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Gambar foto responden memakai jas hujan inovasi 



 

 

 

 

 

 
 

Gambar Responden memakai jas hujan saat mengendarai sepeda motor 

 



Responden 1 : Albert Vysnu Biantoro 

Pertanyaan  Jawaban responden 

Jenis kelamin Laki - laki 

Usia a. <21 

Merk jas hujan yang anda 

miliki 

Butterfly 

Seberapa sering membelin atau 

mengganti jas hujan 

Lebih dari 2 tahun 

1 Desain unik dan bagus lain daripada yang lain 

2 Sudah bagus transparan dan cukup tebal 

3 Kualitas bahan OK dan benar - benar tahan air 

4 Jahitan rapi dan rapat, tidak ada yang bocor 

5 Mudah dan tidak ribet 

6 Karena lebih gampang dan cepat dan tidak ribet 

7 Ya, air benar-benar tidak bisa masuk ke dalam 

8 Nyaman dan cukup hangat dipakai saat hujan 

9 Nyaman sekali karena dengan adannya karet di 

pergelangan tangan jadi benar - benar terlindungi 

dari air hujan 

10 Ya, benar - benar tidak basah 

11 Puas, ristleting tidak cepat rusak dan tidak seret 

12 Menurut saya pas, sesuai dengan model dan 

kualitas dari produk 

13 Ya, karena benar - benar total melindungi 

14 Belum karena agak kaku dan susah dilipat serta 

disimpan 

15 Belum masih terlalu besar jadi tidak praktis 

16 Tidak nunggu produknnya dipasaran aja 

17 Ya karena desainnya beda dari yang sudah ada 

18 Ya, karena benar - benar total melindungi 

19 Ya, karena sepertinya tidak mudah rusak dan awet 

20 Tidak, karena belum praktis 

21 Ya, karena menurut saya sudah pas dengan 

kualitasnnya 

 



Responden 2 : Kris 

Petannyaan  Jawaban responden 

Jenis kelamin Laki - laki 

usia 21-30 

Merk jas hujan 

yang anda miliki 

Gajah 

Seberapa sering 

membelin atau 

mengganti jas 

hujan 

Lebih dari 2 tahun 

1 Bagus beda dari yang sudah ada 

2 Bagus tapi terlau kaku 

3 Bagus sudah benar2 melindungi dari air hujan 

4 Sudah ok cukup kuat dan tidak mudah brodol 

5 Agak ribet terutama dibagian telapak kaki 

6 Perekat saja lebih gampang dan cepat 

7 Ya benar2 terlindungi dan badan tetap kering 

8 Nyaman dan tidak terlalu mengganggu saat 

mengendarai 

9 Membuat bagian pergelangan tertutup rapat 

10 Ya air tidak bisa masuk 

11 Cukup bagus dan kuat tidak mudah rusak 

12 Menurut saya pas, sesuai dengan model dan 

kualitas dari produk 

13 Ya karena selama ini jas hujan belum total dalam 

melindungi 

14 Belum karena agak kaku dan susah dilipat serta 

disimpan 

15 Puas tapi terlalu besar untuk ukuran jok 

16 Ya karena cukup menarik dan cukup unik 

17 Ya karena desainnya beda dari yang sebelumnnya 

18 Ya karena fungsinnya benar2 total 

19 Ya karena kualitasnnya bagus 

20 Tidak karena belum praktis 

21 Ya karena hargannya sesuai dengan kualitasnnya 

(ada Harga Ada Rupa) 



Responden 3 : Ferry Adi 

Petannyaan  Jawaban responden 

Jenis kelamin L 

usia 21<30 

Merk jas hujan 

yang anda miliki 

gajah 

Seberapa sering 

membelin atau 

mengganti jas 

hujan 

1 tahun sekali 

1 Desain bagus dan menarik 

2 Bagus, sudah tebal dan menarik karena transparant, tapi agak 

kaku  

3 Kualitas sudah bagus, benar-benar tahan air 

4 Jahitan rapi dan kuat sehingga tidak gampang lepas 

5 Mudah dan gak terlalu ribet 

6 Lebih baik perkat karena lebih rapet dan lebih cepat 

7 Ya benar2 melindungi secara total dan badan tidak basah 

8 Ya nyaman sekali dan tidak terlalu ribet 

9 Sangat nyaman karena jadi rapat sehingga air tidak bisa 

masuk 

10 Sudah benar2 terlindungi karena benar2 kencang dan rapet 

11 Puas reseliting tidak cepat rusak dan gak seret 

12 Pas sesuai dengan kualitas dan desain jas hujan 

13 Sudah karena benar2 total melindungi dari air hujan 

14 Belum karena masih terlalu besar kalau dilipat atau disimpan 

15 Puas dan bagus tapi terlau besar 

16 Ya karena sangat menarik dari sisi desain 

17 Ya karena desainnya menarik dan unik 

18 Ya karena baru kali ini ada jas hujan yang benar2 total 

melindungi 

19 Ya karena kualistannya ok 

20 Dari segi penggunaasn “ya”, tapi dari segi kepraktisan 

“tidak” 

21 Ya harga sudah pas 

 



Responden 4 : Yunas Arfianto 

Petannyaan  Jawaban responden 

Jenis kelamin L 

usia 21<30 

Merk jas hujan yang 

anda miliki 

gajah 

Seberapa sering 

membelin atau 

mengganti jas hujan 

Lebih dari 2 tahun 

1 Desain unik dan bagus, beda dari yang sudah ada, 

bagian kaki dibuat lebih flexibel 

2 Jenis bahan bagus dan tebal 

3 Kualitas bagus , tidak mudah robek dan tahan air 

4 Jahitan bagus dan kuat 

5 Mudah tidak terlalu ribet 

6 Karena lebih cepat dan lebih rapet 

7 Ya air hujan benar-benar tidak bisa masuk 

kedalam 

8 Nyaman dan cukup longgar dan flexibel 

9 Ya karena dapat melindungi dari air hujan 

10 Ya air benar2 tidak dapat masuk 

11 Ya Puas ristliting cukup kuat 

12 Sudah sesuai dan pas dengan kualitas atau model 

jas hujan 

13 Ya karena benar2 total melindungi 

14 sudah 

15 Ya kemasannya bagus dan kuat 

16 Tertarik karena lain daripada yang lain 

17 Ya karena desainnya unik dan bagus 

18 Ya karena baru kali ini benar-benar total 

melindungi 

19 Ya karena kualitas jas hujan ini sudah bagus 

20 Ya karena sudah cuku praktis 

21 Ya karena harganya standar dan sesuai dengan 

kualitasnnya 

 



