
KUESIONER PENELITIAN 

 

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian saya 

tentang: ANALISIS BISNIS PLAN TOKO “J34NS” DI SEMARANG. 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. Semua informasi yang terkumpul akan disajikan secara 

umum (tidak secara individu) sebagai ringkasan dari hasil analisis yang akan 

dilaporkan atau dipublikasikan dan akan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan 

kode etik penelitian. 

Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi 

kuesioner yang ada, saya ucapkan banyak terima kasih. 

 
IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  : 
 
Usia  : 

a. < 25 th 
b. 25 th – 35 th 
c. 36 th -  45 th 
d. > 45 th 

 
Jenis Kelamin : L / P 
 
Pekerjaan  : 

a. Pegawai 
b. Wiraswasta 
c. Mahasiswa/Pelajar 
d. Ibu rumah tangga 
e. Lain-lain, ......................................... 

 
Penghasilan/bulan: 

a. < Rp 3 juta 
b. Rp 3 juta – Rp 5 juta 
c. > Rp 5 juta – Rp 10 juta 
d. > Rp 10 juta 
 
 

 



PERTANYAAN  

Petunjuk Pengisian: 

Mohon untuk memberikan tanda (V) pada setiap pernyataan yang Anda pilih.  

Keterangan: 

SS= Sangat Setuju 

S = Setuju 

N = Netral 

TS = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

1. Produk jeans memang digemari oleh masyarakat      

2. Jika harga yang ditawarkan terjangkau tentunya 

akan semakin menarik minat konsumen 

     

4. Promosi yang akan dilakukan pasti dapat menarik 

konsumen dan meningkatkan omzet 

     

5. Lokasi usaha yang strategis dan di pusat kota 

Semarang  mudah diakses dari berbagai arah 

     

6. Toko J34NS  mengambil segmen masyarakat 

berpenghasilan menengah ke atas dan ke bawah 

     

7. Dalam targeting lebih ditekankan pada target pasar 

remaja Semarang, khususnya Semarang Tengah  

     

8. Usia target pasar adalah remaja dan dewasa yang 

berusia antara 15-30 tahun 

     

9. Pakaian yang akan dijual mengikuti perkembangan 

mode, dan kualitas yang terjamin 

     

10. Toko J34NS menyediakan jeans dengan pesanan 

khusus keinginan konsumen dan adanya penjahit 

yang langsung jadi dalam 3 jam (tergantung order) 
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