
KUESIONER PENELITIAN 
 
 

Sehubungan dengan penelitian saya tentang “ANALISIS PEMILIHAN 

LOKASI CABANG BARU PT. CITRA MANDIRI MULTIFINANCE”, saya 

memohon kesediaan Anda sekalian sebagai manajer untuk mengisi kuesioner di 

bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. 

 

A. Metode Tingkat Kepentingan 

Isilah daftar pertanyaan yang terlampir ini dengan cara memberikan 

peringkat (dari 1 hingga 21) untuk setiap item pertanyaan yang ada. Angka 1 

menunjukkan tingkat kepentingan atau prioritas tertinggi menurut Anda dan 

semakin besar angkanya menunjukkan tingkat kepentingan atau prioritas yang 

kurang penting. 

No. Pertanyaan Tingkat Kepentingan 
(Skala Prioritas) 

1. Letak atau lokasi anak cabang baru menjadi pertimbangan 
penting dalam menentukan lokasi baru seperti apakah dekat 
pusat kota, pemukiman, dan sebagainya (lokasi yang 
strategis) 

 

2. Dalam menentukan lokasi anak cabang barunya, perusahaan 
juga mempertimbangkan kedekatan dengan konsumen 
(target pasarnya). 

 

3. Masalah transportasi menjadi pertimbangan penting dalam 
menentukan lokasi anak cabang baru, sehingga 
memudahkan nasabah untuk menjangkaunya 

 

4. Dalam menentukan lokasi anak cabang barunya, perusahaan 
memperhatikan arah lalu lintas transportasi (angkutan) yang 
sering melalui lokasi tersebut sehingga konsumen mudah 
menjangkaunya 

 

5. Dalam menentukan pemilihan lokasi anak cabang baru, 
supply tenaga kerja (karyawan) adalah hal yang harus 
diperhatikan misalnya karyawan yang berpengalaman 

 

6. Jenis kelamin para pekerja dan tenaga kerja yang memenuhi 
persyaratan adalah salah satu pertimbangan perusahaan 
dalam menentukan pemilihan lokasi anak cabang barunya 

 

7. 
 

Supply listrik adalah salah satu faktor penting yang harus 
diperhatikan dalam menentukan pemilihan lokasi anak 
cabang baru 

 



8. Besarnya biaya listrik adalah hal yang diperhatikan 
perusahaan dalam menentukan pemilihan lokasi anak 
cabang baru 

 

9. 
 

Dalam memilih lokasi anak cabang baru, rencana di masa 
depan harus diperhatikan 

 

10. Perusahaan juga mempertimbangkan adanya kemampuan 
perluasan lahan di masa mendatang pada lokasi anak cabang 
barunya 

 

11. Terdapatnya fasilitas service seperti adanya rumah makan, 
warung di sekeliling juga dipertimbangkan dalam 
menentukan lokasi anak cabang baru 

 

12. Adanya toko atau supermarket di sekitar juga menjadi 
pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan lokasi 
anak cabangnya 

 

13. Letak dari pesaing  yang serupa juga hal yang patut 
diperhatikan dalam memilih lokasi anak cabang baru 

 

14. Perusahaan dalam memilih lokasi anak cabang barunya 
memperhatikan juga kemampuan atau daya saing yang 
dimilikinya 

 

15. Adanya peraturan pemerintah seperti UU yang berlaku juga 
menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi anak 
cabang baru 

 

16. Besarnya pajak menjadi pertimbangan perusahaan dalam 
menentukan lokasi anak cabang barunya 

 

17. Sikap masyarakat di sekitar anak cabang perusahaan adalah 
salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam 
memilih lokasi anak cabang baru 

 

18. Dalam menentukan lokasi anak cabang barunya, perusahaan 
juga memperhatikan lingkungan masyarakat di sekitarnya 
apakah memungkinkan 

 

19. 
 

Kondisi keamanan di sekitar lokasi anak cabang perusahaan 
menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan 
pemilihan lokasi anak cabang baru (misalnya dekat kantor 
polisi) 

 

20. Perusahaan dalam menentukan lokasi anak cabang barunya 
juga mempertimbangkan adanya dukungan keamanan 
(seperti tersedianya security keamanan yang layak) 

 

21. Harga tanah menjadi pertimbangan penting bagi perusahaan 
untuk menentukan lokasi anak cabang barunya 

 

 

 

 



B. Pemberian Bobot 

 Isilah pertanyaan berikut ini untuk menjadi bobot dengan jumlah total 

100%. Terima Kasih!!! 

No. Pertanyaan Bobot 

1. Letak atau lokasi anak cabang baru menjadi 
pertimbangan penting dalam menentukan lokasi baru 
seperti apakah dekat pusat kota, pemukiman, dan 
sebagainya (lokasi yang strategis) 

 

2. Dalam menentukan lokasi anak cabang barunya, 
perusahaan juga mempertimbangkan kedekatan dengan 
konsumen (target pasarnya). 

 

3. Masalah transportasi menjadi pertimbangan penting 
dalam menentukan lokasi anak cabang baru, sehingga 
memudahkan nasabah untuk menjangkaunya 

 

4. Dalam menentukan lokasi anak cabang barunya, 
perusahaan memperhatikan arah lalu lintas transportasi 
(angkutan) yang sering melalui lokasi tersebut 
sehingga konsumen mudah menjangkaunya 

 

5. Dalam menentukan pemilihan lokasi anak cabang 
baru, supply tenaga kerja (karyawan) adalah hal yang 
harus diperhatikan misalnya karyawan yang 
berpengalaman 

 

6. Jenis kelamin para pekerja dan tenaga kerja yang 
memenuhi persyaratan adalah salah satu pertimbangan 
perusahaan dalam menentukan pemilihan lokasi anak 
cabang barunya 

 

7. 
 

