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Wawancara Pra Survey untuk Pihak DP Mall Semarang 

Nama   : Diyan Wahyuningsih 

Pekerjaan / Jabatan : Marketing  

 

1. Menurut anda saat ini persaingan industri pusat perbelanjaan / mal di 

Semarang seperti apa? 

Persaingan mall saat ini sangat ketat di Semarang, apalagi mall yang 

memiliki segmentasi pasar yang sama dengan kita. Untuk DP Mall selalu 

on progress untuk berkembang lebih baik dalam menghadapi persaingan. 

 

2. Siapa saja yang menjadi pesaing dari DP Mall? 

Pesaing utama dari DP Mall sebenarnya Mal Ciputra, karena kita memiliki 

segmen yang sama. Akan tetapi Paragon City Mall, meskipun beda 

segmentasi dengan DP Mall, tetap menjadi pesaing kita dan berpengaruh 

terhadap kita.    

 

3. Menurut anda kekurangan / kelemahan apa saja yang dimiliki DP Mall 

dibandingkan dengan mall pesaing? 

Mall yang terlalu masuk ke dalam, tidak dipinggir jalan seperti mall lain. 

DP Mall terhalang oleh ruko di depannya. Selain itu DP Mall juga tidak 

memiliki void / space area, sehingga space tidak begitu terbuka dan tidak 
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bisa dibuat pameran. Kekurangan lainnya, DP Mall tidak memiliki 

bioskop  dan hotel sendiri seperti mal lain. 

 

4. Menurut anda kelebihan / keunggulan apa saja yang dimiliki DP Mall 

dibandingkan dengan mall pesaing? 

Tempat parkir yang luas menjadi salah satu keunggulan DP Mall. Adanya 

International brand yang tidak dimiliki mall lain seperti Wendy’s, Share 

Tea, The Coffee Bean, A&W, dll. Carrefour DP Mall adalah satu – 

satunya Carrefour yang berada di tengah kota Semarang. Bahkan image 

untuk sebagian orang kalau mau foodcourt ke DP Mall.  

 

5. Strategi bersaing apa yang dimiliki oleh DP Mall dalam memperebutkan 

pangsa pasar dari pesaing? 

Strategi bersaing yang dilakukan DP Mall dalam merebut pangsa pasar 

dari pesaing adalah Tenant Mix, yaitu mengkombinasikan berbagai macam 

jenis tenant dalam DP Mall Semarang dan memanfaatkan Carrefour 

sebagai tenant utama kita. 
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Tabulasi Wawancara Pra Survey 15 Pengunjung Mal 

No 

Nama / 

Umur / 

Pekerjaan 

Pertanyaan 

Apa saja yang 

membuat anda 

mengunjungi DP Mall 

Semarang? 

Menurut anda apa saja 

keunggulan DP Mall 

dibandingkan dengan 

mall lain di Semarang? 

Menurut anda apa saja 

kekurangan DP Mall 

dibandingkan dengan 

mall lain di 

Semarang? 

Mall apa (di Semarang) 

yang anda sukai / sering 

anda kunjungi selain 

DP Mall? Mengapa? 

1 Emerencia 

Listania / 

34 th / 

Ibu Rumah 

Tangga 

- Belanja di 

carrefour 

- Makan di 

foodcourt & 

wendy’s 

- Parkir luas, valet 

murah 

- Ada ladies parking 

- Mall besar tapi 

masih sedikit toko 

yang buka 

- Paragon & CL 

- Pg: Ada XXI, 

Starbucks. 

- Cl: tempat ramai 

dan beberapa toko 

baju perempuan ada 

promo 

2 Eliena 

Barlian / 

22 th / 

Karyawan 

Hotel 

 

- Carrefour 

- Foodcourt 

- Karaoke Ahmad 

Dhani 

- Carrefour 

- Restaurant dan 

tempat makan 

variatif 

- Tempat kurang 

menghibur 

- Tenant kurang 

menarik 

- Kotor 

- Paragon 

- Tempat lebih 

nyaman dan tenant 

lebih bagus 

3 Song, 

Anthony 

Sungkono / 

25 th / 

Wiraswasta 

- Tempat strategis 

- Carrefour 

- Foodcourt 

- Harga di foodcourt 

murah dan 

terjangkau 

- Terlihat kurang 

bersih 

- Paragon 

- Banyak pameran 

menarik  

- Toko – toko bagus 

- Ada bioskop dan 

tempat fitness 

4 Deni - Foodcourt - Lebih santai - Terkesan kurang - Paragon 
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Daryanto / 

27 th / 

Karyawan 

Swasta 

 

- Carrefour 

 

laku - Isinya komplit, tidak 

rugi pergi kesana 

5 Alvantino 

Agus P. / 

30 th / 

Wiraswasta 

- Foodcourt 

- Karaoke 

Masterpiece 

- Coffee Bean 

- Ada Carrefour 

- Karaoke 

Masterpiece 

- Wendy’s, A&W, 

Coffee Bean 

- Toko selain tempat 

makan, carrefour, 

dan karaoke 

kurang laku 

- Paragon dan CL 

- Paragon: ada XXI & 

Mall nya bagus 

- CL: cukup lengkap 

6 Elvina Kho 

/ 

23 th / 

Designer 

- Carrefour 

- Makan 

- Meeting di Excelso 

dan Coffee Bean 

- Carrefour 

- Excelso & Coffee 

Bean 

- Kurang lengkap, 

kurang butik, 

kurang berisi 

 

- Paragon 

- Ada tempat fitness, 

bioskop, dan tempat 

nongkrong 

7 Rosalia 

Winarto / 

23 th / 

Wiraswasta  

- Carrefour 

- Makan  

- Parkiran tidak mahal - Kekurangan 

tempat parkir 

- Citraland 

- Lengkap 

8 Edwin 

Krestanto / 

22 th / 

Karyawan 

- Carrefour - Parkir luas 

- Biaya parkir murah 

- Kurangnya kios – 

kios 

- Tata ruang 

membosankan 

- Fasilitas umum 

kotor 

- Mal Ciputra 

- Banyak produk yang 

ditawarkan 

9 Triastono 

Prasojo / 

51 th / 

Wiraswasta 

- Carrefour 

- Banyak pilihan 

tempat makan 

- Tempat parkir luas - Toko – toko sedikit - CL dan PG 

- Cl: pilihan yang 

dituju banyak 

- PG: seringnya 

nonton 



97 
 

10 Alexander 

Randy / 

34 th / 

Wiraswasta 

- Carrefour 

 

- Parkir luas 

- Ada Carrefour 

- Kurangnya tenant 

– tenant yang 

menarik (fashion, 

makanan, bioskop) 

- Paragon 

- Tenant lengkap 

11 Veronika 

Devi / 

16 th / 

Pelajar 

(SMA) 

- Karaoke 

Masterpiece 

- Makanan di 

foodcourt dan 

lantai bawah 

- Wendy’s 

- Mall besar dan tidak 

terlalu ramai 

- Ada Carrefour, 

Masterpiece, 

Wendy’s, The 

Coffee Bean, Share 

Tea 

- Konsep mall 

kurang jelas 

- Agak kotor 

- Toko – toko 

kurang menarik 

- Foodcourt 

berantakan 

- Paragon dan CL 

- Paragon: ada 

bioskop, Celfit, 

Starbucks, toko baju 

dan sepatu beragam 

- CL: hampir sama 

dengan Paragon 

12 Maria 

Patricia 

Nureka / 

51 th / 

Ibu Rumah 

Tangga 

- Banyak pilihan 

tempat makan 

- Ada Carrefour - Store kurang 

komplit 

- CL dan Paragon 

- Store lengkap, 

suasana nyaman 

untuk belanja dan 

nongkrong 

13 Yohanna 

Tania / 

20 th / 

Mahasiswi 

- Carrefour 

- Sharetea dan 

Wendy’s 

- Tidak terlalu ramai 

- Cari parkir mudah 

dan bayar parkir 

masuk akal 

- Tidak ada hiburan 

menarik 

- Monoton 

- Hanya sebagai 

tempat belanja dan 

anak sekolah 

makan 

- Mal Ciputra 

- Isinya banyak 

- Belanja baju, 

makan, nonton, 

nongkrong 

14 Elizabeth 

Febriana / 

30 th / 

Karyawan 

Swasta 

- Carrefour 

- Makan di 

foodcourt dan 

Wendy’s 

- Ada Masterpiece 

Ahmad Dhani 

- Ada Wendy’s 

- Ada Coffee Bean 

- Kurang terkesan 

mall 

- Toko baju sedikit 

- Meja kursi 

foodcourt 

- Paragon dan CL 

- Mall bagus dan 

nyaman 
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berantakan 

- Mall agak kotor 

- Kurang hiburan 

15 Grace 

Raissa 

Nugroho / 

24 th / 

Karyawan 

Swasta 

- Carrefour 

 

- Carrefour 

- Wendy’s 

- Tempat luas 

- Penerangan kurang 

- Kurangnya outlet – 

outlet pakaian 

yang menarik 

- Tidak ada bioskop 

- CL dan Paragon 

- Banyak outlet yang 

lebih menarik. 

- CL ada Shihlin dan 

Chatime 

- Kedua mall enak 

untuk hangout 

bersama teman –

teman 
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Pertanyaan Wawancara untuk Pihak DP Mall 

Nama   : Diyan Wahyuningsih 

Posisi / Jabatan : Marketing 

 

1. Apa pendapat anda mengenai DP Mall pada saat ini? 

DP Mall pada saat ini sedang dalam proses renovasi, sehingga memang tingkat 

pengunjungan lagi berkurang, tetapi DP Mall selalu on progress untuk lebih baik, karena 

cinema akan masuk. Bahkan pada bulan Oktober nanti hotel akan opening. Kemungkinan 

untuk cinema awal tahun 2017.  

