
 
 



Data Responden 

 

         No : …………  

 

1. Nama     : 

2. Umur     : 

3. Jenis kelamin    : 

4. Alamat     : 

5. Penghasilan  per bulan :  

    a. < 500.000  c. 1.000.000 – 2.000.000 e. >3.000.000          

    b. 500.000 – 1.000.000 d. 2.000.000 – 3.000.000  

6. Berapa kali dalam sebulan anda berbelanja di toko Semi Dadi : 

    a. 2x    c. 4x    e. >5x    

    b. 3x    d. 5x    

 

 

 

 

Dibawah ini ada beberapa daftar pertanyaan mengenai toko Semi Dadi yang 

ditujukan kepada responden. Anda diminta memilih salah satu  jawaban dari lima 

alternatif jawaban yang tersedia dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan 

kriteria penilaian sebagai berikut: 

Jawaban Sangat Setuju ( SS ) diberikan skor 5 

Jawaban Setuju ( S ) diberikan skor 4 

Jawaban Netral ( N ) diberikan skor 3 

Jawaban Tidak Setuju ( TS ) diberikan skor 2 

Jawaban Sangat Tidak Setuju ( STS ) diberikan skor 1 

Berilah tanda silang (v) pada salah satu pilihan yang menurut anda anggap tepat. 

 



 

”Lokasi” 

Skor (skala) 
No. Pertanyaan 

STS TS N S SS

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

Apakah menurut anda letak toko Semi Dadi berada 

di tempat yang cukup terbuka ( pinggir jalan raya ) 

Apakah lokasi toko mudah dijangkau oleh 

kendaraan umum 

Apakah lokasi toko dekat dengan tempat tinggal  

(domisili) konsumen   

     

 

”Produk” 

Skor (skala) 
No. Pertanyaan 

STS TS N S SS

1. 

 

2. 

 

Apakah kualitas barang yang ditawarkan di toko 

Semi Dadi baik 

Apakah persediaan barang  di toko Semi Dadi 

lengkap 

     

 

”Harga” 

Skor (skala) 
No. Pertanyaan 

STS TS N S SS 

1 

 

 

2 

 

Apakah menurut anda harga barang di dalam toko 

Semi Dadi relatif lebih murah dibanding toko 

lainnya 

Menurut anda apakah harga di dalam toko Semi 

Dadi terjangkau oleh konsumen 

     



3 

 

Apakah menurut anda pembelian diantara        

jumlah tertentu diberikan potongan harga (diskon) 

 

”Keputusan Pembelian” 

Skor (skala) 
No. Pertanyaan 

STS TS N S SS 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

Apakah sewaktu anda membeli barang di toko 

Semi Dadi, anda mempertimbangkan sesuatu 

dengan matang sehingga benar-benar membeli 

Apakah lokasi, produk dan harga merupakan alas 

an anda untuk melakukan keputusan pembelian 

Apakah frekuensi berbelanja anda semakin 

bertambah setelah anda mengetahui kelebihan 

dalam toko Semi Dadi 
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