 

Responden 5 nama : Robertus 

Petannyaan  Jawaban responden 

Jenis kelamin L 

usia 21<30 

Merk jas hujan yang anda 

miliki 

Butterfly 

Seberapa sering membelin atau 

mengganti jas hujan 

Lebih dari 2 tahun 

1 Bagus beda dari yang lain 

2 Tipis kalau bisa pakai yang lebih tebal  

3 Bagus benar-benar tahan air 

4 Bagus tidak basah dan tidak mudah lepasa 

5 Mudah dan tidak ribet 

6 Bagus ada perekat karena lebih praktis awet dan 

cepat 

7 Ya air hujan benar-benar tidak bisa masuk 

8 Nyaman tidak mengganggu saat naik motor 

9 Nyaman karena dengan adannya karet tersebut air 

hujan tidak dapat masuk 

10 Ya,tidak basah 

11 Puas, karena bagus dan tidak seret 

12 Pas , puas sesuai dengan kualitas produk, desain 

13 Sudah, karena kaki terlindungi dan karet keren 

karena tidak kelihatan 

14 Praktis tapi terlalu besar untuk masuk jok 

15 Puas terlalu besar untuk masuk jok 

16 Tergantung ya tapi kalau ada uang 

17 Ya karena desainnya beda dari yang lain 

18 Ya karena desainnya benar2 membuat tubuh tetap 

kering 

19 Ya karena bebas basah dan kualitas bahan ok 

20 Ya karena cukup praktis 

21 Ya karena menurut saya sudah sesuai dengan 

kualitas, desain dan fungsi produk 

 



 

Responden 6 nama : Nurtikto 

Petannyaan  Jawaban responden 

Jenis kelamin L 

usia 21<30 

Merk jas hujan yang anda 

miliki 

lion 

Seberapa sering membelin 

atau mengganti jas hujan 

6 bulan sekali 

1 Bagus beda dari yang lain 

2 Bagus dan ok, tebal dan transparant jadi unik 

3 Bagus dan benar2 tahan air 

4 Jahitan rapi dan rapat sehingga tidak ada yang 

bocor 

5 Ya Mudah, tidak perlu waktu lama untuk pakai 

6 Ya karena lebih cepat dan praktis 

7 Ya air hujan benar2 tidak tembus kedalam 

8 Nyaman karena tidak ribet dalam berkendara 

9 Ya nyaman, jadi lebih rapet 

10 Ya benar2 terlindungi 

11 Ya restliting tidak mudah rusak 

12 Sudah sesuai dengan kualitasnnya 

13 Ya karena benar2 total melindungi dari air hujan  

14 Ya cukup praktis dan gampang menyimpannya 

15 Ya kemasannya sudah  bagus 

16 Tidak lebih baik menggu beredar dipasaran 

17 Ya karena desainnya menarik 

18 Ya karena benar2 total melindungi 

19 Ya karena bisa melindungi 100% dari air hujan 

20 ya 

21 Ya karena harga sesuai dengan kualitas 

 

 

 



Responden 7 : AA.Surya Wiratmaja 

Pertannyaan Jawaban Responden 

Jenis Kelamin Laki - laki 

Usia 21 - 30 

Merk jas hujan yang 

dimiliki 

Gajah 

Seberapa sering membeli 

atau berganti jas hujan 

Lebih dari 2 tahun 

1 Desain OK, tetapi ukurannya diperkecil lagi 

2 Bagus karena sudah cukup tebal, tapi agak kaku 

3 Bagus, tidak tembus jadi air hujan tidak ada yang masuk 

4 Jahitan tidak mudah lepas 

5 Mudah sekali, tidak ribet 

6 Lebih baik memakai kancing klip karena kalau memakai perekat mudah aus 

7 Sudah, jas hujan sudah melindungi dengan baik dari segi desain maupun 

kualitas 

8 Cukup nyaman, tapi bagian selangkangan lebih diperkecil lagi karena 

menyusahkan saat naik motor 

9 Nyaman sekali, demikian air hujan tidak bisa masuk 

10 Sudah, air benar - benar tidak masuk. 

11 Lumayan bagus, tidak seret 

12 Sudah sesuai dengan desain dan kualitas produk 

13 Hampir, tinggal kenyamanan di bagian selangkangan 

14 Sudah, cukup mudah dilipat dan disimpan 

15 Tidak, terlalu besar dan kurang ringkas 

16 Tertarik dan bersedia inden karena desain unik dan kualitas bagus 

17 Puas, modelnya bagus 

18 Ya, karena benar – benar bisa melindungi dari air hujan 

19 Ya, karena kualitas bahan, desain, dan jahitan sudah bagus 

20 Ya, karena cukup praktis dan mudah 

21 Standard sesuai antara harga dengan mutu 



Responden 8  :Yudha Angga 

Pertannyaan Jawaban Responden 

Jenis Kelamin Laki - laki 

Usia 21 -30 

Merk jas hujan yang 

dimiliki 

Gajah 

Seberapa sering membeli 

atau berganti jas hujan 

Lebih dari 2 tahun 

1 Menarik, beda dari yang lain 

2 Tahan air, sudah OK, dibuat yang lebih lemes lebih bagus 

3 Sudah OK, tahan air jadi tidak basah 

4 Rapi dan tidak tembus, kualitas OK 

5 Tidak, karena terlalu besar. Mungkin bias dibuat ukuran per orang (S, M, 

L) 

