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KUESIONER 

 

Untuk keperluan penelitian di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang 

berjudul “ANALISIS PERCEIVED QUALITY, KEPUASAN 

KONSUMEN DAN LOYALITAS PELANGGAN (STUDI PADA 

KONSUMEN WAFER NISSIN DI SUPERMARKET KOTA SEMARANG)”, 

maka kami mohon kesediaan anda untuk mengisi pertanyaan di bawah ini dengan 

benar dan atas partisipasi anda, kami mengucapkan terimakasih. 

Nama Responden :  Lokasi Penelitian: 

Umur Responden :                                       L / P a. Carrefour DP Mall 

Tanggal                : b. Sri Ratu Pemuda 

Nomor                  : c. ADA Swalayan 

 

Petunjuk: Pilih jawaban yang menurut anda peling tepat dengan memberi tanda 

silang (X) 

I. Identitas Responden 

1. Pendidikan terakhir: 

a. SMP 

b. SMA 

c. Sarjana (S1) 

d. Magister (S2) 

e. Doktor (S3) 

f. Lain-lain:................ 

2. Bila anda membeli wafer, maka anggota rumah tangga yang biasa mengkonsumsi 

adalah: 

a. Anak-anak 
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b. Remaja 

c. Orang Tua 

d. Sekeluarga 

3. Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir ini, apakah anda pernah berganti konsumsi 

merek wafer? 

a. Ya (bila jawab “Ya”, lanjut ke no 4 s/d 6)      

b. Tidak (bila jawab “Tidak”, langsung kuesioner II) 

4. Sebelum anda mengkonsumsi wafer yang sekarang ini, sudah berapa kali anda 

mencoba wafer merek lain? 

a. 1 kali  b. 2 kali  c. 3 kali  d. lebih dari 3 kali 

5. Wafer apa saja yang pernah anda coba konsumsi? (Jika lebih dari satu, maka 

urutkan berdasarkan waktu mencoba) 

a. .............................. b. .................................. c. ............................ 

6. Apakah alasan yang paling mendasari anda untuk mencoba mengkonsumsi wafer 

lain dan berganti merek? (Jawaban boleh lebih dari satu) 

a. Bosan 

b. Harga lebih murah 

c. Rasa lebih enak 

d. Tidak mudah patah 

e. Ingin mencoba merek baru 

f. Terkenal karena iklan 

g. Kandungan gizi tinggi 

h. Alasan lainnya.................................................................................... 
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II. Kuesioner II 

Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang anda anggap paling benar atau sesuai 

dengan apa yang anda rasakan selama ini. Pilihan jawaban adalah: 

SS = sangat setuju  

S = setuju  

C = cukup  

TS = tidak setuju  

STS = sangat tidak setuju  

 

Harapan Konsumen 

NO Uraian SS S C TS STS 

1 Berharap wafer Nissin yang saya beli selalu 

dalam keadaan baik (tidak kadaluarsa/ cacat) 

     

2 Berharap wafer Nissin selalu sesuai dengan 

selera saya 

     

3 Berharap produk wafer Nissin yang 

diproduksi PT Nissin sesuai dengan informasi 

di kemasan 

     

 

Perceived Quality 

NO Uraian SS S C TS STS 

1 Biasanya kualitas wafer Nissin (dari segi 

harga, rasa dan gizi) selalu terjamin 

     

2 Biasanya wafer Nissin selalu sesuai dengan 

selera saya 

     

3 Biasanya wafer Nissin tidak pernah tidak 

sesuai dengan informasi yang ada di kemasan 

     

 

Perceived Value 

NO Uraian SS S C TS STS 

1 Menurut saya, harga wafer Nissin yang dijual 

mampu bersaing dengan produk wafer 

lainnya 
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2 Saya menilai jika harga wafer Nissin sesuai 

dengan kualitas produknya 

     

3 Menurut saya, wafer Nissin di produksi  

dengan aman dan bersih (sesuai dengan 

ketentuan GMP dan HACCP)  

     

4 Menurut saya, wafer Nissin merupakan 

produk yang memiliki nilai gizi tinggi dan 

terjamin HALAL 

     

 

Kepuasan 

NO Uraian SS S C TS STS 

1 Secara keseluruhan saya puas mengkonsumsi 

wafer Nissin 

     

2 Inovasi dan produk wafer Nissin selalu 

melebihi harapan saya 

     

3 Saya puas terhadap wafer Nissin karena 

kualitasnya 

     

 

Komplain Pertanyaan 

NO Uraian SS S C TS STS 

1 Saya tidak memiliki keluhan yang 

disampaikan kepada PT Nissin  

     

2 Saya tidak memiliki keluhan yang tidak 

disampaikan kepada PT Nissin 

     

 

Loyalitas Konsumen 

NO Uraian SS S C TS STS 

1 Walaupun terjadi kenaikan harga wafer 

Nissin yang dijual pada supermarket, saya 

tetap akan membeli produk wafer Nissin 

     

2 Walaupun terjadi penurunan harga wafer 

Nissin yang dijual di supermarket, saya akan 

bertambah ingin membeli wafer Nissin 

     

 

 




