikah wiraswasta jl. Brotojoyo Timur VI / 8 024 70505085 

13 Meiliana 52 menikah Wiraswasta Jl. Puri m 5 no.7 o81802466455 

14 Linggarwati 42 menikah Iburumah tangga Jl. Banteng raya no.7 o83838974776 

15 Jessica Andriana 26 menikah wiraswasta Jl. Jendral Sudirman no 119  O87831137788 

16 Evita 39 menikah wiraswasta Jl. Srinindito timur 4 no.9 70605686 

17 Lanny tjandra dewi 51 menikah wiraswasta Jl. Arimbi 3D/ 21 . Pondok indrapasta O81914404825 

18 The Giok Lioe 47 menikah wiraswasta Jl.kebon arum no.69 o87832881801 

19 Linawati Diharjo 49 menikah wiraswasta Jl. Puri Anjasmoro m4/7 , kantor: pandean tamanharjo 119 o816659620 

20 Tan Ay ling 44 menikah wiraswasta Jl. Majapahit 226 O8170599101 

21 Muthia Sani 32 menikah karyawan swasta Jl. Puri Anjasmoro A9/ 20 O83838040083 

22 Rebbeca 23 menikah ibu rumah tangga Jl. Erlangga raya no.52 O81802422765 

23 Sumiati 51 menikah wiraswasta jl. Tlogomukti raya Blok E no.43 70081201 

24 kathrine 28 menikah ibu rumah tangga Jl. Taman setiabudi F-30 O81914440555 

25 Binawati 47 menikah wiraswasta Jl. Puri Anjasmoro N5 no.9 O8179535964 

26 Agnes Triana 23 menikah wiraswasta Jl. Tlogosari raya 1 no.46  O82115578888 

27 Erni susanti 45 menikah ibu rumah tangga Jl. Dempel baru raya Kav 43 Tlogosari o24 91210921 

28 Tanti ayu puspaningrum 32 menikah pegawai  jl. Sidomukti raya no 73, tlogosari o819802979 

29 Diana Puspayanti 58 menikah wiraswasta Jl. Nangka no 17  685227 

30 liem triyani lestari 46 menikah ibu rumah tangga Jl. Krakatau 1 no 8 O816669679 
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