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KUESIONER PENELITIAN  
 
 

 
 

Identitas Responden: 

Nama usaha farmasi   : ………………………… 

Nama Pengusaha   : ………………………… 

Usia    : ………………………… 

Jenis Kelamin   : ………………………… 

Berdiri sejak tahun   : ………………………… 

 

Pertanyaan Kuesioner: 

Silakan memberikan tanda (V) pada jawaban pilihan Anda. Terima Kasih!!! 

Keterangan:  

STS = Sangat Tidak Setuju 

TS = Tidak Setuju 

N = Netral 

S = Setuju 

SS = Sangat Setuju 
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No. Pernyataan STS TS N S SS 

 Prospektor:      

1. Usaha farmasi yang saya kelola ini selalu 

menciptakan ide-ide pemasaran baru 

     

2. Usaha farmasi yang saya kelola ini selalu 

mencari peluang-peluang untuk pemasaran 

produk baru 

     

3. Usaha farmasi yang saya kelola ini selalu 

memasarkan  produk yang belum pernah 

dipasarkan oleh orang lain 

     

4. Usaha farmasi yang saya ini selalu mencoba 

menawarkan produk baru ke pasaran 

     

5. Usaha farmasi yang saya kelola ini selalu 

merespon secara cepat peluang pasar yang baru 

     

6. Usaha farmasi yang saya kelola ini selalu 

menjadi pemain pertama dalam pasar 

     

7. Usaha farmasi yang saya kelola ini selalu 

mencoba mendapatkan pangsa pasar terbesar 

tanpa memandang pesaing yang ada 

     

8. Usaha farmasi yang saya kelola ini selalu 

berusaha untuk lebih unggul dibandingkan 

pesaing 

     

9. Usaha farmasi yang saya kelola  ini  selalu 

mengutamakan fleksibilitas pemasaran 

(promosi yang menarik di mata konsumen) 

     

10. Usaha farmasi yang saya kelola ini selalu 

fleksibel dalam struktur usaha (adanya 

supervisor untuk mengawasi marketing) 

     

11. Usaha farmasi yang saya kelola ini fleksibel 

dalam lini produk (produk yang ditawarkan 
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menyesuaikan keinginan konsumen) 

12. Usaha farmasi yang saya kelola ini selalu 

fleksibel terhadap lingkungan persaingan yang 

tidak menentu (beradaptasi dalam hal strategi 

pemasaran, misal: diskon harga) 

     

 Defender:       

13. Usaha farmasi yang saya kelola ini 

berkonsentrasi pada  pemasaran lini produk 

yang terbatas 

     

14. Usaha farmasi yang saya kelola ini 

menitikberatkan pada kualitas promosi produk 

yang lebih baik dibandingkan pesaing 

     

15. Usaha farmasi  yang saya kelola ini 

menitikberatkan pada pelayanan (ramah, 

sopan) yang lebih baik dibandingkan pesaing  

     

16. Usaha farmasi yang saya kelola ini 

menitikberatkan pada harga yang lebih murah 

dibandingkan pesaing 

     

17. Usaha farmasi yang saya kelola ini beroperasi 

pada pasar yang terbatas 

     

18. Usaha farmasi yang saya kelola ini 

memasarkan produk pada segmen pasar 

terbatas (misal: kalangan menengah ke atas) 

     

19. Usaha farmasi yang saya kelola ini berusaha 

memelihara lingkungan pasar yang stabil 

(misal: khusus obat produk wanita) 

     

20. Usaha farmasi yang saya kelola ini mampu 

mengidentifikasi ceruk pasar yang ada  

     

21. Usaha farmasi yang saya kelola ini 

memperhatikan efisiensi kerja (hanya menjual 
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produk yang diinginkan konsumen) 

22. Usaha farmasi yang saya kelola ini 

mengutamakan efisiensi promosi (promosi 

yang menarik) 

     

23. Usaha farmasi yang saya kelola ini memiliki 

efisiensi dalam struktur usahanya (struktur 

organisasi yang fleksibel) 

     

24. Usaha farmasi yang saya kelola ini memiliki 

efisiensi dalam hal ketenagakerjaan 

(penambahan marketing jika dibutuhkan) 

     

 Analyzer:        

25 Usaha farmasi yang saya kelola ini mengamati 

produk yang dipasarkan oleh pesaing 

     

26 Usaha farmasi yang saya kelola ini 

mengembangkan pemasaran produk baru yang 

mendapat respon positif pasar 

     

27 Usaha farmasi ini memasarkan produk yang 

laku agar sesuai dengan permintaan pasar 

     

28 Usaha farmasi yang saya kelola ini 

mengembangkan kembali proses pemasaran 

yang sudah ada secara berkesinambungan 

     

29 Usaha farmasi yang saya kelola ini 

menganalisis trend pasar secara hati-hati 

     

30 Usaha farmasi yang saya kelola ini mengamati 

pemimpin pasar secara terus menerus 

     

31 Usaha farmasi yang saya kelola ini mengamati 

respon pasar terhadap penawaran suatu produk 

     

32 Usaha farmasi yang saya kelola ini memasuki 

pasar baru setelah yakin bahwa pasar itu telah 

mapan 
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33 Usaha farmasi yang saya kelola ini mengamati 

pesaing yang ada 

     

34  Usaha farmasi yang saya kelola ini 

menganalisis kesalahan para pesaing 

     

35 Usaha farmasi yang saya kelola ini 

menyempurnakan kesalahan-kesalahan yang 

dibuat oleh pesaing 

     

36 Usaha farmasi yang saya kelola ini mengadopsi 

kelebihan yang dimiliki pesaing 

     

 Reaktor :      

37 Usaha farmasi yang saya kelola ini 

mengembangkan prosses promosi baru sebagai 

tanggapan terhadap tekanan lingkugnan 

     

38 Usaha farmasi yang saya kelola ini kurang 

merespon produk yang dipasarkan pesaing 

     

39 Usaha farmasi yang saya kelola ini 

mengabaikan strategi pengembangan promosi 

produk secara berkesinambungan 

     

40 Usaha farmasi yang saya kelola ini tidak 

memiliki orientasi produk yang jelas 

     

41 Usaha farmasi yang saya kelola ini 

mengembangkan strategi pasar sesuai dengan 

pesaing lain kerjakan untuk mengurangi resiko 

     

42 Usaha farmasi yang saya kelola ini tidak 

memiliki orientasi pasar yang konsisten 

     

43 Usaha farmasi yang saya kelola ini tidak 

agresif dalam memasarkan produk 

     

44 Usaha farmasi yang saya kelola ini bereaksi 

sederhana terhadap perubahan pasar 

     

45 Usaha farmasi yang saya kelola ini kurang      
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memperhatikan strategi persaingan 

46 Usaha farmasi yang saya kelola ini kurang 

memperhatikan visi dan misi usaha 

     

47 Usaha farmasi yang saya kelola ini kurang 

tanggap terhadap strategi pesaing 

     

48 Usaha farmasi yang saya kelola ini kalah 

strategi dengan pesaing 
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