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LAMPIRAN 



KUESIONER PRA SURVEY 

 
Sehubungan dengan dengan diadakannya penelitian yang berjudul 

“Analisis Sikap Konsumen Terhadap Atribut-atribut Sepeda Motor HONDA New 

SUPRA FIT 100 CC di Wilayah Semarang”. Peneliti disini berharap 

kerjasamanya dengan Bapak / Ibu, Saudara/i, untuk mengisi kuesioner ini dengan 

benar agar dapat membantu menyelesaikan penelitian ini. 

Berikut ini adalah atribut-atribut yang mempengaruhi Anda dalam 

melakukan pembelian produk sepeda motor HONDA New SUPRA FIT 100 CC. 

Berilah jawaban dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang telah 

disediakan. 

 

JAWABAN  

Atribut YA TIDAK 

a. Daya mesin bandel, awet dan sudah teruji 

b. Pemakaian bahan bakar yang irit 

c. Mempunyai fasilitas berupa bagasi, yang dapat 

digunakan untuk menyimpan barang bawaan 

sehari-hari 

d. Variasi warna bodi beragam, lebih berkelas 

dan lebih modern  

e. Mesin ramah lingkungan 

f. Panel spedometer yang modern 

g. Lampu depan dan lampu belakang tampil lebih 

mewah dan sein trendy 

h. Pegangan kemudi yang trendy 

i. Striping/stiker lebih tampil mentereng 

j. Model spion baru dan trendy  

k. Pijakan belekang yang  kokoh dan nyaman 

  



l. Body tengah sporty dengan sand blasted 

m. Penutup depan yang elegan 

n. Knalpot sporty dan berkelas 

o. Pegangan belakang modern dan fungsional 

p. Penutup stang kemudi trendy 

q. Jok Hip-Hip-up yang keren dan nyaman 

r. Sokbreker kokoh, awet dan nyaman 

s. Ban metric , ceper dan stabil 

t. Desain body motor terkesan ramping 

u. Garansi mesin 3 tahun 

 

...Terima Kasih… 

 

 
 

 

 

 



KUESIONER 
Dengan Hormat, 

Sehubungan dengan diadakannya penelitian yang berjudul “Analisis Sikap 

Konsumen Terhadap Atribut-atribut Sepeda Motor HONDA New SUPRA FIT 

100 CC di Wilayah Semarang”. Peneliti disini berharap kerjasamanya dengan 

Bapak / Ibu, Saudara/i, untuk mengisi kuesioner ini dengan benar agar dapat 

membantu menyelesaikan penelitian ini. 

Berilah tanda ( x ) untuk pilihan jawaban yang anda kehendaki 

1. Nama   : 

2. Alamat   : 

3. No. Tlp / HP  : 

4. Jenis Kelamin : L/P 

5. Umur   :  

a. 15 – 24 tahun 

b. 25 34 tahun 

c. 35 -44 tahun 

d. 45 tahun keatas 

6. Pekerjaan  : 

a. Pegawai Negeri 

b. Pegawai Swata 

c. Wiraswasta / i 

d. Pelajar ? Mahasiswa 

e. Lain-lain ( disebutkan ) ........ 

7. Gaji / Pendapatan :  

a. 1.000.000,00 - 2.000.000,00 / bln  

b. 2.000.001,00 - 3.000.000,00 / bin 

c. 3.000.001,00 - 4.000.000,00 / bln 

d. 4.000.001,00 - 5.000.000,00 / bln 

e. > 5.000.000,00 / bln 

.....TERIMA KASIH..... 
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Bagaimana kondisi yang sebenarnya / kepercayaan  ( Belief ) pada atribut sepede 

motor HONDA SUPRA FIT 110 CC. 

Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom yang tersedia 

Keterangan : 
STS : Sangat Tidak Setuju                           S : Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju                                   SS : Sangat Setuju 
Rr : Ragu-ragu 

ATRIBUT STS TS Rr S SS 

a. Honda Surpra Fit mempunyai daya mesin yang bandel 

b. Honda Surpra Fit mempunyai daya mesin yang awet 

c. Honda Surpra Fit mempunyai daya mesin yang sudah teruji 

d. Pemakaian bahan bakar pada Honda Surpra Fit  cukup irit 

e. Honda Surpra Fit  mempunyai fasilitas berupa bagasi, yang 

dapat digunakan untuk menyimpan barang bawaan sehari-hari 

f. Honda Surpra Fit  memiliki variasi bodi yang beragam 

g. Honda Surpra Fit  memiliki variasi bodi yang lebih berkelas 

h. Honda Surpra Fit  memiliki variasi bodi yang lebih modern 

i. Honda Surpra Fit  memiliki mesin yang ramah lingkungan  

j. Honda Surpra Fit  memiliki lampu depan dan belakang yang 

lebih mewah 

k. Honda Surpra Fit  memiliki lampu depan dan belakang yang 

sein trendy 

l. Honda Surpra Fit  memiliki striping /stiker tampil lebih 

mentereng 

m. Honda Surpra Fit  memiliki desain body motor yang terkesan 

ramping 

n. Honda Surpra Fit  memiliki garansi mesin 3 tahun 

o. Honda Surpra Fit  memiliki sokbreker yang kokoh 

p. Honda Surpra Fit  memiliki sokbreker yang aman 

q. Honda Surpra Fit  memiliki sokbreker yang nyaman 
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Bagaimana penilaian anda atau evaluasi pada atribut sepeda motor yang sejenis. 

Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom yang tersedia 

ATRIBUT STS TS Rr S SS 
a. Sepeda motor yang baik adalah sepeda motor yang 

mempunyai mesin bandel 

b. Sepeda motor yang baik adalah sepeda motor yang 

mempunyai mesin awet 

c. Sepeda motor yang baik adalah sepeda motor yang 

mempunyai mesin yang sudah teruji 

d. Sepeda motor yang baik adalah sepeda motor yang 

mempunyai pemakaian bahan bakarnya cukup irit 

e. Sepeda motor yang baik adalah sepeda motor yang 

mempunyai fasilitas penunjang berupa bagasi, yang dapat 

digunakan untuk menyimpan barang bawaan sehari-hari 

f. Sepeda motor yang baik adalah sepeda motor yang 

mempunyai variasi bodi yang beragam 

g. Sepeda motor yang baik adalah sepeda motor yang 

mempunyai variasi bodi yang berkelas 

h. Sepeda motor yang baik adalah sepeda motor yang 

mempunyai variasi bodi yang modern 

i. Sepeda motor yang baik adalah sepeda motor yang 

mesinnya ramah lingkungan 

j. Sepeda motor yang baik adalah sepeda motor yang 

mempunyai lampu depan dan belakang yang lebih mewah 

k. Sepeda motor yang baik adalah sepeda motor yang 

mempunyai lampu depan dan belakang yang sein trendy 

l. Sepeda motor yang baik adalah sepeda motor yang 

mempunyai striping/stiker yang lebih tampil mentereng  

     



 

Keterangan : 

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

Rr : Ragu-ragu 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m. Sepeda motor yang baik adalah sepeda motor yang 

mempunyai  desain body motor yang terkesan ramping 

n. Sepeda motor yang baik adalah sepeda motor yang 

mempunyai  garansi mesin 3 tahun 

o. Sepeda motor yang baik adalah sepeda motor yang 

mempunyai   sokbreker yang kokoh 

p. Sepeda motor yang baik adalah sepeda motor yang 

mempunyai  sokbreker yang aman 

q. Sepeda motor yang baik adalah sepeda motor yang 

mempunyai  sokbreker yang nyaman 
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