2. Apa perbedaan DP Mall dengan Paragon Mall? 

Apabila dibandingkan dengan Paragon kita berbeda segmen. Tetapi ya itu meskipun 

berbeda segmen tetap saja Paragon City Mall berpengaruh terhadap kita.  

3. Menurut anda apa kelebihan Paragon Mall? 

Paragon memiliki image high class, dan di Semarang hanya dia satu – satunya yang 

memiliki image seperti itu.  

4. Apa perbedaan DP Mall dengan Mal Ciputra? 

Mal Ciputra memiliki space area / void yang banyak, tidak seperti DP Mall. Disana juga 

sudah ada hotel, tempatnya juga lebih settled, sudah berdiri sejak lama, kalau DP Mall 

baru.  

5. Menurut anda apa kelebihan Mal Ciputra? 

Ya itu tadi, Mal Ciputra memiliki open space yang lebih banyak, sudah ada hotel, tempat 

sudah settled, dan sudah berdiri sejak lama. 

6. Sejak DP Mall berdiri hingga sekarang, kesulitan apa yang paling besar yang dialami DP 

Mall? 
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Kesulitan yang dialami DP Mall mungkin pameran, karena kita tidak punya void. 

7. Apa yang DP Mall lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? 

Kita membuat void. Progress 2017 kita uda punya void.  

8. Pesaing mana yang paling mempengaruhi DP Mall dalam mengambil keputusan? 

Mengapa? 

Mal Ciputra. Ya karena yang paling setara dengan kita. Segmentasi sama. 

9. Apa hambatan DP Mall untuk menyamakan atau bahkan memenangi persaingan industri 

pusat perbelanjaan? 

Yang menjadi hambatan kita selama ini adalah kita tidak punya banyak open space / void. 

Sehingga kita ya itu tadi sulit untuk mengadakan pameran seperti mal lain. Mal lain 

memiliki open space dan void yang lebih banyak. Sehingga mereka bisa mengadakan 

berbagai macam jenis pameran. Karena dengan adanya pameran sangat mempengaruhi 

jumlah pengunjung yang datang ke mal, seperti kita bisa lihat bagaimana ramainya Mal 

Ciputra dan Paragon pada saat mereka mengadakan pameran. Tapi pada saat ini kita 

sedang melakukan renovasi, salah satunya dengan menambahkan open space / void. 

Sehingga nantinya hal tersebut sudah tidak menjadi hambatan kita lagi. 
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Tabulasi Wawancara Kepada 15 Responden Pengunjung 

Keberadaan Supermarket 

No 
Nama / Umur / 

Pekerjaan 

Pertanyaan 

Bagaimana pendapat anda mengani 

keberadaan Carrefour di DP Mall 

Semarang? 

Apakah keberadaan supermarket 

dalam suatu mal mempengaruhi 

anda dalam mengambil keputusan 

untuk pergi ke mal tersebut? 

Saran apa yang ingin anda 

berikan untuk keberadaan 

Carrefour di DP Mall 

Semarang? 

1 Emerencia 

Listania / 

34 th / 

Ibu Rumah 

Tangga 

Carrefour di DP Mall seperti 

jantungnya DP Mall, DP Mall tanpa 

Carrefour bakalan sepi.  

Iya mempengaruhi untuk milih 

mall itu. 

Keberadaan Carrefour sudah 

baik dan sudah strategis tidak 

perlu saran pendukung. 

2 Eliena Barlian / 

22 th / 

Karyawan Hotel 

 

Bisa membuat DP Mall rame selain 

tempat makan. Menarik 

pengunjung. 

 

Kurang begitu mempengaruhi. 

Karena biasanya ke mall untuk 

makan atau untuk berbelanja. 

 

Sudah baik.  

3 Song, Anthony 

Sungkono / 

25 th / 

Wiraswasta 

Benar – benar berpengaruh. 

Apalagi carrefour di tengah kota 

Cuma ada di DP Mall. 

 

Ya berpengaruh. Terutama saat 

akhir bulan.  

Tidak ada saran. 

4 Deni Daryanto / 

27 th / 

Karyawan Swasta 

 

Biasa saja, karena mall lain juga 

memiliki supermarket yang setara 

dengan carrefour tapi mall nya 

malah lebih bagus. 

Terkadang.  

 

Bagusin mallnya. 

5 Alvantino Agus P. 

/ 

Cukup mempengaruhi DP Mall 

mungkin ya. Kalau aku kebetulan 

Tidak mempengaruhi sama sekali. 

Yang mempengaruhi aku ke mal 

Sarannya ya dipertahanin. 
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30 th / 

Wiraswasta 

kalau ke DP Mall tujuan utamanya 

karaoke dan timezone. 

itu tempat nongkrong dan belanja.  

6 Elvina Kho / 

23 th / 

Designer 

Menurut saya sepertinya carrefour 

yang membuat orang berkunjung ke 

DP Mall selain tempat makannya.  

Tidak begitu.  Tidak ada saran. 

7 Rosalia Winarto / 

23 th / 

Wiraswasta  

Ya baik. Sudah pas.  Tidak begitu. Tapi khusus untuk 

DP Mall terkadang iya. Karena 

terkadang ke DP Mall karena butuh 

ke Carrefour.  

Sudah baik. 

8 Edwin Krestanto / 

22 th / 

Karyawan 

Selama ini DP Mall hanya 

mengandalkan carrefour saja 

sebagai daya tariknya.  

Tidak juga. Carrefour tetap dipertahanin 

sebagai daya tarik utama 

untuk berbelanja grosir di DP 

Mall 

9 Triastono Prasojo / 

51 th / 

Wiraswasta 

Keberadaan Carrefour di DP Mall, 

sangat melengkapi DP Mall, karena 

kalau tidak ada Carrefour hanya 

ada foodcourt saja yang bikin 

ramai.  

Tidak mempengaruhi sama sekali. 

Karena kalau ke mal saya lebih 

mengutamakan hiburan dan 

makannya. 

Kalau keberadaan carrefour 

lebih baik di lantai G karena 

untuk mempermudah orang 

yang belanja terutama untuk 

orang yang naik motor. 

10 Alexander Randy / 

34 th / 

Wiraswasta 

Lebih terkenal Carrefournya 

daripada DP Mall nya.  

Tidak sepenuhnya mempengaruhi. Keberadaannya harap 

dipertahankan agar DP Mall 

punya nilai plus dan tetap 

dapat dikunjungi. 

11 Veronika Devi / 

16 th / 

Pelajar (SMA) 

Menurut saya adanya Carrefour di 

DP Mall ada beberapa baiknya, 

pertama, dengan adanya Carrefour 

itu menambah satu pilihan 

hypermarket lagi di Semarang 

untuk berbelanja. Tapi sayangnya 

Ya kalau saat ada keperluan untuk 

berbelanja. Kalau tidak ya ngapain.   

Sudah baikk. Apa tambahin 

diskon gitu ya? Hehe. Kalau 

untuk Carrefour nya sudah 

baik, kalau untuk DP Mall nya 

ya harus buat cara gimana 

orang lebih pilih carrefour 
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di jalan pemuda ada juga 

Hypermart yang berada di Paragon 

Mall yang notabene mall nya lebih 

bagus daripada DP Mall, sehingga 

menurut saya mungkin orang lebih 

milih belanja di Hypermart karena 

bisa sekalian jalan – jalan di 

Paragon.  

daripada Hypermart. Caranya 

ya banyakin tenant yang 

bagus – bagus yang di 

Paragon ga ada. 

12 Maria Patricia 

Nureka / 

51 th / 

Ibu Rumah 

Tangga 

Ya bagus. Disana (DP Mall) 

banyak tempat makan, jadi orang – 

orang bisa kesana (Carrefour) baik 

itu setelah / sebelum makan.  

Ya, apabila harga di supermarket 

tersebut sedang promo.  

Sudah cukup. 

13 Yohanna Tania / 

20 th / 

Mahasiswi 

Salah satu penghidupnya DP Mall.  Kadang – kadang.   Keberadaannya sudah ok. Pas 

lagi di tengah kota. 

14 Elizabeth Febriana 

/ 

30 th / 

Karyawan Swasta 

Menurut saya dengan adanya 

Carrefour di DP Mall membuat mal 

menjadi lebih banyak pengunjung.  

Tergantung. Kalau ada keperluan 

untuk belanja ya iya. Tapi kalau 

nggak ya nggak.  

Tidak ada saran. 

15 Grace Raissa 

Nugroho / 

24 th / 

Karyawan Swasta 

Kalau menurutku biasa aja, sama 

seperti supermarket dalam mal lain 

pada umumnya.  

Tidak.  Pertahanin aja. 

Sumber: Hasil Wawancara 

Keberagaman Tempat Makan / Restaurant / Cafe 

No Nama / Umur / Pertanyaan 
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Pekerjaan Bagaimana pendapat anda mengenai 

keberagaman tempat makan / 

restaurant / cafe yang berada di DP 

Mall Semarang? 

 

Apa pendapat anda mengenai 

keberagaman tempat makan / restaurant 

/ cafe yang ada di DP Mall Semarang 

dibandingkan dengan keberagaman 

tempat makan / restaurant / cafe yang 

ada di Paragon City Mall dan Mal 

Ciputra? 