6 Dua – duanya OK, tapi memakai perekat lebih enak 

7 Sudah, benar – benar sudah total dalam melindungi 

8 Nyaman, bias longgar dan tidak sumpek 

9 Nyaman sekali karena tangan menjadi tidak basah saat ngebut 

10 Sudah, 100% terlindungi  karena karet tersebut 

11 Puas, tidak seret ataupun ringkih 

12 Pas dan tidak mahal, sesuai antara harga dan kualitas 

13 Ya, baru pertama kali ini ada jas hujan yang benar- benar total dalam 

melindumgi 

14 Praktis, lebih lemes lagi bahannya lebih baik 

15 Puas, bagus modelnya 

16 Tertarik, tapi kalau mau pesan kalo ada duit 

17 Ya, karena desainnya unik 

18 Ya, benar – benar bisa melindungi dari air hujan 

19 Ya, kualitas bahan dan jahitan benar – benar OK 

20 Ya, karena praktis dan mudah digunakan 

21 Ya, menurut saya sudah sesuai dengan kualitas produk yang ditawarkan 



Responden 9 : Daniel 

Pertannyaan Jawaban Responden 

Jenis Kelamin Laki – laki 

Usia a. < 21 

Merk jas hujan yang 

dimiliki 

a. Gajah 

Seberapa sering membeli 

atau berganti jas hujan 

a. Lebih dari 2 tahun 

1 Terlalu besar, tapi secara keseluruhan OK karena lain dari yang lain 

2 Bagus, karena tebal 

3 Bagus, benar – benar anti air 

4 Sudah rapi dan tidak bocor 

5 Mudah, tidak ribet 

6 Perekat karena lebih praktis, cepat dan awet 

7 Sudah, benar – benar tidak basah terkena air hujan 

8 Cukup nyaman, tidak terlalu ribet dan terganggu saat mengendarai  

9 Nyaman, karena membuat air tidak bias masuk 

10 Sudah, benar – benar tidak basah dan air tidak masuk. 

11 Lancar, OK, dan tidak seret 

12 Pas, sesuai dengan kualitas produknya 

13 Sudah, karena benar – benar terlindungi dari air 

14 Praktis, gampang dilipat dan disimpan 

15 Kurang kecil, jadi kalau akan dimasukkan ke dalam jok tidak muat. 

16 Tidak, lebih baik menunggu produk beredar di pasaran saja 

17 Ya, karena desainnya bagus 

18 Ya, karena sudah bisa melindungi dengan total dari air hujan 

19 Ya, karena kualitasnya benar – benar bagus 

20 Ya, karena tidak ribet 

21 Ya, tetapi tergantung ada tidaknya uang di kantong dan jas hujan 

yang lam sudah rusak atau belum 

 



Responden 10 : Eko 

Pertannyaan Jawaban Responden 

Jenis Kelamin Laki – laki 

Usia b. 21 – 30 

Merk jas hujan yang 

dimiliki 

b. Butterfly 

Seberapa sering 

membeli atau berganti 

jas hujan 

c. 6 bulan sekali 

1 Bagus dan menarik, beda dari yang lain 

2 Terlalu kaku jadi susah dilipat 

3 Kualitas bahan OK, tahan air 

4 Jahitan bagus dan tidak mudah lepas 

5 Cukup mudah, tapi agak ribet di bagian telapak kaki 

6 Ya, lebih baik perekat karena lebih rapat dan praktis 

7 Ya, air benar – benar tidak bisa masuk ke dalam 

8 Cukup nyaman, karena tahan air dan tidak terlalu ribet 

9 Cukup nyaman, tapi agak sakit. Mungkin bisa diganti dengan 

karet yang lebih besar 

10 Ya, benar – benar bisa menutup sempurna 

11 Ya, karena tidak macet – macet 

12 Masih terlalu mahal, kalau bisa harga ditekan lagi 

13 Ya, karena benar – benar bisa melindungi secara total 

14 Belum, terlalu menggembung saat disimpan 

15 Tidak, karena terlalu besar 

16 Tidak, karena mahal 

17 Ya, desain cukup menarik dan unik 

18 Ya 

19 Ya  

20 Tidak, karena tidak praktis dalam penyimpanan  

21 Tidak karena masih terlalu mahal 

 



Responden 11  : Ivan Krisnanda 

Pertannyaan Jawaban Responden 

Jenis Kelamin Laki – laki 

Usia a. <21 

Merk jas hujan yang 

dimiliki 

d. Gajah Duduk 

Seberapa sering membeli 

atau berganti jas hujan 

e. Lebih dari 2 tahun 

1 Kurang simple 

2 Kurang lentur 

3 Sudah tebal tapi kurang lentur 

4 Kurang kuat, masih ada bagian yang mudah sobek 

5 Mudah, tapi di bagian kaki dibuat lebih flexible lagi 

6 Perekat, tetapi kurang panjang jadi kalau bisa dibuat yang lebih 

panjang lagi 

7 Kurang lentur, di bagian leher juga terlalu sempit 

8 Nyaman, tidak mengganggu proses berkendara 

9 Kurang nyaman, lebih baik memakai karet yang lebih besar  

10 Ya, benar – benar tidak ada air yang masuk 

11 Bagus, tidak seret dan tidak gampang rusak 

12 Standard, pas dengan mutunya 

13 Sudah puas, tinggal penyempurnaan saja 

14 Kurang praktis, terlalu besar 

15 Belum, Kurang gambar (hiasan) 

16 Tertarik, tetapi tergantung kantong 

17 Ya, karena desainnya bagus dan lain dari yang lain  

18 Ya, karena sudah benar – benar melindungi dari air hujan 

19 Ya, karena kualitasnya benar – benar bagus 

20 Ya, karena mudah digunakan  

21 Ya, tetapi, kalau bisa saat promosi harga lebih murah 

 



