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LAMPIRAN 1 
 

KUESIONER 

ANALISIS KUALITAS JASA 

AVE SALON CITRALAND MALL SEAMARANG 

 

Pada tabel di balik halaman ini, terdapat sejumlah pernyataan mengenai 

hal-hal berkaitan dengan harapan dan jasa yang anda terima pada Ave Salon 

Citraland Mall Semarang. Anda sebagai responden, dimohon untuk mengisi 

kuesioner ini, dengan cara memilih dari lima alternatif jawaban yang telah 

disediakan. Pilihlah yang paling sesuai dengan pendapat anda.  

Alternatif-alternatif jawabannya adalah sebagai berikut : 

a. Untuk kuesioner mengenai derajat kepentingan :  

SP = untuk jawaban sangat penting 

P = untuk jawaban penting 

CP = untuk jawaban cukup penting 

TP = untuk jawaban tidak penting 

STP = untuk jawaban sangat tidak penting 

b. Untuk kuesioner mengenai jasa yang diharapkan dan jasa yang diterima : 

SS = untuk jawaban sangat setuju 

S = untuk jawaban setuju 

CS = untuk jawaban cukup setuju 

TS = untuk jawaban tidak setuju 

STS = untuk jawaban sangat tidak setuju 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Baca dengan teliti pernyataan-pernyataan yang ada 

2. Berilah tanda silang (X) pada satu pilihan jawaban yang sesuai dengan 

pendapat/penilaian anda. 

3. Berikan jawaban untuk semua pernyataan, jangan sampai ada yang 

terlewat. 



 

KUESIONER 

ANALISIS KUALITAS JASA 

AVE SALON CITRALAND MALL SEAMARANG 

 

Identitas Responden  

Nama  : 

Alamat  : 

 

I. JASA YANG DIHARAPKAN 

Berikanlah pendapat anda pada pernyataan berikut yang sesuai dengan 

harapan anda kepada Ave Salon Citraland Mall Semarang. 

No. Pernyataan SS S CS TS STS 

A. Dimensi Tangibles 

1 Desain ruangan salon       

2 Kelengkapan fasilitas penunjang      

3 Kelengkapan peralatan salon      

4 Kebersihan ruangan & kebersihan peralatan salon       

5 Tampilan seragam kapster       

B. Dimensi Reliability 

6 Kemampuan kapster mengerjakan layanan sesuai 

dengan keinginan pelanggan 

     

7 Kemampuan kapster  menyelesaikan pekerjaan 

dengan tepat waktu 

     

8 Kemampuan kapster  mengerjakan suatu layanan      



dengan baik 

9 Kemampuan kapster memahami selera pelanggan 

dan tren masa kini. 

     

C. Dimensi Responsiveness 

10 Kecepatan kapster melayani konsumen      

11 Kecepatan kapster mengatasi keluhan pelanggan      

12 Kecepatan kapster memberikan solusi dari 

permasalahan pelanggan 

     

13 Kecepatan kapster menerima masukan dari 

konsumen 

     

D. Dimensi Assurance 

14 Kemampuan kapster untuk mengerjakan semua 

jenis jasa yang ditawarkan 

     

15 Kelengkapan pelayanan Ave Salon Citraland 

Mall Semarang  

     

16 Kemampuan kapster mengerjakan dengan baik 

berbagai layanan kecantikan 

     

E. Dimensi Emphaty 

17 Keramahan kapster terhadap pelanggan      

18 Kesopanan kapster terhadap pelanggan      

19 Kemampuan kapster mengingat nama pelanggan      

20 Kemampuan kapster mengingat selera pelanggan      



21 Kemampuan kapster memberikan informasi yang 

jelas. 

     

II. JASA YANG DITERIMA 

Berikanlah pendapat anda pada pernyataan berikut sesuai dengan jasa 

atau kenyataan yang anda terima dari Ave Salon Citraland Mall 

Semarang. 

No. Pernyataan SS S CS TS STS 

A. Dimensi Tangibles 

1 Desain ruangan salon       

2 Kelengkapan fasilitas penunjang      

3 Kelengkapan peralatan salon      

4 Kebersihan ruangan & kebersihan peralatan salon       

5 Tampilan seragam kapster       

B. Dimensi Reliability 

6 Kemampuan kapster mengerjakan layanan sesuai 

dengan keinginan pelanggan 

     

7 Kemampuan kapster  menyelesaikan pekerjaan 

dengan tepat waktu 

     

8 Kemampuan kapster  mengerjakan suatu layanan 

dengan baik 

     

9 Kemampuan kapster memahami selera pelanggan 

dan tren masa kini. 

     

C. Dimensi Responsiveness 



10 Kecepatan kapster melayani konsumen      

11 Kecepatan kapster mengatasi keluhan pelanggan      

12 Kecepatan kapster memberikan solusi dari 

permasalahan pelanggan 

     

13 Kecepatan kapster menerima masukan dari 

konsumen 

     

D. Dimensi Assurance 

14 Kemampuan kapster untuk mengerjakan semua 

jenis jasa yang ditawarkan 

     

15 Kelengkapan pelayanan Ave Salon Citraland 

Mall Semarang  

     

16 Kemampuan kapster mengerjakan dengan baik 

berbagai layanan kecantikan 

     

E. Dimensi Emphaty 

17 Keramahan kapster terhadap pelanggan      

18 Kesopanan kapster terhadap pelanggan      

19 Kemampuan kapster mengingat nama pelanggan      

20 Kemampuan kapster mengingat selera pelanggan      

21 Kemampuan kapster memberikan informasi yang 

jelas. 

     

 

 

 



III. DERAJAT KEPENTINGAN 

Berikat pendapat anda pada pernyataan berikut sesuai dengan 

pernyataan yang anda angap penting dari pelayanan Ave Salon 

Citraland Mall Semarang. 

No. Pernyataan SP P CP TP STP 

A. Dimensi Tangibles 

1 Desain ruangan salon       

2 Kelengkapan fasilitas penunjang      

3 Kelengkapan peralatan salon      

4 Kebersihan ruangan & kebersihan peralatan salon       

5 Tampilan seragam kapster       

B. Dimensi Reliability 

6 Kemampuan kapster mengerjakan layanan sesuai 

dengan keinginan pelanggan 

     

7 Kemampuan kapster  menyelesaikan pekerjaan 

dengan tepat waktu 

     

8 Kemampuan kapster  mengerjakan suatu layanan 

dengan baik 

     

9 Kemampuan kapster memahami selera pelanggan 

dan tren masa kini. 

     

C. Dimensi Responsiveness 

10 Kecepatan kapster melayani konsumen      

11 Kecepatan kapster mengatasi keluhan pelanggan      



12 Kecepatan kapster memberikan solusi dari 

permasalahan pelanggan 

     

13 Kecepatan kapster menerima masukan dari 

konsumen 

     

D. Dimensi Assurance 

14 Kemampuan kapster untuk mengerjakan semua 

jenis jasa yang ditawarkan 

     

15 Kelengkapan pelayanan Ave Salon Citraland 

Mall Semarang  

     

16 Kemampuan kapster mengerjakan dengan baik 

berbagai layanan kecantikan 

     

E. Dimensi Emphaty 

17 Keramahan kapster terhadap pelanggan      

18 Kesopanan kapster terhadap pelanggan      

19 Kemampuan kapster mengingat nama pelanggan      

20 Kemampuan kapster mengingat selera pelanggan      

21 Kemampuan kapster memberikan informasi yang 

jelas. 

     

 

 

------------------------------------------TERIMA KASIH-----------------------------------
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