Saran apa yang anda ingin 

berikan untuk keberagaman 

tempat makan / restaurant / cafe 

DP Mall Semarang? 

1 Emerencia Listania 

/ 

34 th / 

Ibu Rumah Tangga 

Kalau menurutku beragam sih ada 

KFC, ada pork cafe, ada Maxx Cafe, 

ada AW juga. Cuma sekarang banyak 

yang tutup makanan lokalnya. 

 

Kalau menurut aku lebih lengkap si 

lengkap di DP Mall, karena dia 

variasinya ga Cuma banyak doang, tapi 

dia juga menyiapkan tempat duduknya 

yang luas. Jadi kayanya kita lebih 

leluasa memilih daripada kalau kita 

lihat paragon dan CL. Tempat ga bisa 

jadi santai kaya foodcourt yang satu 

lantai. 

. 

Kalau bisa ada makanan /jajan 

pasar seperti pecel, gethuk, dll 

bisa dihadirkan di foodcourt DP 

Mall tapi tetap dengan kesan 

bersih dan memadukan unsur 

tradisional modern. 

2 Eliena Barlian / 

22 th / 

Karyawan Hotel 

 

Sangat beragam karena banyak sekali 

pilihan dari yang murah sampai yang 

mahal. 

 

Sama – sama beragam. Tetapi paragon 

dan CL tempatnya lebih nyaman dan 

lebih tersusun rapi. 

 

Buka restaurant yang belom ada 

di Paragon dan CL. Food court 

dibuat lebih nyaman dan rapi.  

3 Song, Anthony 

Sungkono / 

25 th / 

Wiraswasta 

Lumayan lengkap dan harga relatif 

rata – rata. Ada yang paling murah 

sampai yang paling mahal. 

Menurut saya lebih beragam Paragon 

dan CL daripada DP Mall tetapi disana 

lebih mahal – mahal. Ibarat awal bulan 

ke paragon, tengah bulan ke CL, akhir 

bulan ke DP Mall. 

 

Sudah bagus. Tapi harusnya 

jangan banyak yang tutup. Dulu 

kan beragam banget tapi 

sekarang banyak yang tutup.  

4 Deni Daryanto / Cukup beragam, sehingga kadang – Lebih beragam dan lebih murah di DP Pertahanin aja. Sama buka tenant 
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27 th / 

Karyawan Swasta 

 

kadang tu kita ke DP Mall emang 

khusus untuk makan. 

Mall. 

 

– tenant nasional yang terkenal 

di Jakarta atau Surabaya gitu. 

5 Alvantino Agus P. / 

30 th / 

Wiraswasta 

Beragam karena makanan yang murah 

sampai mahal. Ada tempat – tempat 

makan yang di DP Mall ada dan tidak 

ada di mall lain, kaya fritto (dulu 

sekarang tutup), wendy’s, A&W. 

DP Mall cukup beragam ya, karena ada 

beberapa tempat makan dan cafe yang 

ada disana tapi ga ada di tempat lain. 

Kalau menurut aku paling beragam 

paragon, karena kalau di paragon aku 

bisa nemu banyak cafe kaya starbucks, 

j.co. Kalau CL aku juga suka karena 

disana juga ada starbucks.  

Buka Starbucks, J.co, Burger 

King, Donner Kebab, Papper 

Lunch, pokoknya yang terkenal 

– terkenal deh yang di Semarang 

belom ada. Pasti jadi rame. 

6 Elvina Kho / 

23 th / 

Designer 

Lumayan beragam. Jikasaya tidak ada 

tujuan / sedang bingung mau makan 

apa biasanya saya pergi ke DP Mall. 

Cukup beragam dibandingkan 

keduanya. Sepertinya DP Mall 

memiliki tempat makan yang sangat 

murah sampai yang mahal. Kalau 

paragon dan CL lebih banyak mahalnya 

daripada murahnya. 

Buka tempat makan yang 

terkenal. Tapi tetap pertahanin 

yang udah ada juga. Karena yang 

udah ada sekarang juga udah 

lumayan. 

7 Rosalia Winarto / 

23 th / 

Wiraswasta  

Beragam. Ada banyak jenis makanan 

disana.  

Kalau dilihat dari keberagamannya ya 

sama – sama beragam. Tapi kalo DP 

Mall kan yang murah ada yang mahal 

juga ada, kalau paragon dan citraland 

lebih banyak mahalnya daripada 

murahnya. 

Sudah baik. Kalau bisa ya 

mungkin dari segi pelayanan dan 

tempat lebih diperhatikan.  

8 Edwin Krestanto / 

22 th / 

Karyawan 

Dulu beragam, tetapi sekarang 

jumlahnya makin berkurang.  

Saya lebih prefer ke CL karena pilihan 

lebih beragam daripada Paragon dan 

DP. 

Jumlah dan variannya 

diperbanyak. 

9 Triastono Prasojo / 

51 th / 

Beragam, disitu ga cuma restaurant – 

restaurant dengan nama besar seperti 

Menurut saya DP Mall jauh lebih 

beragam dari kedua mall tersebut. 

Tidak perlu ada saran sepertinya. 

Ya Pertahankan dan lebih 
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Wiraswasta Istana Mie, Ny. Kamto. Tetapi ada 

restaurant – restaurant lokal yang 

menjual makanan seperti soto, 

wedang, dll.  

Karena disana ada berbagai macam 

jenis tempat makan, tidak seperti 

Paragon dan CL yang agak sedikit 

monoton dengan satu jenis tempat 

makan yang notabene hampir semua 

makanan kelas atas. 

banyakin variasinya. Lebih 

dibuat komplit lagi mungkin 

buat restaurant – restaurant nya 

terutama yang lokal si 

dibanyakin lagi. 

10 Alexander Randy / 

34 th / 

Wiraswasta 

Cukup beragam, namun perlu 

ditambah lagi.  

Lebih beragam di Food Fair 

(Citraland), kemudian Paragon. 

Cafe dan restaurant dengan 

brand ternama diperbanyak lagi 

seperti Dante Coffee, Sushi Tei, 

The Duck King, Burger King. 

Yang di Semarang belum ada. 

Agar meningkatkan jumlah 

pengunjung. 

11 Veronika Devi / 

16 th / 

Pelajar (SMA) 

Terlalu bervariasi, apalagi dulu tiap 

mau makan sampai banyak 

dikerubungin pelayan – pelayan.  Tapi 

sekarang banyak yang tutup.  

DP Mall punya tempat makan yang ga 

ada di mall lain seperti A&W, Pempek 

Kamto, Wendy’s, Maxx, Coffee Bean. 

Foodcourt lebih dibenahi kali ya. 

Perbanyak tempat makan yang 

ga ada di mall lain. Kebersihan 

tempat makan juga dijaga. 

12 Maria Patricia 

Nureka / 

51 th / 

Ibu Rumah Tangga 

Beragam, lengkap.  Kalau dibandingkan dengan Paragon, 

DP Mall sama beragamnya tapi lebih 

murah – murah. Kalau dibandingkan 

dengan CL hampir sama, harga juga 

masih oke. 

Sudah bagus. Mungkin bisa 

memperbanyak tempat 

makannya lagi biar semakin 

banyak pilihan. 

13 Yohanna Tania / 

20 th / 

Mahasiswi 

Cukup beragam. Tapi jujur saja 

menurut saya agak kurang menarik.  

Yaa jauh perbandingannya. Tempat makan / restaurant / cafe 

divariasikan, pasti akan menarik 

perhatian untuk orang – orang 

mau datang.   

14 Elizabeth Febriana / 

30 th / 

Lumayan beragam. Lantai bawah ada 

National Brand kaya Wendy’s, Share 

Sama beragam. Tapi menurut saya DP 

Mall punya beberapa tempat makan 

Mungkin DP Mall bisa nambah 

national brand lagi yang tidak 
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Karyawan Swasta Tea, Maxx, Coffee Bean. Di lantai atas 

ada Pizza Hut, di atasnya lagi ada 

foodcourt dan berbagai macam jenis 

tempat makan.  

yang tidak ada di mall lain. ada di mall lain. Karena masih 

banyak sekali national brand 

yang belum ada di Semarang. 

15 Grace Raissa 

Nugroho / 

24 th / 

Karyawan Swasta 

Baguss, beragam.  Kalau menurutku tu ya, kita kalo ke DP 

Mall karena sudah ada tujuan kesana, 

jadi kalo mau makan ini ya ke DP Mall. 

Soalnya tempat makan sana banyak 

yang spesifik yang mana tempat makan 

itu Cuma ada di DP Mall. Nah kalo CL 

tu justru kita yang bingung kalo uda 

sampe sana mau makan apa. 

Mending DP Mall coba survey 

tempat makan yang sesuai target 

pasar. Lebih diberagamkan 

sesuai dengan target pasarnya. 

Jangan terlalu kebanyakan 

tempat makan yang ga jelas gitu. 

 

Sumber: Hasil Wawancara 

Kebersihan Toilet (kebersihan toilet untuk pengunjung yang berada di pusat perbelanjaan) 

No 
Nama / Umur / 

Pekerjaan 

Pertanyaan 

Bagaimana pendapat anda mengenai 

kebersihan toilet yang berada di DP 

Mall Semarang? 

 

Apa pendapat anda mengenai 

kebersihan toilet yang ada di DP Mall 

Semarang dibandingkan dengan 

kebersihan toilet yang ada di Paragon 

City Mall dan Mal Ciputra? 

 

Saran apa yang anda ingin 

berikan untuk kebersihan toilet 

DP Mall Semarang? 