Supply listrik adalah salah satu faktor penting yang 
harus diperhatikan dalam menentukan pemilihan lokasi 
anak cabang baru 

 

8. Besarnya biaya listrik adalah hal yang diperhatikan 
perusahaan dalam menentukan pemilihan lokasi anak 
cabang baru 

 

9. 
 

Dalam memilih lokasi anak cabang baru, rencana di 
masa depan harus diperhatikan 

 

10. Perusahaan juga mempertimbangkan adanya 
kemampuan perluasan lahan di masa mendatang pada 
lokasi anak cabang barunya 

 

11. Terdapatnya fasilitas service seperti adanya rumah 
makan, warung di sekeliling juga dipertimbangkan 
dalam menentukan lokasi anak cabang baru 

 

12. Adanya toko atau supermarket di sekitar juga menjadi 
pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan 
lokasi anak cabangnya 

 



13. Letak dari pesaing  yang serupa juga hal yang patut 
diperhatikan dalam memilih lokasi anak cabang baru 

 

14. Perusahaan dalam memilih lokasi anak cabang barunya 
memperhatikan juga kemampuan atau daya saing yang 
dimilikinya 

 

15. Adanya peraturan pemerintah seperti UU yang berlaku 
juga menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi 
anak cabang baru 

 

16. Besarnya pajak menjadi pertimbangan perusahaan 
dalam menentukan lokasi anak cabang barunya 

 

17. Sikap masyarakat di sekitar anak cabang perusahaan 
adalah salah satu faktor penting yang harus 
diperhatikan dalam memilih lokasi anak cabang baru 

 

18. Dalam menentukan lokasi anak cabang barunya, 
perusahaan juga memperhatikan lingkungan 
masyarakat di sekitarnya apakah memungkinkan 

 

19. 
 

Kondisi keamanan di sekitar lokasi anak cabang 
perusahaan menjadi salah satu pertimbangan dalam 
menentukan pemilihan lokasi anak cabang baru 
(misalnya dekat kantor polisi) 

 

20. Perusahaan dalam menentukan lokasi anak cabang 
barunya juga mempertimbangkan adanya dukungan 
keamanan (seperti tersedianya security keamanan yang 
layak) 

 

21. Harga tanah menjadi pertimbangan penting bagi 
perusahaan untuk menentukan lokasi anak cabang 
barunya 

 

 TOTAL: 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Alternatif Lokasi 

Isilah tabel berikut ini dengan memberikan angka yang berkisar antara: 

a. 75 – 100 : sangat setuju 

b. 50 – 74,99 : kurang setuju 

c. < 50 : tidak setuju 

Lokasi No. Pertanyaan 

Ungaran Ambarawa Kudus Purwokerto 

1. Letak atau lokasi anak cabang baru di 
daerah ini dekat pusat kota, 
pemukiman, dan sebagainya (lokasi 
yang strategis) 

    

2. Dalam menentukan lokasi anak 
cabang barunya, di daerah ini 
termasuk baik kedekatan dengan 
konsumen (target pasarnya) 

    

3. Masalah transportasi pada daerah ini 
baik, sehingga memudahkan nasabah 
untuk menjangkaunya 

    

4. Pada lokasi ini arah lalu lintas 
transportasi (angkutan) sering melalui 
lokasi sehingga konsumen mudah 
menjangkaunya 

    

5. Supply tenaga kerja (karyawan) pada 
daerah ini baik karena banyak 
karyawan yang berpengalaman 

    

6. Pada daerah ini para pekerja/tenaga 
kerjanya memenuhi persyaratan  

    

7. Pada daerah ini supply listriknya baik     
8. Pada daerah ini biaya listriknya tidak 

terlalu mahal 
    

9. 
 

Pada daerah ini untuk rencana di masa 
depan baik 

    

10. Pada daerah ini kemampuan perluasan 
lahan di masa mendatang masih baik 

    

11. Pada daerah ini terdapat fasilitas 
service seperti adanya rumah makan, 
warung di sekeliling yang cukup 
mendukung 

    

12. Pada daerah ini ada toko atau 
supermarket yang cukup banyak 

    



13. Pada daerah ini letak dari pesaing  
yang serupa cukup jauh 

    

14. Pada daerah ini kemampuan atau daya 
saing yang dimiliki perusahaan tinggi 

    

15. Pada daerah ini, peraturan pemerintah 
seperti UU yang berlaku juga 
mendukung 

    

16. Pada daerah ini pajaknya tidak terlalu 
tinggi dan masih dalam batas wajar 

    

17. Pada daerah ini sikap masyarakat di 
sekitar mendukung 

    

18. Pada daerah ini, lingkungan 
masyarakat di sekitarnya 
memungkinkan 

    

19. 
 

Pada daerah ini, kondisi keamanan di 
sekitar lokasi baik dan  dekat kantor 
polisi 

    

20. Pada daerah ini, terdapat dukungan 
keamanan (seperti tersedianya 
security keamanan yang layak) 

    

21. Pada daerah ini, harga tanahnya masih 
terjangkau 
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