
KUESIONER 
 

Kuesioner ini dibuat untuk mengetahui kesesuaian brand image mobil 

Honda Jazz VTEC Sports dengan image RATU sebagai sumber pesan dalam iklan. 

Maka dari itu, Saya memohon kesediaan Anda untuk membantu mengisi kuesioner 

ini dengan memberi tanda silang (X) pada jawaban yang sesuai dengan pilihan Anda. 

Atas kesediaan dan perhatiannya, Saya ucapkan terimakasih.   

 

IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama   : 

2. Alamat  : 

3. Jenis kelamin :   a.  Laki-laki  b.  Perempuan 

4. Usia  : a.  19-23 th  d.  34-38 th 

    b.  24-28 th  e.  39-43 th 

    c.  29-33 th  f.   >43 th 

5. Pekerjaan :  a.  Pelajar/Mahasiswa  d.  Karyawan Swasta 

b. Profesional  e.  Wiraswasta 

c. PNS 

 

 

1. Apakah Anda pernah melihat iklan Honda Jazz VTEC Sports melalui iklan 

dengan RATU sebagai sumber pesannya?  

b. ya  

c. Tidak 

 

2. Iklan Honda Jazz VTEC Sports menggunakan RATU sangat menarik.  

a. ya 

b. tidak 



3. Bintang iklan yang digunakan (RATU) cocok dengan merek mobil Honda Jazz 

VTEC Sports. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

4. Musik pengiring dalam iklan sesuai dengan karakteristik merek mobil Honda Jazz 

VTEC Sports. 

a. Ya 

b. tidak 

 

5. Pesan apakah yang Anda tangkap dari iklan tersebut? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

Brand image : gambaran yang muncul di benak Anda ketika mengingat merek 

Honda Jazz VTEC Sports 

 



Berikan tanda silang ( X ) pada masing-masing variabel kedua tabel di bawah ini 

yang sesuai dengan pilihan Anda mengenai Brand Image RATU dan Honda Jazz 

VTEC Sports melalui iklan menggunakan RATU. 

 

Brand Image RATU 

Jawaban  
Variabel yang diukur 

Ya Tidak 
Desain kostum yang sangat unik      
Warna musik  yang berbeda (Pop Rock)     
Suara vokalis saat menyanyikan lagu dapat 
mempengaruhi perasaan pendengarnya 
(powerfull)     
Trendsetter di dunia musik dan fashion     
Menggunakan alat-alat canggih untuk 
menghasilkan musik yang enak didengar    
Berjiwa muda   
Penampilan yang dinamis    
Aksi panggung  yang sangat atraktif   
 

Brand Image Honda Jazz VTEC Sports  

Jawaban  Variabel yang diukur 
Ya tidak 

Desain body yang unik      
Irit bahan bakar      
Mesin menghasilkan tenaga dengan daya dan 
kecepatan yang tinggi (Powerfull)    
Trendsetter di dunia otomotif     
Teknologi mesin canggih     
Sporty dan berjiwa muda   
Desain interior yang sangat dinamis   
Warna mobil Honda Jazz VTEC Sports  yang 
ditawarkan sangat atraktif   

Thanx 4 your attention 
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