Responden 12 : Stephanie 

Pertannyaan Jawaban Responden 

Jenis Kelamin Perempuan 

Usia < 21 

Merk jas hujan yang 

dimiliki 

Gajah 

Seberapa sering membeli 

atau berganti jas hujan 

Lebih dari 2 tahun 

1 Desain bagus dan menarik, belum pernah ada yang seperti itu 

2 Jenis bahan bagus dan unik, transparan tapi tebal 

3 Kualitas bahan bagus, karena bisa melindungi total dari air  

4 Jahitan sudah baik, kuat, dan tidak bocor 

5 Kurang, masih agak ribet 

6 Lebih baik perekat karena lebih cepat dan lebih mudah serta awet. 

7 Ya, sudah benar – benar terlindungi dari air hujan sehingga baju 

tetap kering dan sepatu juga tidak basah 

8 Nyaman, tidak terlalu mengganggu / ribet 

9 Ya jadi lebih tertutup rapat 

10 Ya,  karena lebih rapat jadi air hujan tidak bisa masuk 

11 Puas, kualitas ristleting sudah OK dan kuat 

12 Masih terlalu mahal, kalau bisa lebih ditekan lagi 

13 Ya, karena benar- benar sudah total melindumgi 

14 Sudah, mudah dilipat dan disimpan 

15 Ya puas karena sudah bagus, tinggal ditambah merk dan gambar 

untuk lebih memperindah 

16 Tidak karena masih mahal 

17 Ya, karena desainnya bagus dan lain dari yang lain 

18 Ya, karena sudah total melindungi 

19 Ya, kualitasnya baik 

20 Ya, karena sudah cukup praktis dan mudah digunakan 

21 Tidak, masih terlalu mahal 



Responden 13 : Prastiwi 

Pertannyaan Jawaban Responden 

Jenis Kelamin Perempuan 

Usia a. 21 - 30 

Merk jas hujan yg dimiliki i. Gajah 

Seberapa sering membeli 

atau berganti jas hujan 

e. Lebih dari 2 tahun 

1 Desain bagus dan keren, lain dari yang sudah sudah. Tetapi 

ukurannya diperkecil lagi atau dibuat ukuran S, M, L 

2 Jenis bahan bagus karena tebal dan kuat 

3 Kualitas bahan sudah bagus, benar – benar kuat dan tahan air 

4 Jahitan jas hujan kuat dan tidak mudah lepas 

5 Mudah, tidak terlalu ribet 

6 Lebih baik perekat karena lebih simple dan cepat 

7 Ya,  benar – benar terlindungi dan tidak basah 

8 Ya cukup nyaman dan tidak terlalu mengganggu saat berkendara 

9 Nyaman, karena lebih safe 

10 Sudah, benar – benar tertutup dan air tidak dapat masuk. 

11 Ya puas, ristleting kuat dan tidak seret 

12 Harga cukup terjangkau, sesuai dengan kualitas dan modelnya 

13 Ya, karena jaminan perlindungan total terhadap air hujan 

14 Menurut saya kurang praktis karena saat dilipat cenderung 

menggembung dan susah untuk disimpan ( kurang ringkas) 

15 Tidak, terlalu besar dan kurang ringkas 

16 Bersedia inden karena desain unik dan kualitas bagus 

17 Ya, karena desainnya unik dan berbeda dari yang lain 

18 Ya, karena sudah melindungi secara total 

19 Ya, karena kualitasnya benar – benar bagus 

20 Tidak, karena dari segi kepraktisan belum praktis 

21 Ya, karena harganya sesuai dengan kualitasnya 



Responden 14 : Anita Wijayanti 

Pertannyaan Jawaban Responden 

Jenis Kelamin Perempuan 

Usia 21 - 30 

Merk jas hujan yg dimiliki Tiger 

Seberapa sering membeli / 

berganti jas hujan 

2 tahun sekali 

1 Desain bagus, beda dari yang pernah ada 

2 Jenis bahan bagus tapi terlalu kaku, susah untuk dilipat 

3 Kualitas bahan bagus, karena tahan air 100% 

4 Jahitan sudah bagus,rapi, dan kuat sehingga tidak mudah sobek 

5 Cukup mudah dan tidak perlu waktu lama 

6 Lebih baik perekat karena lebih praktis 

7 Ya, sudah benar – benar tidak basah dari air hujan 

8 Nyaman, tidak ribet dan tidak mengganggu 

9 Nyaman, jadi lebih safe dan lebih tertutup 

10 Sudah, benar - benar air hujan tidak bisa masuk 

11 Puas, ristleting sudah bagus dan tidak seret 

12 Harga sudah sesuai dengan kualitas jas hujan 

13 Ya, karena total dalam melindumgi dari air hujan 

14 Sudah, mudah dilipat dan disimpan 

15 Kurang, karena bahan kaku jadi agak ribet saat melipat dan 

pada saat disimpan. Jadi boros tempat 

16 Tertarik karena unik dan beda dari yang lain 

17 Ya, karena desainnya modern dan bagus 

18 Ya, karena sudah maksimal dalam melindungi 

19 Ya, kualitasnya OK 

20 Tidak, karena kurang praktis dan kurang ringkas 

21 Ya, karena harganya sesuai dengan kualitas yang ditawarkan 

 

 