1 Emerencia Listania 

/ 

34 th / 

Ibu Rumah Tangga 

Menurut aku bersih tapi kadang ga ada 

tissue, kadang air nya mati, kadang 

cuci tangan ga ada sabunnya. 

 

Menurut aku kalau dari sisi perawatan, 

lebih bagus citraland, tidak pernah 

habis – habis. DP Mall bersih tapi suka 

ga dirawat makanya suka habis – habis. 

Kalau paragon ga tau kenapa bau dan 

itu mengganggu. Padahal cukup 

Lebih dirawat lagi. Lebih 

memperhatikan barang – barang 

yang sudah mau habis kaya 

tissue, sabun. Air juga jangan 

sampe habis. Sebaiknya petugas 

siaga terus. 



108 
 

terawat.  

 

2 Eliena Barlian / 

22 th / 

Karyawan Hotel 

 

Kalau menurut saya tidak bersih. Geli 

dan jorok. 

Sangat kurang bersih dibandingkan 

paragon dan CL. 

 

Meningkatkan kebersihan dan 

kenyamanan toilet 

3 Song, Anthony 

Sungkono / 

25 th / 

Wiraswasta 

Kurang dijaga. 

 

Lebih kotor dibandingkan paragon dan 

CL. Malah hampir berbanding terbalik. 

 

Lebih dijaga agar selalu bersih. 

4 Deni Daryanto / 

27 th / 

Karyawan Swasta 

 

Kurang bersih dan terkadang baunya 

kurang enak. 

Sangat jauh tertinggal mulai dari 

luasnya, teknologinya, apalagi 

kebersihannya. 

Yang pasti dibuat bersih dan 

wangi. Terus dibuat lebih 

modern misal ada handdryer 

terus automatic flush. 

5 Alvantino Agus P. / 

30 th / 

Wiraswasta 

Kotor. Airnya bahkan pernah ga keluar.  Jauh ya kalau dibanding Paragon dan 

CL, DP kotor gitu toiletnya. Kalau dari 

kebersihan toliet paling bersih di 

paragon, karena bersih dan wangi. 

Kalau di CL bersih sih, tapi lokasinya 

itu ga konsisten ya tiap lantai.  

Selalu memperhatikan 

kebersihan toilet. Karena 

sebenarnya sangat penting loh. 

6 Elvina Kho / 

23 th / 

Designer 

Sangat kotor. Untuk mall seharusnya 

toilet tidak sekotor itu.  

Perbandingan sangat jauh. Paragon dan 

CL sangat bersih. 

Dibuat bersih. Malu untuk 

sebuah mall kalau toiletnya 

sekotor itu.  

7 Rosalia Winarto / 

23 th / 

Wiraswasta  

Tidak bersih. Kotor. Harusnya DP Mall 

juga memperhatikan kebersihan toilet.  

Kalah jauh. Paragon dan Citraland 

tolietnya jauh lebih bersih – bersih dan 

sudah modern. 

Lebih dibersihkan lagi dan 

dirawat dan dijaga. Kalau bisa di 

renovasi total untuk toiletnya. 

8 Edwin Krestanto / 

22 th / 

Kotor, agak kurang layak.  Kebersihan lebih terjaga di paragon, 

kemudian CL, terakhir DP. 

Kebersihan toilet perlu ditinjau 

ulang agar lebih nyaman 
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Karyawan digunakan.  

9 Triastono Prasojo / 

51 th / 

Wiraswasta 

Tidak bersih, kotor, bau juga.  Menurut saya jauh. Paling bersih di CL, 

karena mungkin habis renovasi. Kedua 

paragon. 

Renovasi seperti CL. Terus 

dijaga kebersihannya.  

10 Alexander Randy / 

34 th / 

Wiraswasta 

Sangat kotor DP Mall sangat kotor, sedangkan 

paragon dan CL sangat bersih. 

Ditingkatkan lagi kebersihannya 

dan kontrol kebersihan juga 

penting dilakukan agar selalu 

bersih.  

11 Veronika Devi / 

16 th / 

Pelajar (SMA) 

Kotor, pesing banget, terus sepertinya 

OB-nya juga ga rutin bersihin wc.  

Jauh sekali. DP Mall seperti ga ada 

upaya buat membenahi wc nya, padahal 

menurut saya wc itu penting. 

Dibersihin lah ya pastinya. 

Diperbaharui juga teknologinya 

seperti auto flush.  

12 Maria Patricia 

Nureka / 

51 th / 

Ibu Rumah Tangga 

Rada kotor.  DP Mall paling kotor dibandingkan 

kedua mall lainnya. 

Lebih dibersihkan. 

13 Yohanna Tania / 

20 th / 

Mahasiswi 

Sering pesing.  Jauh perbandingannya. Paragon dan CL 

WC nya lebih dirawat. 

Lebih didisiplinkan pegawainya. 

Selalu pesing kalau saya masuk 

wc. 

14 Elizabeth Febriana / 

30 th / 

Karyawan Swasta 

Kotor. Saya juga kalau ga kebelet 

banget ga mau ke toilet sana.  

Kalo dibandingin ya bersih Paragon 

dan CL. Disana lebih terawat. 

Lebih dirawat biar selalu bersih. 

15 Grace Raissa 

Nugroho / 

24 th / 

Karyawan Swasta 

Jijik banget, pesing. Pokoknya aku ya 

kalo ga kebelet kebelet kencing banget 

ga bakal kencing disitu. Jorok banget.  

Jauh banget. CL tu dulu kotor banget 

tapi abis dia renovasi jadi bersih 

banget.  

Dibersihin. OB DP Mall harus 

lebih sergap. Kalau ada kotor 

dikit langsung dibersihkan. 

 

Sumber: Hasil Wawancara 

Keberagaman Tempat Hiburan dan Entertainment (Playzone, Bioskop, Fitness Center, Karaoke, dll) 
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No 
Nama / Umur / 

Pekerjaan 

Pertanyaan 

Bagaimana pendapat anda mengenai 

keberagaman tempat hiburan dan 

entertainment di DP Mall Semarang? 

 

Apa pendapat anda mengenai 

keberagaman tempat hiburan dan 

entertainment DP Mall Semarang 

dibandingkan dengan Paragon City 

Mall dan Mal Ciputra? 

 

Apa saja tempat hiburan dan 

entertainment yang anda sukai 

namun belum ada di DP Mall 

Semarang atau bahkan belum ada di 

semua mall Semarang? 

 

1 Emerencia Listania/ 

34 th / 

Ibu Rumah Tangga 

Ga beragam. Karena dikasih karaoke 

dan timezone tetap tidak begitu 

membuat ramai. Menurut saya 

mereka datang ke DP Mall karena 

carrefur dan foodcourtnya saja. 

 

Kalau menurut aku lebih komplit di 

CL. Kalau di Paragon komplit juga 

tapi sepertinya hanya untuk kalangan 

atas, tidak semua kalangan. Kalau DP 

Mall menurut saya dari awal buka ga 

ada yang namanya datang ke DP Mall 

hanya untuk bermain atau gimana. 

 

DP Mall belum ada bioskop. Aku 

kepengen Ice Skating. 

 

2 Eliena Barlian / 

22 th / 

Karyawan Hotel 

 

Kurang banyak. Tidak bioskop dan 

tempat ngegym. 

Kurang jauh. Masih lebih komplit 

paragon dan CL. 

Bioskop, tempat ngegym, ice 

skating, tempat clubbing (lounge), 

bowling, billiard 

3 Song, Anthony 

Sungkono / 

25 th / 

Wiraswasta 

Terlalu sedikit, karena hanya ada 

karaoke dan timezone. 

 

 

Sangat berbeda dibandingkan paragon 

dan CL. Paragon ada bioskop, celfit, 

CL ada bioskop. 

 

Bioskop, prosotan kaya di fx 

jakarta, ice skating, trampoline 

park, bom bom car, jet coaster. 

4 Deni Daryanto / 

27 th / 

Karyawan Swasta 

 

Kurang beragam karena tidak ada 

bioskop. 

Sangat kalah beragam.  Bioskop, ice skating, bowling, 

darts, archery, paintball, bom bom 

car, rumah hantu. 

5 Alvantino Agus P. / Baru belakangan ini mulai Wah ya cukup jauh, tempat hiburan di Bioskop, timezine diperbesar dan 
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30 th / 

Wiraswasta 

berkembang semenjak adanya 

masterpiece. 

 

DP cuma masterpiece. Kalau di 

paragon lebih lengkap, karena ada 

bioskop dan bioskopnya sangat 

terawat. Ada happy time juga, dan ada 

celebrity fitness. Kalau CL lengkap 

tapi ga selengkap paragon ya. Disana 

game fantsia tapi saya kurang suka, 

mainannya juga ga selengkap paragon. 

Di CL ga ada tempat fitness juga. 

ditambahin banyak mainan dan 

wahana, terus kalau ditanya yang 

belom ada di semua mall semarang 

aku mau paintball. 

6 Elvina Kho / 

23 th / 

Designer 

Kurang beragam. Sepertinya hanya 

karaoke saja yang menjadi termpat 

hiburan di DP.  

Kurang beragam dibandingkan dengan 

Paragon dan CL. Kedua mall tersebut 

memiliki bioskop. Paragon ada tempat 

fitness.  

Bioskop, tempat fitness (selain 

celfit) Ice skating, bowling, billiard, 

lounge. 

7 Rosalia Winarto / 

23 th / 

Wiraswasta  

Kurang beragam ya.  Masih beragam Paragon dan Citraland 

karena ada bioskop.  

