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KUESIONER 

 

Dengan hormat,  

Saya So, Rio Ananta Kusuma, mahasiswa Program Studi Magister 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. Sehubungan dengan penelitian saya yang berjudul “Peran Product 

Attachment Sebagai Variabel Mediating Kepuasan Terhadap 

Perpindahan merek Pengguna Operator Seluler Di Semarang”,  saya 

mohon kesediaan saudara/i untuk mengisi kuesioner ini secara lengkap. 

Informasi yang diterima dari kuesioner ini bersifat rahasia dan digunakan 

untuk kepentingan akademis. Atas partisipasi saudara, saya ucapkan 

terimakasih. 

 

Petunjuk pengisian kuesioner 

Pada pertanyaan-pertanyaan berikut ini, pilihlah pernyataan yang sesuai dan 

beri tanda silang ()pada jawaban Anda. 

BAGIAN I 

A. KETERANGAN UMUM IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama : 

2. Alamat : 

3. Usia Anda saat ini : 

a. 18 - 24 tahun  

b. 25 – 30 tahun 

c. 31 – 35 tahun 

d. Lainnya, sebutkan …… 
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1. Apakah anda hanya menggunakan satu nomor seluler? 

a. Ya  b.   Tidak 

2. Berapa nomor seluler yang anda gunakan? 

3. Pernahkan anda melakukan pergantian merek operator seluler? 

a. Ya  b.   Tidak 

4. Anda melakukan pergantian merek operator seluler dari .................    

ke operator seluler ................   , alasannya karena .................. 

 

5. Sudah berapa lama anda menjadi pelanggan operator seluler yang 

anda gunakan saat ini? 

a. 1 tahun b. 2 tahun  c. >2 tahun 

6. Layanan apa saja yang sering anda gunakan dari operator seluler 

yang anda pakai? (Boleh pilih lebih dari 1) 

a. Telepon 

b. SMS 

c. Social Media 

d. Internet Browsing 

e. Video Streaming 

 Keterangan: Berilah penilaian mulai dari angka 1 sampai dengan 

7 pada pernyataan dibawah ini. Semakin mendekati angka 1, anda 

merasa Sangat Tidak Setuju terhadap pernyataan tersebut, sebaliknya 

semakin mendekati angka 7, berarti anda Sangat Setuju dengan 

pernyataan tersebut. 
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BAGIAN II - Pernyataan Terkait Perpindahan merek 

No

. 

Pernyataan Skor 

1. Saya sering melakukan pergantian merek operator 

seluler 

 

2. Saya tidak bersedia menggunakan ulang layanan 

provider ini lagi 

 

3. Saya memiliki keinginan yang kuat untuk segera 

menghentikan hubungan dengan provider ini 

 

4. Frekuensi saya dalam melakukan pergantian merek operator 

seluler biasanya adalah : 

……………………………………………………………………

… 

……………………………………………………………………

… 

 

BAGIAN III - Pernyataan Terkait Kepuasan 

Kepuasan: 

No. Pernyataan Skor 

1. Saya puas dengan tarif sms dan telepon dari operator 

seluler yang saya gunakan 
 

2. Saya puas dengan tarif internet dari operator seluler yang 

saya gunakan 
 

3. Saya puas dengan kecepatan dan kelancaran koneksi 

internet dari operator seluler yang saya gunakan. 
 

4. Saya puas dengan kekuatan dan kualitas jaringan / sinyal 

dari operator seluler yang saya gunakan. 
 

5. Saya puas dengan pelayanan dari customer service 

operator seluler yang saya gunakan dalam menangani 

problem pelanggan. 

 



73 
 

6. Saya tidak merasa kecewa memilih operator seluler yang 

saya gunakan. 
 

7. Menurut saya, Kepuasan yang baik dari sebuah Operator Seluler 

adalah jika : 

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….. 

 

BAGIAN IV - Pernyataan Terkait Product Attachment 

No. Pernyataan Skor 

1. Nomor seluler yang saya gunakan sudah menjadi 

bagian dari identitas / pengenal diri saya 

 

2. Saya selalu memberikan nomor ini ketika ada yang 

menanyakan kontak atau nomor handphone saya. 

 

3. Nomor seluler yang saya gunakan ini tercantum dalam 

kartu nama / tanda identitas saya 

 

4. Sulit bagi saya untuk mengganti nomor dari operator 

seluler yang saya gunakan ini dengan brand lain. 

 

5. Adanya switching cost / effort lebih yang merepotkan 

saya jika saya berpindah merek atau nomor operator 

seluler lain. 

 

6. Saya merasa nyaman menggunakan nomor tersebut   

7. Saya merasa tenang menggunakan nomor tersebut  

8. Kesulitan / kendala utama yang saya rasakan ketika harus berganti 

nomor baru adalah : 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 
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LAMPIRAN TABEL DAN GRAFIK PENDUKUNG: 

 

Gambar 1. Perkembangan pengguna telepon seluler di Indonesia 

Gambar 2. Tabel Market Share Pelanggan Seluler di Indonesia 

Sumber: Data Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika 

Kementerian Kominfo Dalam acara IndoTelko Forum di Jakarta(25 Juni 

2016) 

 