Responden 15 nama : Vivin 

Petannyaan  Jawaban responden 

Jenis kelamin P 

usia 21<30 

Merk jas hujan yang anda 

miliki 

Gajah 

Seberapa sering membelin 

atau mengganti jas hujan 

Lebih dari 2 tahun 

1 Desainnya bagus lucu dan menarik bagian kaki ada 

penutupnnya juga 

2 Jenis bahannya bagus tidak bikin gerah 

3 Kualitas bahan bagus tahan air dan tebal, tidak gampang sobek 

4 Jahitan sudah rapet dan rapi tidak ada air yang masuk 

5 Mudah dan gak ribet 

6 Ya, lebih baik pakai perekat karena lebih menutup rapat dan 

lebih cepat 

7 Ya air hujan benar-benar tidak bisa masuk sehinggga baju 

sepatu tetap kering 

8 Nyaman sekali tidaik megganggu gerak saat mengendarai 

9 Ya nyaman tidak ada masalah 

10 Ya dengan model tersebut air tidak masuk sehingga tetap 

kering 

11 Puas reseliting bagus dan tidak macet 

12 Standar dan pas dengan kualitas produknnya 

13 Sudah melindungi karena melindungi dari ujung kepala sampai 

ujung kaki 

14 Cukup praktis, tapi kalau bisa bahan yang lebih lemas jadi saat 

dilipat, dan tidak boros tempat 

15 Bagus2 kuat banget 

16 Ya karena bagus dan menarik 

17 Ya karena desainnya menarik dan lain daripada yang lain 

18 Ya karena benar2 bikin badan gak basah 

19 Ya kualiasnnya bagus 

20 Ya kemasannnya menarik 

21 Ya karena hargannya sebanding dengan kualitasnnya 



Responden 16 : Agnes Novita 

Pertannyaan Jawaban Responden 

Jenis Kelamin Perempuan 

Usia 21 - 30 

Merk jas hujan yang 

dimiliki 

Gajah 

Seberapa sering membeli 

atau berganti jas hujan 

Lebih dari 2 tahun 

1 Desain menarik dan unik, bagus sekali 

2 Jenis bahan bagus karena tebal 

3 Kualitas bahan bagus, anti air dan kuat, tidak gampang sobek 

4 Kualitas Jahitan sudah OK, rapi, dan tidak ada yang lepas 

5 Mudah dan cepat, tidak perlu ribet 

6 Ya, perekat lebih baik karena lebih gampang dan lebih cepat 

memakainya 

7 Ya,  dari ujung rambut sampai ujung spatu tidak ada yang basah 

8 Ya cukup nyaman dan tidak terlalu mengganggu saat berkendara 

9 Nyaman, karena modelnya flexible jadi tidak mengganggu gerak 

10 Ya, air benar – benar tidak dapat menembus masuk 

11 Ya puas, ristletingnya bagus dan kuat 

12 YA,standard sebanding dengan produknya 

13 Ya, benar – benar bisa melindungi dari hujan 

14 Praktis, mudah melipatnya 

15 Puas, tapi terlalu besar jadi boros tempat dan susah membawanya 

16 Tertarik karena unik dan berbeda dari yang pernah ada 

17 Ya, karena desainnya unik dan menarik 

18 Ya, karena benar – benar total dalam melindungi 

19 Ya, karena kualitasnya bagus 

20 Tidak, karena cukup praktis dan mudah digunakan 

21 Ya, karena harganya berbanding lurus dengan kualitas yang 

ditawarkan 



Responden 17 nama : Nimas Ayu 

Petannyaan  Jawaban responden 

Jenis kelamin P 

usia 21-30 

Merk jas hujan yang anda 

miliki 

Gajah 

Seberapa sering membelin 

atau mengganti jas hujan 

Lebih dari 2 tahun 

1 Desain bagus unik dan menarik beda dari yang 

sudah ada 

2 Jenis bahan bagus, tebal 

3 Kualitas bahan bagus,  tahan air dan kuat 

4 Jahitan sudah rapi kuat dan benar2 rapet 

5 Agak ribet waktu pakai celana, bisa dibuat 

ukururan S,M, L, XL, bukan all size 

6 Ya lebih baik perekat 

7 Ya air benar2 tidak bisa menembus masuk 

8 Nyaman jadi tidak mengganggu gerak saat naik 

motor 

9 Nyaman jadi lebih rapat dan iar tidak dapat masuk 

10 Ya tidak tembus air 

11 Puas reseliting lncar dan tidak mudah seret 

12 Sebanding dengan kualitasnnya 

13 Ya karena dapat melindungi seluruh badan secara 

total 

14 Sudah cukup praktis tapi agak boros tempat 

15 Puas kemasannya bagus 

16 Tertarik dan ingin inden karena model dan 

kualitasnnya bagus 

17 Ya karena desainnya beda dan unik 

18 Ya karena benar - benar melindungi dengan total 

19 Ya karena kualitasnnya bagus 

20 Tidak karena mudah dan praktis 

21 Ya karena ada harga ada rupa 

 



Responden 18 : Emmanuela Intan Bintari 

Pertannyaan Jawaban Responden 

Jenis Kelamin Perempuan 

Usia b. 21 - 30 

Merk jas hujan yang 

dimiliki 

a. Tiger 

Seberapa sering 

membeli atau berganti 

jas hujan 

d.2 tahun sekali 

1 Desain bagus dan inovatif, belum pernah ada yang seperti ini 

2 Jenis bahan bagus tetapi kurang lemes 

3 Kualitas bahan bagus, kuat dan tahan air 

4 Jahitan bagus dan kuat 

5 Di bagian celana agak ribet 

6 Lebih baik perekat karena lebih rapat, awet, dan cepat 

7 Ya,  jadi dari kepala sampai kaki benar – benar kering 

8 Nyaman, flexible, dan tidak ribet 

9 Nyaman, lebih tertutup rapat 

10 Ya, benar – benar terlindungi dari air hujan 

11 Puas, ristleting kuat 

12 Pas, sebanding dengan kualitasnya 

13 Ya, karena benar – benar berfungsi melindungi secara total 

14 Cukup praktis  

15 Puas, kemasannya menarik 

16 Tertarik dan bersedia inden karena lain dari yang lain 

17 Ya, karena desainnya inovatif 

18 Ya, karena benar – benar bisa melindungi total 

19 Ya, karena kualitasnya benar – benar bagus 

20 Tidak, karena sudah praktis dan mudah digunakan 

21 Ya, karena harganya sebanding dengan kualitasnya 

 

 