Bioskop, indoor theme park. 

8 Edwin Krestanto / 

22 th / 

Karyawan 

Kurang beragam. Karena hanya ada 

Masterpiece dan Timezone.  

Masih kalah jauh dibandingkan 

dengan Paragon dan CL.  

Bioskop, Bowling, Ice Skating, Go 

Kart, Billiard, mini golf. 

9 Triastono Prasojo / 

51 th / 

Wiraswasta 

Tidak beragam. Menurut saya 

sampai detik ini belum berkembang 

mallnya.  

Perbandingan jauh. Karena kebetulan 

hobby saya nonton bioskop, jadi 

bioskop menjadi salah satu perhatian 

saya. Paragon dan CL sama – sama 

memiliki bioskop. Tapi saya lebih 

suka nonton bioskop di paragon 

dibandingkan dengan cl.  

Tentunya bioskop.  

10 Alexander Randy / 

34 th / 

Tidak beragam, untuk mall 

seharusnya banyak tempat hiburan.  

Lebih beragam di Paragon dan CL, 

ada bioskop, DP Mall tidak ada. Gym 

Bioskop, tempat gym, billiard. 
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Wiraswasta di Paragon ada, DP Mall tidak ada.  

11 Veronika Devi / 

16 th / 

Pelajar (SMA) 

Nothing special. Tidak ada yang 

spesial.  

Sepertinya susah ya dibandingkan 

secara di Paragon dan CL lebih 

beragam.  

Bioskop, Bowling, Ice Skating, 

Billiard 

12 Maria Patricia 

Nureka / 

51 th / 

Ibu Rumah Tangga 

Kurang beragam.  Kalau dibandingkan dengan paragon 

dan CL lebih lengkap Paragon dan CL. 

Paragon ada bioskop dan tempat 

fitness, CL ada bioskop.  

Bioskop, taman seperti di Central 

Park dan Kelapa Gading Jakarta, 

Tempat main untuk anak – anak / 

Day Care untuk penitipan anak. 

13 Yohanna Tania / 

20 th / 

Mahasiswi 

Tidak beragam.  Paragon dan CL lebih mendingan 

dikit.  

Kalau di DP Mall bioskop, tempat 

ngegym. Kalau yang belum ada di 

Semarang Ice Skating, bioskop 

premiere, space untuk bazaar.  

14 Elizabeth Febriana / 

30 th / 

Karyawan Swasta 

Kurang. Tidak ada bioskop. Tapi 

lumayan sih ada Masterpiece, mall 

lain kan ga ada karaoke.  

Plus minus sih. DP Mall ada timezone 

dan Masterpiece, Paragon ada 

Bioskop, ada tempat fitness, ada 

gamefan tapi ga ada karaoke. CL juga, 

malah CL ga ada tempat fitness juga.  

Bioskop, tempat fitness, bowling, 

wahana – wahana kaya jetcoaster, 

bom bom car, tornado, dll. 

15 Grace Raissa 

Nugroho / 

24 th / 

Karyawan Swasta 

Tidak beragam sama sekali.  Jauh banget. DP Mall Cuma ada 

timezone sama karaoke.  

Ice Skating, bioskop. 

Sumber: Hasil Wawancara 

Keberagaman Tenant (Toko Baju, Toko HP, Toko Sepatu, Toko Elektronik, Toko Aksesoris, dll) 

No 
Nama / Umur / 

Pekerjaan 

Pertanyaan 

Bagaimana pendapat anda mengenai 

keberagaman tenant di DP Mall 

Apa pendapat anda mengenai 

keberagaman tenant DP Mall 

Saran apa yang anda ingin 

berikan untuk keberagaman 
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Semarang? 

 

Semarang dibandingkan dengan 

Paragon City Mall dan Mal Ciputra? 

tenant DP Mall Semarang? 

1 Emerencia Listania 

/ 

34 th / 

Ibu Rumah Tangga 

Kalau menurut aku tidak beragam dan 

sangat sepi. Seperti Citrus dan Sport 

Station buka disana tapi sepi, bahkan 

sampai ada beberapa toko yang tutup. 

 

Kalau soal tenant lebih lengkap 

Ciputra. Kalau paragon lengkap tapi 

hanya untuk kalangan atas, tidak 

untuk semua kalangan. DP Mall tetap 

kalah beragam dibandingkan dengan 2 

mall itu. 

 

Kalau tenant kayanya perlu ada 

kerjasama dengan toko baju, 

toko tas, toko sepatu, kaya 

belagio, batik keris, dll yang 

memang sudah punya nama. 

2 Eliena Barlian / 

22 th / 

Karyawan Hotel 

 

Kurang beragam dan kurang menarik. 

Kebanyakan tenant lokal.  

Jauh lebih menarik paragon dan CL. 

 

Tenantnya yang bisa menarik 

perhatian dan menarik untuk 

dikunjungi. 

3 Song, Anthony 

Sungkono / 

25 th / 

Wiraswasta 

Sebenarnya cukup beragam, tetapi brand 

kurang menarik. Banyak yang sepi dan 

tutup. 

 

Cukup jauh. Paragon dan CL punya 

tenant – tenant yang menarik dan 

brand nya cukup terkenal.  

 

Mencari tenant yang lebih 

menarik dan terkenal. 

4 Deni Daryanto / 

27 th / 

Karyawan Swasta 

 

Kurang beragam.  Sangat kalah.  Dibuat lebih beragam. 

5 Alvantino Agus P. / 

30 th / 

Wiraswasta 

Keberagamannya dikit banget, atau 

tidak beragam. Karena disana tidak ada 

toko – toko yang aku suka tunjukin.  

Kalau dibandingkan jelas kalah. 

Kalau paragon lebih lengkap dan 

bagus tenant – tenantnya seperti the 

executive dan 3 second. Kalau CL 

sebenernya aku juga suka, cuma 

desain toko masi jadul. 

Buka tenant – tenant yang bagus, 

yang orang – orang pada tau. 

6 Elvina Kho / Kurang beragam. Saking sedikitnya Kurang jauh. Paragon dan CL Menurut saya mending tidak 
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23 th / 

Designer 

sampai saya tidak pernah belanja barang 

apapun di DP Mall selain makan dan ke 

Carrefour.  

memiliki banyak tenant dan bahkan 

ada tenant – tenant ternama baik lokal 

maupun internasional. 

usah ada sekalian aja tenant – 

tenant. Lebih fokusin ke tempat 

makan dan tempat hiburan. 

7 Rosalia Winarto / 

23 th / 

Wiraswasta  

Kurang beragam. Adapun juga kurang 

menarik dan banyak yang sepi dan 

tutup.  

Jauh. Mungkin karena tenant yang ada 

di Paragon dan Citraland lebih punya 

nama. Pemilik toko lebih berani 

membuka di Paragon dan Citraland. 

Lebih bisa membenahi diri agar 

tenant ga takut buka di DP Mall. 

8 Edwin Krestanto / 

22 th / 

Karyawan 

Kurang beragam, sangat sedikit, banyak 

yang tidak bertahan lama.  

Kurang beragam. Paragon dan CL 

lebih banyak macam dan pilihan 

tenant yang akan dituju dan dibeli. 

Harus bekerjasama dengan 

banyak tenant – tenant yang 

menarik.  

9 Triastono Prasojo / 

51 th / 

Wiraswasta 

Tidak lengkap, banyak yang sepi. 

Menurut saya yang saya ingat sekarang 

hanya ada toko baju dan sepatu. Saya 

kebetulan langganan oke shop di DP 

Mall, tetapi sekarang tutup. Kayanya di 

DP Mall banyak toko yang cepat tutup.  

Jauh ya tentunya. Saya paling suka 

paragon, karena ada oke shop (saya 

pecinta hp), disana toko baju lebih 

lengkap, dan juga ada banyak toko 

jam dan perhiasan. Kedua CL, disana 

juga lengkap. Kalau saya suka mal 

yang dalemnya ada ace hardware dan 

semacamnya. Tapi sayang di 

Semarang belum ada. 

Diperbanyak toko – toko yang 

uda dikenal banyak masyarakat 

Semarang. Mungkin biarpun 

sama dengan mal lain tapi 

dibedain dari segi konsepnya. 

10 Alexander Randy / 

34 th / 

Wiraswasta 

Kurang, karena mungkin banyak yang 

tutup. Jadi orang males buka tenant 

disana karena sepi.  

Sangat jauh. Paragon dan CL 

memiliki tenant yang jauh lebih 

komplit.  

Tenant diperbanyak lagi 

variannya dan promosi 

ditingkatkan. 

11 Veronika Devi / 

16 th / 

Pelajar (SMA) 

Sebenarnya beragam sih, tapi kurang 

menarik, merk ga terkenal dan agak 

kurang jelas.  

Mungkin lebih dari segi prestige kali 

ya, DP Mall kurang dibandingkan CL 

apalagi Paragon.  

Kalau bisa coba hubungi tenant 

yang lumayan bermerk gitu lebih 

bagus kalau yang belum ada di 

Semarang seperti Zara, Pull n 

bear, dll supaya lebih mantap. 

12 Maria Patricia Kurang beragam dan kurang banyak.  Paragon dan CL jauh lebih beragam Keberagaman ditingkatkan tapi 
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Nureka / 

51 th / 

Ibu Rumah Tangga 

dan merk lebih terkenal – terkenal. jangan asal dapetin tenant. 

Dipilih yang berkualitas 

tentunya. 

