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KUESIONER PENELITIAN 

 

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian saya tentang 

“PERENCANAAN BISNIS ”SPA AND REFLEXSIOLOGY””. Oleh karena itu di 

sela-sela kesibukan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, saya memohon dengan hormat 

kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Atas 

kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi kuesioner yang 

ada, saya ucapkan banyak terima kasih. 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  : 
Usia  : 

e. < 25 th 
f. 25 th – 35 th 
g. 36 th -  45 th 
h. > 45 th 

 
Jenis Kelamin : L / P 
 
Pekerjaan  : 

f. Pegawai 
g. Wiraswasta 
h. Mahasiswa/Pelajar 
i. Ibu rumah tangga 
j. Lain-lain, ......................................... 

 
 
Penghasilan/bulan: 
a. Bawah: < Rp 3 juta 
b. Menengah: Rp 3 juta – Rp 10 juta 
c. Atas: > Rp 10 juta 
 
 



70 
 

Tujuan Anda menggunakan jasa spa dan pijat: 
a. Untuk kesehatan 
b. Untuk relaksasi 
c. Lain-lain ............................................. 
 
 

Petunjuk Pengisian: 
PERTANYAAN 

Mohon untuk memberikan tanda (V) pada setiap pernyataan yang Anda pilih.  
Keterangan: 
SS= Sangat Sesuai 
S = Sesuai 
CS = Cukup Sesuai 
TS = Tidak Sesuai 
STS = Sangat Tidak Sesuai 

No. Pernyataan STS TS CS S SS 
1. Jasa pijat refleksi yang ditawarkan dapat memenuhi 

harapan konsumen, yaitu melancarkan peredaran darah 
     

2. Harga yang ditetapkan  terjangkau      
3. Promosi yang dilakukan membuat saya mengetahui 

keberadaannya 
     

4. Lokasinya strategis      
5. Ruangan pijat  bersih dan rapi      
6. Prosedur pelayanan pijat dan Spa cepat tanpa harus 

menunggu lama 
     

7. Pelayanan karyawan kepada konsumen memuaskan      
8. Karyawan cepat tanggap dalam melayani konsumen      
9. Menurut saya Spa ini membidik segmen pasar 

berdasarkan pada pendapatan menengah ke atas 
     

10. Menurut saya Spa ini memiliki target pasar yang tepat 
yaitu masyarakat kalangan menengah ke atas yaitu yang 
berpendapatan di atas 3 juta/bulan 

     

11. Spa ini menempatkan posisi yang lebih baik 
dibandingkan pesaingnya yaitu sebagai pemimpin pasar 

     

12. Lokasi Spa mudah dijangkau oleh konsumen      
13. Kapasitas yang tersedia cukup memadai sehingga 

konsumen tidak perlu menunggu lama untuk 
mendapatkan pelayanan 

     

14. Fasilitas yang disediakan oleh Spa ini dapat memenuhi 
harapan konsumen 

     

15. Tata ruang pada pijat dan Spa ini membuat konsumen 
merasa nyaman 
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PANDUAN WAWANCARA 

 

1. Promosi seperti apakah yang dilakukan oleh jasa spa/pijat ini? 

2. Jasa pijat / spa seperti apa yang disediakan oleh jasa spa/pijat ini? 

3. Apakah lokasi jasa spa/pijat ini strategis? Apa alasannya? 

4. Fasilitas apa sajakah yang disediakan oleh jasa spa/pijat ini? 

5. Apakah karyawan sopan dan ramah kepada konsumen? 

6. Bagaimanakah proses transaksi pada jasa spa/pijat ini? 
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