Responden 19 :  Yohanes Oktarino 

Pertannyaan Jawaban Responden 

Jenis Kelamin Laki – laki 

Usia <21 

Merk jas hujan yang 

dimiliki 

Gajah 

Seberapa sering 

membeli atau berganti 

jas hujan 

Lebih dari 2 tahun 

1 Bagus, safety dan unik 

2 Bagus, safety dan tebal 

3 Bagus, safety dan  tahan air 

4 Bagus, safety, dan tidak mudah rusak 

5 Mudah, tidak ribet 

6 Perekat lebih baik karena lebih awet dan lebih total 

7 Sudah, tetapi bagian muka masih basah 

8 Nyaman, tidak terlalu ribet saat naik motor 

9 Nyaman, total melindungi dari air hujan 

10 Sudah, air benar – benar tidak bisa masuk 

11 Sudah, tidak gampang rusak 

12 Masih terlalu mahal untuk ukuran mahasiswa 

13 Masih belum, ingin yang benar - benar total termasuk muka 

14 Sudah cukup praktis, tapi bahan dibuat yang lebih lemes 

15 Sudah, kemasannya bagus 

16 Tidak, kemahalan untuk ukuran mahasiswa 

17 Ya, tapi harganya diturunkan 

18 Ya, tapi harganya diturunkan 

19 Ya, tapi harganya diturunkan 

20 Tidak, karena agak susah ditaruh jok 

21 Ya, tapi harganya dievaluasi 

 

 



Responden 20 : Panggah 

Pertannyaan Jawaban Responden 

Jenis Kelamin Laki – laki 

Usia <21 

Merk jas hujan yang 

dimiliki 

Gajah Duduk 

Seberapa sering 

membeli atau berganti 

jas hujan 

Lebih dari 2 tahun 

1 Baju OK, tapi celana susah untuk membersihkannya 

2 Bagus, tebal 

3 Bagus, benar – benar tahan air 

4 Bagus, tidak mudah sobek 

5 Mudah, tidak terlalu ribet memakainya 

6 Perekat, karena kalu memakai kancing terlalu lama 

7 Sudah total, air benar – benar tidak bisa masuk 

8 Nyaman, enak, dan pas dipakai 

9 Nyaman, air tidak masuk 

10 Ya, benar – benar terlindungi dari air 

11 Sudah bagus, tidak seret 

12 Standard, sesuai dengan desain dan kualitas produknya 

13 Sudah puas, tapi di bagian kaki terlalu besar 

14 Praktis 

15 Tergantung jenis motornya. Kalau untuk motor bebek belum 

praktis karena terlalu besar 

16 Tertarik karena lain dari yang lain 

17 Ya, karena benar – benar aman dan melindungi dari air hujan 

18 Ya, karena benar – benar aman dan melindungi dari air hujan 

19 Ya, karena benar – benar aman dan melindungi dari air hujan 

20 Ya, karena benar – benar aman dan melindungi dari air hujan 

21 Ya, karena kualitas tersebut sudah masuk untuk harga sekian 

 



Responden 21 :  Baskoro 

Pertannyaan Jawaban Responden 

Jenis Kelamin Laki – laki 

Usia < 21 

Merk jas hujan yang 

dimiliki 

Gajah 

Seberapa sering membeli 

atau berganti jas hujan 

Lebih dari 2 tahun 

1 OK, tidak basah 

2 Kurang tebal, tapi secara keseluruhan bagus 

3 Bagus, tahan air 

4 Rapat, bagus 

5 Mudah, tapi di bagian kaki agak ribet 

6 Perekat, karena lebih simple dan praktis 

7 Sudah total, karena tidak basah 

8 Nyaman, tetapi kakinya terlalu besar 

9 Nyaman, karena melindungi dari air hujan 

10 Sudah total, air benar – benar tidak bisa masuk 

11 Sudah cukup bagus dan tidak seret 

12 Standard, jika melihat desain, kualitas, dan sebagainya 

13 Sudah bagus, di bagian kaki diperkecil lagi 

14 Sudah, mudah dilipat. Kalau dimasukkan dalam jok agak 

menggembung 

15 Bagus, tapi masih kurang ringkas 

16 Ya, karena unik dan belum ada yang seperti itu 

17 Ya, karena beda dari yang lain 

18 Ya, karena total dalam melindungi 

19 Ya, karena kulaitasnya sudah OK 

20 Tidak, karena cukup praktis dan mudah digunakan 

21 Ingin, karena ada harga ada kualitas 

 



Responden 22 : Mario 

Pertannyaan Jawaban Responden 

Jenis Kelamin Laki – laki 

Usia a. 21 - 30 

Merk jas hujan yang 

dimiliki 

a. Gajah 

Seberapa sering membeli 

atau berganti jas hujan 

e.Lebih dari 2 tahun 

1 Kebesaran, celana kolor kurang praktis 

2 Bagus, tebal dan aman dalam melindungi tubuh 

3 Bagus, benar – benar tahan air 

4 Bagus, tidak mudah sobek 

5 Mudah, tidak terlalu ribet memakainya 

6 Perekat, karena lebih awet dan lebih cepat saat penggunaan 

7 Sudah total, perlu ditambah penutup muka supaya bagian muka 

tidak basah 

8 Nyaman, tidak terlalu mengganggu proses pengendaraan 

9 Nyaman sekali, karena air tidak masuk  

10 Ya, dengan model tersebut air tidak masuk 

11 Sudah bagus, tidak seret 

12 Terlalu mahal untuk ukuran mahasiswa 

13 Sudah puas 

14 Praktis 

15 Terlalu besar, kurang praktis 

16 Tergantung, masih terlalu mahal 

17 Ya, karena desainnya unik  

18 Ya, karena fungsi perlindungannya benar – benar total 

19 Ya, karena kualitas bahan dan produk keseluruhan sudah OK 

20 Ya, karena tidak ribet 

21 Tidak karena masih terlalu mahal 

 

 