13 Yohanna Tania / 

20 th / 

Mahasiswi 

Sedikit banget dan tidak hidup.  Ya jauh banget lah.  Tenant diperbanyak, mungkin 

sekalian diubah ‘kelas’ mallnya 

biar terupdate, ga kalah sama 

paragon dan CL nanti. 

14 Elizabeth Febriana / 

30 th / 

Karyawan Swasta 

Kurang beragam, tidak menarik, saya 

tidak pernah belanja baju, sepatu, dll 

disana.  

Lebih beragam Paragon dan CL. Susah juga si mau disaranin 

diberagamin tapi juga pasti kalah 

saing sama Paragon dan CL. 

15 Grace Raissa 

Nugroho / 

24 th / 

Karyawan Swasta 

Tidak beragam.  Kurang beragam banget ya kalo 

dibandingin. Harusnya tu DP Mall 

bisa survey kira – kira toko apa saja 

yang bisa diminati banyak orang. 

Seharusnya jangan asal main terima 

penyewa. Kebukti juga sekarang 

banyak tenant yang tutup karna ga 

laku. 

Toko sepatu, baju, hp, optik, 

menurutku ga usah dipertahanin. 

Karena uda kalah saing sama 

mall – mall yang lain. Mending 

tenant – tenant ditutup, diganti 

tempat makan semua aja malah 

DP Mall jadi lebih rame 

bakalannya. 

Sumber: Hasil Wawancara 

Kapasitas Parkir (Kemampuan pusat perbelanjaan untuk menampung jumlah kendaraan pengunjung) 

No 
Nama / Umur / 

Pekerjaan 

Pertanyaan 

Bagaimana pendapat anda mengenai 

kapasitas parkir di DP Mall Semarang? 

 

Apa pendapat anda mengenai kapasitas 

parkir di DP Mall Semarang 

dibandingkan dengan Paragon City 

Mall dan Mal Ciputra? 

 

Saran apa yang ingin anda 

berikan untuk kapasitas parkir 

DP Mall Semarang? 
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1 Emerencia Listania 

/ 

34 th / 

Ibu Rumah Tangga 

Luas banget bahkan di lantai dasar 

menyediakan yang lahannya luas jadi 

yang ga bisa naik lewat akses spiral itu 

disediakan tempat dibawah yang luas. 

 

Kalau menurut aku CL kapasitasnya 

sedikit, gedung parkir tidak dapat 

menampung kendaraan. Apalagi pas 

weekend. Kalau paragon tidak bisa 

menampung karena tidak bisa 

membagi antara parkiran untuk hotel 

dan mall. Kalau ada event dihotel 

maka parkiran untuk mall kena 

imbasnya.  

 

Tidak perlu ada saran karena 

sudah cukup luas. 

2 Eliena Barlian / 

22 th / 

Karyawan Hotel 

 

Luas. Banyak tempat parkir. 

 

Lebih gampang cari parkir di DP Mall 

daripada paragon dan CL. Akses 

keluar masuk juga lebih banyak.  

 

Sudah luas.  

3 Song, Anthony 

Sungkono / 

25 th / 

Wiraswasta 

Sudah cukup luas dan memadahi. 

 

Hampir sama lah 11 12. Cuma kalo 

harga parkir murah DP 

Sudah cukup memadahi 

kendaraan pengunjung. 

4 Deni Daryanto / 

27 th / 

Karyawan Swasta 

 

Sudah cukup Hampir sama. Pertahankan. 

5 Alvantino Agus P. / 

30 th / 

Wiraswasta 

Kalau parkir motor yang indoor sempit, 

kalau yang luar si lebih luas, tapi resiko 

panas dan kehujanan, tapi kalau parkir 

mobil luas jadi kapasitas bisa banyak. 

ya kalau DP Mall masih oke lah aku 

liatnya. Aku lebih suka parkir di 

paragon, karena untuk motor yang 

basement lebih luas, kalau cl lebih 

susah dan sempit. Kalau untuk 

parkiran mobil si paragon sebenarnya 

Parkian motor lebih dibanyakin 

indoornya. Parkiran mobil sudah 

cukup. 
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luas tapi akses keluar masuk Cuma 1. 

6 Elvina Kho / 

23 th / 

Designer 

Cukup luas. Sepertinya saya tidak 

pernah tidak mendapatkan parkir di DP 

Mall.  

Kayanya apabila dilihat kapasitas lebih 

banyak paragon dan CL. Tapi mungkin 

pengunjung mall sana juga rame jadi 

parkir selalu penuh. DP Mall mungkin 

tidak serame mall lainnya jadi masi 

bisa dapat tempat parkir. 

Sampai sekarang sih oke oke aja. 

Tapi ya kedepannya kalau 

semakin rame tolong 

diperhatikan lagi kapasitasnya. 

7 Rosalia Winarto / 

23 th / 

Wiraswasta  

Cukup banyak. Saya tidak pernah tidak 

mendapatkan parkir.  

Kalau sama Paragon kapasitas besar 

Paragon ya, kalau sama Citraland 

sepertinya besar DP. 

Tidak ada saran. 

8 Edwin Krestanto / 

22 th / 

Karyawan 

Cukup banyak. Mungkin karena sepi.  Masih luas DP Mall dan kadang kalau 

weekend masih tersedia banyak tidak 

seperti paragon dan CL. 

Kapasitas parkir sudah 

mencukupi. 

9 Triastono Prasojo / 

51 th / 

Wiraswasta 

Parkiran sangat luas. Baik atas maupun 

bawah lahan parkirnya luas, jadi pasti 

dapatnya. Saya selalu dapat kalau 

kesana.  

Kali ini saya lebih pilih DP Mall, 

karena untuk kapasitas parkir DP Mall 

paling baik. Kalau paragon saya paling 

tidak suka, karena parkiran mal dan 

hotel dijadikan satu. Jadi saya tiap ke 

paragon selalu parkir liar yang 

membuat saya jadi selalu was – was. 

Kalau CL saya sangat terbantu dengan 

lahan parkir sebelah HSBC. 

Untuk tempat parkir tidak ada 

saran. 

10 Alexander Randy / 

34 th / 

Wiraswasta 

Cukup, karena pengunjung juga sedikit.  Kalau dibandingkan dengan CL sama. 

Kalau dibandingkan dengan paragon 

lebih banyak paragon. 

Tidak ada saran. 

11 Veronika Devi / 

16 th / 

Pelajar (SMA) 

Lumayan luas sih, tapi akses keatas 

sempit banget yang spiralnya.  

Kalau dibandingin sama Paragon si DP 

Mall kalah. Akses naik turun lebih 

gampang, parkiran luas, ada tukang 

Sudah banyak. Tapi kalau bisa 

yang atas dikasih atap biar ga 

panas mobilnya. 
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parkir yang bantu. Kalau dibandingin 

CL saya lebih pilih DP Mall, karena 

tempat parkirnya tidak kehujanan, 

kalau CL kehujanan. 

12 Maria Patricia 

Nureka / 

51 th / 

Ibu Rumah Tangga 

Lumayan banyak, mungkin karena 

pengunjungnya sedikit.  

Sebenarnya mungkin lebih banyak 

Paragon, tetapi paragon juga rame, dan 

akses keluar masuk Cuma 1 jadi susah 

parkir. Kalau dengan CL besar DP, CL 

gedungnya menampung dikit dan 

parkiran luar juga dikit. 

Sudah baik. 

13 Yohanna Tania / 

20 th / 

Mahasiswi 

Baik. Karena kan ga seramai mall 

lainnya. Jadi gampang cari parkir. 

Apalagi disediakan ladies parking.  

Kalau dibandingkan dengan paragon 

kapasitasnya sih mungkin lebih banyak 

DP Mall. Tapi karena pengunjungnya 

juga lebih banyak, makanya jadinya 

susah cari parkir. Sama juga seperti 

CL, seharusnya CL juga 

memperbanyak kapasitas parkirnya. 

Kapasitas sudah oke kalau 

dengan keadaan sekarang. Kalo 

mau diupgrade ya tempat parkir 

juga harus ditambah. 

14 Elizabeth Febriana / 

30 th / 

Karyawan Swasta 

Cukup banyak.  Kapasitas mungkin besar Paragon ya, 

kalau sama CL besar DP. Tapi overall 

saya kalau parkir paling suka di DP 

Mall. 

Ya paling pertahanin aja. 

15 Grace Raissa 

Nugroho / 

24 th / 

Karyawan Swasta 

Luas sih. Tapi yang atas yang luas 

dibawah kurang luas. Buat kaya aku 

yang susah parkir gini males naik. 

Ladies parking juga dikit banget skitar 

6 doang.  

Kalau dibandingin paragon dan CL. 

Paragon paling luas, gampang, kalo 

sama CL sih gampang parkir CL tapi 

kapasitasnya banyak DP. 

Banyakin ladies parkingnya. 

Soalnya aku males naik 

spiralnya. Terlalu sempit 

menurut. Kalau bisa parkiran 

bawah yang outdoor dibuat 

penutup. Karena kalau siang 

panas 
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Sumber: Hasil Wawancara 

Arsitektur (Bagus atau Tidaknya Bangunan Mall, Desain Eksterior, Desain Interior, Tata Letak Ruang) 

No 
Nama / Umur / 

Pekerjaan 

Pertanyaan 

Bagaimana pendapat anda mengenai 

arsitektur DP Mall Semarang? 

 

Apa pendapat anda mengenai 

arsitektur DP Mall Semarang 

dibandingkan dengan Paragon City 

Mall dan Mal Ciputra? 

