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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 

KUESIONER PENELITIAN PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP WARNA TOKO 

DAN CITRA TOKO STROBERI 

Kuesioner ini dirancang untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap warna dan citra toko 

Stroberi. Data yang didapatkan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian semata dan 

kerahasiaan identitas anda akan terjaga. Oleh karena itu, mohon jawaban yang anda berikan 

sesuai dengan apa yang benar-benar anda rasakan dan pikirkan. Partisipasi di dalam survey ini 

bersifat sukarela. 

Identitas Responden 

Nama responden   : ………………………. 

Jenis kelamin    : L / P (coret yang tidak perlu) 

Usia     : ………………………. tahun 

Nomor HP   : ………………………. 

 

Jawablah semua pertanyaan di bawah ini dengan cara memberi tanda silang (X) pada 

jawaban yang anda anggap sesuai. 

1. Kapan terakhir kali anda mengunjungi toko Stroberi? 

a. < 1 minggu yang lalu 

b. 1-2 minggu yang lalu 

c. 3-4 minggu yang lalu 

d. > 4 minggu yang lalu 

2. Produk apa saja yang sering/bisa anda beli di toko Stroberi? (boleh pilih lebih dari 1). 
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a. Aksesoris fashion (jepit, kuncir karet, bando, anting, gelang, cincin, dll) 

b. Perlengkapan make-up (cat kuku, kuas, gunting alis, dll) 

c. Tas (jinjing, ransel, slempang) 

d. Souvenir (gantungan kunci, magnet kulkas, dll) 

e. Lainnya (sebutkan) ………………………. 

3. Dimana letak toko Stroberi di Semarang yang pernah anda kunjungi? (boleh pilih lebih 

dari 1). 

a. Java Supermall Semarang 

b. Paragon Mall Semarang 

c. Mall Ciputra Semarang 

d. DP Mall Semarang 

4. Warna apa saja yang anda lihat di toko Stroberi? (boleh pilih lebih dari 1). 

a. Pink/ Merah muda 

b. Putih   

c. Merah 

d. Ungu 

e. Lainnya (sebutkan) ………………………. 

5. Warna apa yang menurut anda dominan di antara warna yang anda lihat di toko Stroberi? 

(Boleh pilih lebih dari 1). 

a. Pink/Merah muda   

b. Putih 

c. Merah 

d. Ungu 

e. Lainnya (sebutkan) ………………………. 

6. Makna apa yang terlintas di dalam pikiran anda terkait dengan warna dominan yang anda 

pilih pada pertanyaan no.5? 

Warna Makna Warna 

Contoh : 

Hitam 
berduka, misterius, mewah, elegan, berkabung 
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7. Bagaimana kesan anda terkait dengan produk yang dijual di toko Stroberi? 

Contoh: cantik dan imut kesannya kewanita-wanitaan 

Jawaban: 

……………………….……………………….……………………….……………………

….……………………….……………………….……………………….………………... 

……………………….……………………….……………………….…………………… 

8. Bagaimana kesan anda terkait dengan desain seragam staff/pramuniaga toko Stroberi? 

Contoh: desainnya unik dengan warna dominan seperti watna toko. 

Jawaban: 

……………………….……………………….……………………….……………………

….……………………….……………………….……………………….………………... 

……………………….……………………….……………………….…………………… 

……………………….……………………….……………………….…………………… 

9. Bagaimana kesan anda terkait pencahayaan lampu di toko Stroberi?  

Contoh: cahaya lampu di toko menimbulkan kesan lembut nyaman dan tenang. 

Jawaban: 

……………………….……………………….……………………….……………………

….……………………….……………………….……………………….………………... 

……………………….……………………….……………………….…………………… 

……………………….……………………….……………………….…………………… 

10. Bagaimana kesan anda terkait musik yang diputar di toko Stroberi?  

Contoh: musik yang diputar memberi kesan ceria, girly, imut, lucu. 

Jawaban: 

……………………….……………………….……………………….……………………

….……………………….……………………….……………………….………………... 

……………………….……………………….……………………….…………………… 

……………………….……………………….……………………….…………………… 
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11. Bagaimana kesan anda terhadap penggunaan pramuniaga wanita di toko Stroberi? 

Contoh: Pramuniaga wanita membuat saya bisa lebih nyaman ketika berbelanja. 

Jawaban: 

……………………….……………………….……………………….……………………

….……………………….……………………….……………………….………………... 

……………………….……………………….……………………….…………………… 

……………………….……………………….……………………….…………………… 

12. Bagaimana kesan umum yang anda rasakan terhadap kondisi di dalam toko Stroberi 

secara keseluruhan? 

Contoh: Saya merasa toko Stroberi sangat identik dengan wanita mulai dari desain 

dan berbagai aspek di dalamnya. 

Jawaban: 

……………………….……………………….……………………….……………………

….……………………….……………………….……………………….………………... 

……………………….……………………….……………………….…………………… 

……………………….……………………….……………………….…………………… 

 

Terimakasih atas kesediaan anda dalam meluangkan waktu untuk mengisi 

kuesioner ini. Kontribusi yang anda berikan akan sangat berarti bagi keberhasilan 

penelitian ini. 

 

          Ttd, 

          

 

…………………….. 

 