Responden 23 nama : Chatarina Shinta 

Pertannyaan Jawaban responden 

Jenis kelamin Perempuan 

Usia  b. 21 - 30 

Merk jas hujan yang dimiliki Gajah 

Seberapa sering membeli atau 

berganti jas hujan 

1 thn 1 X 

1 Desain sudah bagus, lain dari yang biasa 

2 Jenis bahan-nya unik, bagus, tapi agak kaku 

3 Kualitas over all sudah OK karena saat dipakai 

(hujan) tidak basah 

4 Jahitan cukup kuat tidak mudah sobek saat dipakai 

5 Ya mudah  

6 Ya, karena kalo pakek kancing klipkelamaan dan 

bisa karatan 

7 Ya, benar tidak basah 

8 Ya, nyaman sekali dan tidak ribet saat naik motor 

9 Nyaman sekali air tidak dapat masuk 

10 Ya, sudah total air tidak dapat masuk 

11 Y, gampang pada saat dibuka / di tutup 

12 Standart, pas dengan produk 

13 Sudah, karena sudah melindungi dengan total 

kecuali bagian muka 

14 Belum praktis karena bahan kaku jadi susah 

dilipat dan terlalu besar 

15 Ya, karena unik dan bagus 

16 Ya karena jas hujan ini lain dari yang l;ain 

17 Ya karena baru pertama kali ini ada jas hujan 

seperti ini 

18 Ya karena baru pertama kali ini ada jas hujan 

seperti ini 

19 Ya karena baru pertama kali ini ada jas hujan 

seperti ini 

20 Untuk kepraktisan belum 

21 Ya, karena sesuai antara harga dengan kualitas-

nya (serta fungsinya) 



Responden 24 nama : Dian 

Pertannyaan Jawaban responden 

Jenis kelamin Perempuan 

Usia  18 

Merk jas hujan yang dimiliki Gajah 

Seberapa sering membeli atau 

berganti jas hujan 

1 tahun sekali 

1 Bagus ok, tapi terlalu besar ukuranya 

2 Bahan bagus tebal 

3 Bagus, tahan air 

4 Sudah ok gak ada yang lepas 

5 Ribet terutama bagian celana 

6 Kancing, karena lebih aman mengunakan kancing 

lebih rapat 

7 Sudah total, bener-bener terlindungi dari air hujan 

8 Tidak karena terlalu besar ukuranya 

9 Nyaman karena benar-benar melindungi dari air 

hujan 

10 Sudah, air bener-bener gak masuk 

11 Sudah, gak seret 

12 Mahal, seharusnya harga mahasiswa 

13 Belum, karena segi ukuran dan sisi desain sudah 

14 Cukup praktis 

15 Sudah ouas bagus kemasan-nya 

16 Tetapi kalo ukuranya pas 

17 Mungkin, dengan ukuran yang lebih pas 

18 Mungkin, dengan ukuran yang lebih pas 

19 Warna juga harus di variasi ukuran lebih pas 

20 Warna juga harus di variasi ukuran lebih pas 

21 Mungkin, jika harganya lebih di sesuaikan lagi 

 

 

 

 



Responden 25  nama : Ariyani 

Pertannyaan Jawaban responden 

Jenis kelamin Perempuan 

Usia   ( b. ) 21 - 30 

Merk jas hujan yang dimiliki Gajah 

Seberapa sering membeli atau 

berganti jas hujan 

lebih dari 2 tahun 

1 Bagus dan unik tapi terlalu besar 

2 Jenis bahan bagus dan tebal 

3 Sudah ok, benar-benar tahan air 

4 Kualitas jahitan sudah ok, cukup kuat 

5 Mudah gak ribet-ribet banget 

6 Ya, perekat lebih praktis dan lebih awet 

7 Sudah, air hujan bener-bener tidak bisa masuk dan 

sepatu juga tidak basah 

8 Nyaman, gak mengaggu gerak 

9 Nyaman, ok dalam melindungi dari air 

10 Ya, sudah terlindungi 

11 Puas resleting tidak ada masalah 

12 Standart, sesuai dengan harga dan kualitas 

13 Ya, bahkan melebihi yang saya harapkan 

14 Cukup praktis, karena bahan kaku jadi agak boros 

tempat dan susah di lipat  

15 Cukup puas, terlalu besar 

16 Ya, menarik dan lain dari pada yang lain 

17 Ya, disain unik 

18  

19 Ya, kualitas ok 

20 Ya, jika bahan lemih lemes 

21 Ya, harga terjangkau 

 

 

 

 



Responden 26 nama : Surya Farida 

Pertannyaan Jawaban responden 

Jenis kelamin Perempuan 

Usia  (  b. ) 21 - 30 

Merk jas hujan yang dimiliki ( a. )  Gajah 

Seberapa sering membeli atau 

berganti jas hujan 

1 tahun sekali 

1 Desain bagus, belum ada yang seperti itu 

2 Jenis bahan bagus, bisa melindungi dari air hujan 

3 Bagus ,  tebal 

4 Bagus sudah ndak bocor 

5 Tidak, lama, di bagian kaki susah, kurang peraktis 

pada saat menutup 

6 Lebih baik dan proses lebih cepat dari pada 

kancing klip 

7 Ya, sudah coba dan air tidak ada yang masuk 

8 Tidak, karena celana kurang besar 

9 Nyaman, kan membuat air tak masu / tak basah 

10 Terlidungi total 

11 Puas, enggak seret 

12 Mahal untuk ukuran jas hujan 

13 Belum memenuhi, perekat kaki kurang nyaman, 

penutup kepala kurang panjang 

14 Praktis mudah di simpan dan dilipat 

15 Tempat terlalu besar jadi susahbawa dan 

menyimpanya 

16 Tidak, karena mahal 

17 Ya, tapi masih terlalu mahal jd harganya 

diturunkan lagi 

18 Ya, tapi mahal 

19 Ya, tapi mahal 

20 Ya, tapi mahal 

21 Tidak, karena masih terlalu mahal 

 

 