 

Saran apa yang anda ingin 

berikan untuk arsitektur DP Mall 

Semarang? 

1 Emerencia Listania 

/ 

34 th / 

Ibu Rumah Tangga 

Kalau menurut aku dari segi design 

biasa saja, tidak ada kesan mewah. 

Pencahayaan kurang terang, interior 

monoton. 

 

Kalau menurut saya paragon lebih 

bagus, interior bagus dan terang, 

terkesan mewah. Kalau citraland 

pencahayaan bagus tapi interior agak 

sedikit monoton. 

 

Kalau bisa cat tembok bisa 

dibuat lebih berwarna, terutama 

pencahayaan perlu lebih terang 

kaya dikasi warna kuning untuk 

kesan mewah. 

2 Eliena Barlian / 

22 th / 

Karyawan Hotel 

 

Kurang menarik. Interior sangat tidak 

menarik.  

Arsitektur lebih keren paragon jauh 

baru kemudian CL dan yang terakhir 

DP Mall. Paragon dan CL lebih 

memiliki konsep. 

Dibuat lebih terstruktur dan 

dikasih tema gitu biar menarik 

dan tidak ngebosenin. 

3 Song, Anthony 

Sungkono / 

25 th / 

Wiraswasta 

Membosankan, kurang modern, agak 

jadul 

 

Sangat jauh. Kalo paragon kan keren, 

udah modern, terlihat mahal. Kalau 

CL interior menarik dan modern 

setelah renovasi, eksterior si masih 

kaya dulu.  

Dibuat lebih modern lagi. Kalau 

bisa ya renovasi besar – besaran 

seperti CL. 

4 Deni Daryanto / 

27 th / 

Karyawan Swasta 

 

Kurang modern, jadul.  Ya jauh banget, CL sudah renovasi 

dan paragon termasuk bangunan yang 

modern. 

Direnovasi  
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5 Alvantino Agus P. / 

30 th / 

Wiraswasta 

Kalau menurutku DP Mall kurang 

bagus tapi kalo dibandingin cl masih 

mending DP Mall.  

Kalau dibandingin cl ya itu masih 

mending DP, di CL juga agak panas 

ga kaya DP. Kalau paragon baguss 

desainnya, tembok – tembok dan 

lantai – lantai terkesan mewah bagus 

dari keramik. 

Lebih dirawat bangunannya.  

6 Elvina Kho / 

23 th / 

Designer 

Kurang menarik. Interior monoton.  Jauh kalau dibandingkan dengan 

paragon. Paragon eksterior dan 

interior sangat bagus. Kalau CL 

eksterior agak kurang tetapi tertolong 

interior yang sudah bagus setelah 

renovasi. 

Arsitekturnya dibenahi supaya 

lebih bagus lagi. Perhatikan 

setiap detail eksterior dan 

interiornya. 

7 Rosalia Winarto / 

23 th / 

Wiraswasta  

Jujur menurut saya tidak seperti mall. 

Seharusnya sebagai mall desainnya bisa 

dibuat lebih menarik lagi dan membuat 

pengunjung merasakan DP Mall itu 

layaknya Mall.  

DP Mall tidak terlihat seperti mall 

apalagi dibandingkan dengan Paragon 

dan Citraland. Arsitektur Paragon dan 

Citraland memang menunjukan 

mereka adalah sebuah mall. Paling 

bagus Paragon. Citraland juga berubah 

jadi bagus juga setelah renovasi 

belakangan ini. 

Dibuat seperti mal desainnya. 

Diperbaharui. Desainnya dibuat 

lebih menarik ya itu supaya lebih 

terkesan mal. 

8 Edwin Krestanto / 

22 th / 

Karyawan 

Agak alay, tampilan malah terlihat 

seperti pasar, tidak terlihat seperti mall.  

Terkesan murah, kurang mewah 

seperti paragon dan CL. 

Arsitektur diperbaiki agar 

memiliki ciri khas yang mudah 

diingat banyak orang. 

9 Triastono Prasojo / 

51 th / 

Wiraswasta 

Menurut saya DP Mall tidak ada 

perubahan dari awal dibangun, dan 

monoton. Banyak cat – cat yang tidak 

dibenerin.  

Kalau CL menurut saya setelah 

renovasi interiornya menjadi terlihat 

lebih segar dan jadi ada perubahan, 

tapi dari luar masi sama aja. Kalau CL 

si mungkin jeleknya di lahan parkir 

Bangunan banyak yang sudah 

harus diperbaiki karena ada 

bangunan yang bocor di lantai 

dasar. 
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yang tidak menyatu dengan gedung 

mal. Kalau paragon tentu sangat 

bagus, baik itu lantai, pilar – pilar, 

pokoknya interior bagus, begitu juga 

dengan eksterior yang sangat 

futuristik.  

10 Alexander Randy / 

34 th / 

Wiraswasta 

Kurang artsitik Lebih artistik paragon, CL nomor 2 Menambahkan nilai artistik pada 

bangunan DP Mall seperti patung 

– patung dll. 

11 Veronika Devi / 

16 th / 

Pelajar (SMA) 

Ketutupan ruko bangunannya dari 

pinggir jalan, kurang terawat.  

Beda ya, kalo paragon lebih bagus, 

luas, pencahayaan lebih enak. Kalo 

CL lebih panjang, kalau muter lebih 

ada spacenya. Kalo DP Mall kaya 

Cuma segedung gitu aja. 

Didesain ulang. Ajak desainer – 

desainer berbakat gitu buat bikin 

gimana biar mallnya bagus. 

Sama pencahayaan lampu lebih 

diperhatikan. Ruko depan kalo 

bisa juga direnovasi gitu. 

12 Maria Patricia 

Nureka / 

51 th / 

Ibu Rumah Tangga 

Biasa saja.  Kalau dibandingkan dengan Paragon 

dan CL, DP Mall terlihat kuno. 

Susah juga kali ya kalau mau 

dibuat modern. Ya kalau ga mau 

di renovasi ya dirawat saja. 

13 Yohanna Tania / 

20 th / 

Mahasiswi 

Kalau menurutku DP Mall tidak seperti 

mall.  

Kalau dibandingkan dari segi interior 

dan tata letak ruang pasti jauh lebih 

menarik paragon dan CL. 

Didesain jadi kaya mall pada 

umumnya. Interior eksterior 

semuanya. 

14 Elizabeth Febriana / 

30 th / 

Karyawan Swasta 

Kurang bagus baik itu eksterior dan 

interior. Mungkin karena konsep awal 

mereka ITC.  

Bagus Paragon dan CL. Dua – duanya 

lebih modern. 

Dirubah lagi konsepnya biar 

seperti mal.  

15 Grace Raissa 

Nugroho / 

24 th / 

Kalo aku kurang suka, warnanya 

kurang cerah gitu dalemnya.  

Kalah menurutku, orang CL aja juga 

abis renovasi kan, jadi lebih bagus. 

Paragon lebih modern. DP Mall kaya 

Lebih diberi warna yang hidup 

dan modern. Karena serasa 

kurang menarik banget yang 
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Karyawan Swasta gelap dalemnya. sekarang. 

Sumber: Hasil Wawancara 

Tabulasi Urutan Faktor Terpenting yang Menjadi Pehatian / Tujuan Utama Responden Pengunjung dalam Mengunjungi 

sebuah Mal  

 Pertanyaan Urutkan dari angka 1 (paling penting) – 7 (tidak begitu penting) sesuai dengan faktor terpenting yang 

menjadi perhatian / tujuan utama anda dalam mengunjungi sebuah mal dari ketujuh faktor dibawah ini 

No Nama / Umur / 

Pekerjaan 

Keberadaan 

Supermarket 

 

Keberagaman 

Tempat 

Makan / 

Restaurant / 

Cafe 

Kebersihan 

Toilet 

Keberagaman 

Tempat 

Hiburan dan 

Entertainment 

Keberagaman 

Tenant 

Kapasitas 

Parkir 

Arsitektur 

1 Emerencia Listania / 

34 th / 

Ibu Rumah Tangga 

6 1 4 5 3 2 7 

2 Eliena Barlian / 

22 th / 

Karyawan Hotel 

 

7 2 5 1 6 4 3 

3 Song, Anthony 

Sungkono / 

25 th / 

Wiraswasta 

5 4 6 1 2 3 7 

4 Deni Daryanto / 

27 th / 

Karyawan Swasta 

 

4 3 6 1 2 5 7 
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5 Alvantino Agus P. / 

30 th / 

Wiraswasta 

7 1 5 3 2 4 6 

6 Elvina Kho / 

23 th / 

Designer 

7 1 6 2 3 5 4 

7 Rosalia Winarto / 

23 th / 

Wiraswasta  

4 1 6 2 3 7 5 

8 Edwin Krestanto / 

22 th / 

Karyawan 

5 1 6 3 2 4 7 

9 Triastono Prasojo / 

51 th / 

Wiraswasta 

7 2 4 3 6 1 5 

10 Alexander Randy / 

34 th / 

Wiraswasta 

5 1 6 2 3 7 4 

11 Veronika Devi / 

16 th / 

Pelajar (SMA) 

7 3 4 2 1 5 6 

12 Maria Patricia 

Nureka / 

51 th / 

Ibu Rumah Tangga 

4 1 7 5 2 3 6 

13 Yohanna Tania / 

20 th / 

Mahasiswi 

7 3 5 2 1 4 6 
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14 Elizabeth Febriana / 

