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No. Kuesioner : 

Lampiran Kuesioner                                                                                                                       

PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP BAURAN PEMASARAN WARUNG 

MAKAN MI dan BAKSO PAK KLIWON DI KOTA SEMARANG 

A.Data Responden                                            

Nama  :                        

Domisili :                                                                                                                                     

Silahkan beri tanda silang ( X ) pada pilihan jawaban yang disediakan.                                                                                                                     

1). Usia  :(a).17-25 (b).26-45 (c).46-65 (d)>65                                

2). Berapa kali membeli dan atau mengkonsumsi di warung ini: (a).2 kali (b). 3 

kali (c). Jawaban  lain.....   

3). Dalam seminggu berapa kali  membeli dan atau mengkonsumsi produk 

makanan dan minuman di warung makan ini : (a).1 Kali  (b).2Kali  (c).Jawaban 

lain... .                                                                

4). Dalam seminggu berapa dana yang dianggarkan untuk membeli dan atau 

mengkonsumi produk    makanan dan minuman di warung makan ini : (a). 15000 

(b). 15000-30000 (c). 30000-40000 (d). Jawaban lain... . 

5). Membeli makanan dan atau minuman untuk : (a). Dibawa Pulang (b). 

Dimakan ditempat (c). Dibawa pulang dan dimakan ditempat 

6). Ke warung mi dan bakso Pak Kliwon dengan: (a). Sendiri (b). Teman (c). 

Keluarga 

7). Ketika membeli dan atau mengkonsumsi bersama teman atau keluarga di 

warung makan ini siapa pencetus idenya: (a). Saya Sendiri (b). Teman (c). 

Keluarga 

Jawaban Boleh Lebih Dari Satu 

8).Mendapat informasi warung makan ini dari mana : (a). Keluarga/Saudara                                                     

( b). Teman/sahabat/kolega (c). Spanduk MMT     (d). Media Internet 

9). Alasan memilih warung makan ini : (a). Sedang lapar/haus (b). Lokasi dekat 

dengan tempat tinggal  (c). Harga Terjangkau (d). Rasa makanan dan minuman 

yang khas (e). Jawaban lain... . 

B.PERNYATAAN TENTANG PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP BAURAN 

PEMASARAN WARUNG MAKAN MI DAN BAKSO PAK KLIWON AKAN 

DIGOLONGKAN SESUAI INDIKATOR PENELITIAN YANG DIBUTUHKAN 

Silahkan memberikan tanda tanda centang  (V) pada salah satu kolom jawaban 

sesuai dengan pendapat anda dengan ketentuan sebagai berikut:  
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SS(Sangat Setuju)  S(Setuju) R(Ragu-ragu) TS(Tidak Setuju)  STS(Sangat Tidak 

Setuju) 

Contoh :  

 

 

 

1. Produk/Procuct 

No Pernyataan 
Pilihan Jawaban  

SS S R TS STS 

1 Rasa produk makanan yaitu bakso, mi ayam, 

tahu bakso sesuai dengan selera saya   
        

2 Tekstur produk makanan yaitu bakso, mi 

ayam, tahu bakso sudah pas sesuai dengan 

selera saya           

3 Aroma produk makanan yaitu bakso dan mi 

ayam  menggugah selera makan saya           

2. Harga/Price 

No Pernyataan 
Pilihan Jawaban  

SS S R TS STS 

4 Harga yang saya bayarkan sesuai dengan 

porsi makanan dan minuman yang saya 

dapat 

  

        

5 Harga yang saya bayarkan sesuai dengan 

kualitas rasa produk makanan dan minuman           

6 Harga makanan dan minuman warung 

makan mi dan bakso Pak Kliwon lebih 

murah dari pesaing sejenisnya            

3. Lokasi/Place 

No Pernyataan 
Pilihan Jawaban  

SS S R TS STS 

7 Lokasi warung makan mi dan bakso Pak 

Kliwon mudah diingat   
        

8 Warung makan mi dan bakso Pak Kliwon 

berlokasi dekat dengan tempat tinggal 

saya           

9 Lokasi warung makan mi dan bakso Pak 

Kliwon mudah saya jangkau 

menggunakan alat transportasi           
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4. Promosi/Promotion  

No Pernyataan 
Pilihan Jawaban  

SS S R TS STS 

10 Ukuran, warna, posisi font/tulisan 

pada spanduk MMT sudah jelas, 

mudah dibaca. 

  

        

11 Gambar produk dan posisi gambar 

pada spanduk MMT sudah jelas, enak 

dilihat           

12 Rekomendasi konsumen yang lain 

melalui media sosial mengenai 

warung makan mi dan bakso Pak 

Kliwon memberikan informasi yang 

jelas            

5. Sumber Daya Manusia/People 

No Pernyataan 
Pilihan Jawaban  

SS S R TS STS 

13 Pemilik warung makan mi dan bakso 

Pak Kliwon bersikap ramah kepada 

saya 

  

        

14 Pemilik warung makan mi dan bakso 

Pak Kliwon berperilaku sopan kepada 

saya           

15 Karyawan warung makan mi dan bakso 

Pak Kliwon bersikap ramah kepada 

saya            

16 Karyawan warung makan mi dan bakso 

Pak Kliwon bersikap sopan  kepada 

saya            

17 Karyawan warung makan mi dan bakso 

Pak Kliwon menyajikan hidangan yang 

saya pensan dengan cepat            

18 Karyawan warung makan mi dan bakso 

Pak Kliwon menyajikan hidangan yang 

sesuai dengan pesanan saya           

6. Proses/Proces 

No Pernyataan 
Pilihan Jawaban  

SS S R TS STS 

19 Penyajian makanan dan minuman yang 

saya pesan dilakukan dengan cepat.   
        

20 Penyajian makanan dan minuman yang           
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saya pesan dilakukan dengan tepat 

(tidak salah pesanan). 

21 Penghitungan nominal uang yang akan 

saya bayarkan dihitung dengan cepat.           

22 Penghitungan nominal uang yang akan 

saya bayarkan dihitung dengan tepat 

(Tidak salah hitung).           

23 Pengembalian nominal uang kepada 

saya dilakukan dengan cepat           

24 Pengembalian nominal uang kepada 

saya dilakukan dengan tepat. 
          

7. Bukti fisik/Physiccal evidence 

No Pernyataan 
Pilihan Jawaban  

SS S R TS STS 

25 Warung makan mi dan Bakso Pak 

Kliwon bersih 
  

        

26 Peralatan untuk memakan yang saya 

butuhkan mencukupi           

27 Peralatan untuk memakan yang saya 

butuhkan bersih            

28 

Fasilitas seperti lampu dan kipas angin 

berfungsi dan memberikan manfaat 

kepada saya 
     

29 
Kondimen yang saya butuhkan seperti 

saos, kecap, sambal mencukupi      

30 
Para karyawan berpenampilan bersih 

dan rapi      

31 
 Warna dinding, meja, kursi dan 

gerobak yang menarik      

32 
Tata letak meja,kursi untuk makan 

sesuai keinginan saya      

8. Layanan Pelanggan/Customer Service  

No Pernyataan 
Pilihan Jawaban  

SS S R TS STS 

33 Perbaikan kesalahan penyajian 

makanan dan minuman dilakukan 

dengan cepat 

  

        

34 Ruangan untuk saya makan dan 

minum cukup           

35 Fentilasi udara yang tersedia lebar 

sehingga udara diruangan tidak 

pengap            
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Lampiran Hasil Uji Reliabelitas dan Validitas SPSS For Windows 17.0 
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Physical Evidence 
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