Responden 27 nama : Luky 

Pertannyaan Jawaban responden 

Jenis kelamin Perempuan 

Usia  (  b. ) 21 - 30 

Merk jas hujan yang dimiliki Gajah 

Seberapa sering membeli atau 

berganti jas hujan 

2 buah dari 2 tahun 

1 Bagus dan menrik, beda dari yang sudah ada 

2 Jenis bahan bagus, karena transparan tapi tebal 

3 Kualitas bahan bagus dan tahan air 

4 Jahitan sudah baik, rapet dan kuat 

5 Mudah, tidak terlalu lama memakainya 

6 Ya, perekat lebih cepat dan praktis 

7 Sudah benar-benar air tidak masuk dan tak 

membasahi baju, sepatu 

8 Ya, nyaman sekali dan tidak ribet saat naik motor 

9 Nyaman sekali air tidak dapat masuk dan rapet 

10 Ya, benar-benar terlidungi total 

11 Puas resleting sudah kuat dan tak seret 

12 Pas cucok, antara harga dan mutu 

13 Ya, benar-benar memenuhi harapan saya 

14 Belum terlalu praktis 

15 Cukup puas, tapi terlalu besar 

16 Ya, kualitasnya bagus 

17 Ya, disain unik dan menarik 

18 Ya, karena total dalam perlindungan  

19 Ya, kualitasnya bagus 

20 Tidak masih kurang praktis 

21 Ya, harga sama dengan kualitas ( sesuai ) 

 

 

 

 



Responden 28 nama :  Rosalia arum 

Pertannyaan Jawaban responden 

Jenis kelamin Perempuan 

Usia  (  b. ) 21 - 30 

Merk jas hujan yang dimiliki ( c. )  Tiger 

Seberapa sering membeli atau 

berganti jas hujan 

( d. ) 2 tahun sekali 

1 Bagus dan menrik, beda dari yang lain 

2 Jenis bahan bagus, tebal dan warna menarik 

3 kualitas bahan bagus dan benar-benar anti air 

4 Kualitas jahitan bagus, cukup kuat dan ganpang 

brodol 

5 Mudah, dipakai tapi di bagian kaki agak susah 

6 Ya, lebih baik perekat karena lebih awet dan lebih 

praktis 

7 Sudah, air hujan benar-benar tidak bisa masuk dan 

sepatu juga tidak basah 

8 Nyaman, gak terganggu dan enak enak aja saat 

naik motor 

9 Nyaman malah lebih rapet 

10 Ya, benar-benar total terlindungi 

11 Puas dan resleting kuat gak seret 

12 Masih terlalu mahal, tapi sesuai dengan 

kualitasnya sih 

13 Ya, karena bisa melindungi total 

14 Cukup praktis, tapi terlalu boros tempat 

15 Bagus tapi tebal besar dan boros tempat 

16 Tidak, masih mahal menunggu diproduksi saja 

17 Ya, karena disainya unik 

18 Ya, karena bisa melindungi total 

19 Ya, karena kualitasnya bagus 

20 Tidak, masih terlalu boros tempat dan susah 

bawanya 

21 Tidak, masih kemahalan 

 

 



Responden 29 nama : Fransiska 

Petannyaan  Jawaban responden 

Jenis kelamin P 

usia 21<30 

Merk jas hujan yang anda miliki Gajah 

Seberapa sering membelin atau 

mengganti jas hujan 

Lebih dari 2 tahun 

1 Desain aneh tapi bagus lain daripada yang lain 

2 Jenis bahan bagus transparant dan tebal 

3 Kualitas bahan bagus, kuat dan tahan tahan air 

4 Jahitan cukup rapi dan kuat 

5 Mudah  tidak terlalu 

6 Ya perekat lebih baik, lebih rapat, dan lebih 

gampang pakainnya 

7 Ya air hujan benar-benar air tidak bisa masuk 

kedalam 

8 Nyaman tidak meggganggu proses berkendaraan 

9 Nyaman tak terganggu malah justru rapet 

10 Ya bagian lengan dan tangan jadi gak basah 

11 Puas ristliting lancar dan kuat 

12 Pas sebanding dengan kualitasnnya 

13 Ya karena baru yang pertama seperti ini dan bisa 

melindungi total 

14 Cukup praktis walaupun agak boros tempat 

15 Puas kemasan bagus dan unik 

16 Tertarik karena beda dari yang lain 

17 Ya, karena desain menarik 

18 Ya karena benar - benar melindungi total 

19 Ya karena kualitasnnya ok 

20 Ya karena mudah digunakan dan cukup praktis 

21 Ya karena hargannya sesuai dengan kualitasnnya 

 

 

 

 



Responden 30 nama :  Dian 

Pertannyaan Jawaban responden 

Jenis kelamin Perempuan 

Usia  (  b. ) 21 - 30 

Merk jas hujan yang dimiliki Gajah 

Seberapa sering membeli 

atau berganti jas hujan 

 2 tahun sekali 

1 Desain bagus sekali, lain dari yang sudah ada 

2 Jenis bahan bagus, karena transparan dan tebal 

3 Kualitas bahan bagus, kuat, dan tahan air 

4 Kualitas jahitan bagus, cukup kuat 

5 Mudah, tidak terlalu ribet tidak perlu waktu lama 

buat memakainya 

6 Ya, lebih baik perekat karena lebih praktis dan 

gampang 

7 Ya, benar-benar sudah terlindungi dari hujan 

8 Nyaman tidak menggangu proses mengendara 

9 Ya, nyaman jadi tertutup rapat 

10 Ya, karena air hujan jadi tidak bisa menembus 

masuk 

11 Puas ristleting kuat dan tidak seret 

12 Pas sesuai dengan kualitasnya 

13 Ya, karena baru kali ini jas hujan yang benar-

benar total melindungi 

14 Ya, cukup praktis dan mudah di lipat 

15 Puas, kemasan sudah bagus 

16 Ya, karena belum pernah ada yang seperti itu 

17 Ya, karena desainnya bagus, menarik dan unik 

18 Ya, karena benar - benar bisa total melindungi dari 

air hujan 

19 Ya, karena kualitasnya benar - benar bagus 

20 Ya, karena cukup praktis dan mudah di gunakan 

21 Ya, karena sesuai antara harga dengan kualitas-

nya 
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