30 th / 

Karyawan Swasta 

4 1 7 3 2 5 6 

15 Grace Raissa 

Nugroho / 

24 th / 

Karyawan Swasta 

2 1 3 4 5 6 7 

Persentase faktor 

terpenting ke 1 

- 60% - 20% 13,33% 6,67% - 

Persentase faktor 

terpenting ke 2 

6,67% 13,33% - 33,33% 40% 6,67% - 

Persentase faktor 

terpenting ke 3 

- 20% 6,67% 26,67% 26,67% 13,33% 6,67% 

Persentase faktor 

terpenting ke 4 

26,67% 6,67% 20% 6,67% - 26,67% 13,33% 

Persentase faktor 

terpenting ke 5 

20% - 20% 13,33% 6,67% 26,67% 13,33% 

Persentase faktor 

terpenting ke 6 

6,67% - 40% - 13,33% 6,67% 33,33% 

Persentase faktor 

terpenting ke 7 

40% - 13,33% - - 13,33% 33,33% 

Sumber: Hasil Wawancara  
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Rata – Rata Angka Untuk Kanvas Strategi Dari Setiap Faktor Persaingan 

Keberadaan Supermarket 

Dari angka 1 (tidak mempengaruhi anda ke mal) – 10 (sangat mempengaruhi anda 

ke mal), berapa angka yang anda ingin berikan untuk menggambarkan:   

Nama Pengaruh keberadaan supermarket di 

DP Mall Paragon City Mall Mal Ciputra 

Alvantino Agus P. 5 3 3 

Edwin Krestanto 10 7 6 

Emerencia Listania 10 8 4 

Alexander Randy 8 4 2 

Eliena Barlian 7 5 5 

Grace Raissa N. 7 8 4 

Elizabeth Febriana  8 6 2 

Maria Patricia N. 7 7 6 

Elvina Kho 9 6 3 

Deni Daryanto 6 8 3 

Triastono Prasojo 9 7 2 

Song, Anthony S. 7 7 4 

Veronika Devi 7 5 3 

Rosalia Winarto 8 7 3 

Yohana Tania 8 5 5 

Rata – rata  7,733333 6,2 3,666667 

Sumber: Hasil Wawancara  

Pengelompokan pendapat responden (f) 

Tidak 

mempengaruhi 

responden ke mal 

(1 – 5) 

1 5 13 

Mempengaruhi 

responden ke mal 

(6 – 10) 

14 10 2 

Sumber: Data primer diolah 

Keberagaman Tempat Makan / Restaurant/ Cafe 

Dari angka 1 (tidak beragam) – 10 (sangat beragam), berapa angka yang anda 

ingin berikan untuk menggambarkan:   

Nama Keberagaman Tempat Makan / Restaurant/ Cafe yang ada di 

DP Mall Paragon City Mall Mal Ciputra 

Alvantino Agus P. 7 10 9 

Edwin Krestanto 5 7 9 
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Emerencia Listania 10 7 5 

Alexander Randy 6 7 8 

Eliena Barlian 7 8 8 

Grace Raissa N. 7 8 9 

Elizabeth Febriana  7 7 7 

Maria Patricia N. 8 8 8 

Elvina Kho 7 5 6 

Deni Daryanto 7 7 7 

Triastono Prasojo 10 6 7 

Song, Anthony S. 6 8 8 

Veronika Devi 5 9 8 

Rosalia Winarto 8 7 7 

Yohana Tania 7 9 9 

Rata – rata  7,133333 7,533333 7,666667 

Sumber: Hasil Wawancara 

Pengelompokan pendapat responden (f) 

Tidak beragam 

(1 – 5) 
2 1 1 

Beragam  

(6 – 10) 
13 14 14 

Sumber: Data primer diolah 

Kebersihan Toilet 

Dari angka 1 (tidak bersih) – 10 (sangat bersih), berapa angka yang anda ingin 

berikan untuk menggambarkan:   

Nama Kebersihan Toilet di 

DP Mall Paragon City Mall Mal Ciputra 

Alvantino Agus P. 1 6 4 

Edwin Krestanto 3 8 7 

Emerencia Listania 8 4 10 

Alexander Randy 2 8 7 

Eliena Barlian 3 9 7 

Grace Raissa N. 1 7 8 

Elizabeth Febriana  3 8 7 

Maria Patricia N. 6 9 8 

Elvina Kho 2 8 8 

Deni Daryanto 5 8 9 

Triastono Prasojo 3 7 9 

Song, Anthony S. 4 9 8 

Veronika Devi 2 9 7 

Rosalia Winarto 3 8 8 

Yohana Tania 5 8 8 
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Rata – rata  3,4 7,733333 7,666667 

Sumber: Hasil Wawancara 

Pengelompokan pendapat responden (f) 

Tidak bersih 

(1 – 5) 
13 1 1 

Bersih 

(6 – 10) 
2 14 14 

Sumber: Data primer diolah 

Keberagaman Tempat Hiburan dan Entertainment 

Dari angka 1 (tidak beragam) – 10 (sangat beragam), berapa angka yang anda 

ingin berikan untuk menggambarkan:   

Nama Keberagaman Tempat Hiburan dan Entertainment yang ada 

di 

DP Mall Paragon City Mall Mal Ciputra 

Alvantino Agus P. 2 7 4 

Edwin Krestanto 2 8 7 

Emerencia Listania 3 7 9 

Alexander Randy 2 7 6 

Eliena Barlian. 4 7 6 

Grace Raissa N. 1 7 5 

Elizabeth Febriana  2 3 2 

Maria Patricia N. 6 7 6 

Elvina Kho 3 6 5 

Deni Daryanto 6 9 8 

Triastono Prasojo 2 9 6 

Song, Anthony S. 4 7 5 

Veronika Devi 3 8 6 

Rosalia Winarto 3 4 4 

Yohana Tania 3 6 5 

Rata – rata  3,066667 6,8 5,6 

Sumber: Hasil Wawancara 

Pengelompokan pendapat responden (f) 

Tidak beragam 

(1 – 5) 
13 2 7 

Beragam  

(6 – 10) 
2 13 8 

Sumber: Data primer diolah 
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Keberagaman Tenant 

Dari angka 1 (tidak beragam) – 10 (sangat beragam), berapa angka yang anda 

ingin berikan untuk menggambarkan:   

Nama Keberagaman Tenant yang ada di 

DP Mall Paragon City Mall Mal Ciputra 

Alvantino Agus P. 1 9 5 

Edwin Krestanto 2 8 8 

Emerencia Listania 2 7 10 

Alexander Randy 3 7 6 

Eliena Barlian. 4 8 7 

Grace Raissa N. 3 7 8 

Elizabeth Febriana  4 8 7 

Maria Patricia N. 4 7 7 

Elvina Kho 3 8 7 

Deni Daryanto 4 8 9 

Triastono Prasojo 2 9 4 

Song, Anthony S. 5 8 7 

Veronika Devi 5 7 6 

Rosalia Winarto 4 7 7 

Yohana Tania 3 5 5 

Rata – rata  3,266667 7,533333 6,866667 

Sumber: Hasil Wawancara 

Pengelompokan pendapat responden (f) 

Tidak beragam 

(1 – 5) 
15 1 3 

Beragam  

(6 – 10) 
0 14 12 

Sumber: Data primer diolah 

Kapasitas Parkir 

Dari angka 1 (tidak mampu) – 10 (sangat mampu), berapa angka yang anda ingin 

berikan untuk menggambarkan:   

Nama Kapasitas Parkir di 

DP Mall Paragon City Mall Mal Ciputra 

Alvantino Agus P. 3 7 5 

Edwin Krestanto 10 7 5 

Emerencia Listania 10 1 6 

Alexander Randy 4 7 4 

Eliena Barlian. 8 4 5 

Grace Raissa N. 7 8 5 
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Elizabeth Febriana  6 7 5 

Maria Patricia N. 7 8 6 

Elvina Kho 7 6 6 

Deni Daryanto 7 7 7 

Triastono Prasojo 10 2 8 

Song, Anthony S. 8 9 7 

Veronika Devi 6 8 8 

Rosalia Winarto 7 8 6 

Yohana Tania 6 4 3 

Rata – rata  7,066667 6,2 5,733333 

Sumber: Hasil Wawancara 

Pengelompokan pendapat responden (f) 

Tidak mampu 

(1 – 5) 
2 4 7 

Mampu 

(6 – 10) 
13 11 8 

Sumber: Data primer diolah 

Arsitektur 

Dari angka 1 (tidak bagus) – 10 (sangat bagus), berapa angka yang anda ingin 

berikan untuk menggambarkan:   

Nama Arsitektur 

DP Mall Paragon City Mall Mal Ciputra 

Alvantino Agus P. 5 7 4 

Edwin Krestanto 1 8 5 

Emerencia Listania 5 10 7 

Alexander Randy 2 6 5 

Eliena Barlian. 3 9 8 

Grace Raissa N. 3 7 8 

Elizabeth Febriana  4 9 8 

Maria Patricia N. 5 8 6 

Elvina Kho 3 8 6 

Deni Daryanto 4 9 8 

Triastono Prasojo 1 10 6 

Song, Anthony S. 5 8 7 

Veronika Devi 4 8 7 

Rosalia Winarto 3 9 7 

Yohana Tania 3 5 5 

Rata – rata  3,4 8,066667 6,466667 

 

 

Sumber: Hasil Wawancara 
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Pengelompokan pendapat responden (f) 

Tidak bagus 

(1 – 5) 
15 1 4 

Bagus 

(6 – 10) 
0 14 11 

Sumber: Data primer diolah 

 

 




