
Pra Survey Skripsi “Analisis Faktor Keputusan tempat tujuan touring komunitas di Semarang”. 

 

Nama                              : 

Usia                                : 

Pekerjaan                        : 

Nomer HP                       : 

Nama Club/Komunitas    : 

 

Sebutkan 5 faktor yang dipertimbangkan dalam keputusan tujuan touring ? 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Identitas Responden 

                   Nama              : ……………………………………………………………………… 

                   Umur              : ……………………………………………………………………… 

                   Pekerjaan        : ……………………………………………………………………… 

                   Nomer HP      : ………………………………………………………………………. 

                   Komunitas      : ………………………………………………………………………. 

 

2. Pertanyaan Responden 

1. Mengapa anda memilih menggunakan sepeda motor untuk jarak jauh ? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

2. Apa yang membuat anda nyaman menggunakan sepeda motor dengan jarak 

jauh,faktor apa saja? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………… 

 

3. Adakah kendala atau masalah ketika menggunakan sepeda motor pada saat 

melakukan perjalanan jauh,jika ada bagaimana mengatasi kendala tersebut, 

jelaskan ? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

4. Sudah berapa kali melakukan kegiatan touring wisata ( bukan kegiatan 

anniversary atau undangan ) dengan komunitas ? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

5. Tempat tempat yang sudah pernah dikunjungi dalam touring wisata ? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

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



 

 

3. Tanggapan Responden 

 

Keterangan : 

Skor  1     :  Sangat Tidak Setuju  ( STS ) 

Skor  2     :  Tidak Setuju               ( TS ) 

Skor  3     :  Netral                           ( N ) 

Skor  4     :  Setuju                           ( S ) 

Skor  5     :  Sangat Setuju              ( SS ) 

 

Berikan tanda ( V ) pada jawaban saudara 

 

NO KETERANGAN STS TS N S SS 

1 Saya memiliki kondisi fisik dan stamina yang prima      

2 Keterbatasan dana, faktor untuk mengikuti touring      

3 Dapat menambah atau mempererat persaudaraan 

dalam kebersamaan mengikuti touring 

     

4 Saya harus mengetahui kondisi jalur yang akan 

dilalui 

     

5 Kondisi motor harus layak untuk bepergian jarak 

jauh 

     

6 Faktor kelengkapan berkendara sangat penting 

untuk touring jarak jauh 

     

7 Jarak yang ditempuh menjadi pertimbangan untuk 

touring 

     

8 Saya juga mengatur waktu untuk mengikuti touring 

atau keterbatasan waktu untuk melakukan touring 

     

9 Dengan mengikuti touring, dapat mengetahui 

edukasi tentang kota yang belum pernah dikunjungi 

     

10 Dengan mengikuti touring, dapat berwisata atau 

refreshing mengajak istri, atau keluarga bersama 

rekan rekan komunitas 

     

11 Dengan mengikuti touring, saya dapat menambah 

pengalaman dari yang lain 

     

12 Faktor adanya ijin dari keluarga atau kantor, 

menjadi bahan pertimbangan untuk touring 

     

13 Faktor situasi dan kondisi dapat menjadi bahan 

pertimbangan untuk ikut touring 

     

14 Saya bisa menikmati hidup dengan melakukan 

touring 

     



15 Saya dapat menikmati pemandangan selama 

perjalanan 

     

16 Faktor kapasitas tempat parkir di obyek wisata yang 

memadai untuk menampung sejumlah kendaraan 

     

17 Saya dapat mengenal obyek wisata yang dikunjungi      

18 Saya harus mengetahui akomodasi seperti fasilitas 

obyek wisata, penginapan, dan lain lain yang 

menjadi faktor untuk mengikuti touring 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


