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Lampiran 1. Kuisioner Penelitian 

KUISIONER PENELITIAN 

Responden yang terhormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama      : Anggi Pratyaksa 

NIM        : 0910551002 

Fakultas : Peternakan Universitas Brawijaya Malang 

Tugas akhir yang sedang diselesaikan dan mengadakan  

penelitian di Rumah Sosis Batu Malang. Untuk itu partisipasinya 

anda dalam mengisi kuisioner ini sangat diperlukan untuk 

menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Analisis Bauran 

Pemasaran Dalam Pembelian Produk Sosis di Rumah Sosis. 

Oleh karena itu, saya mengharapkan bantuan anda untuk 

memberikan jawaban yang sebenarnya. Hasil penelitian ini hanya 

diperuntukan dalam penyusunan skripsi ini saja dan bukan untuk 

dipublikasikan sehingga akan dijamin kerahasiannya. 

Atas bantuan dan kesediaan anda, saya mengucapkan terima 

kasih 

 

 

Hormat saya 

 

Anggi Pratyaksa 
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 IDENTITAS PRIBADI RESPONDEN 

 

Petunjuk : Berilah jawaban pada pertanyaan berikut ini dengan 

memberi tanda ( √ ) yang                                                                                                                                    

sesuai dengan anda. 

1. Nama : ………….. 

2. Jenis kelamin :        Laki-laki          Perempuan 

3. Usia : ……tahun.  

4. Apa pekerjaan Anda saat ini  

      Pegawai Negeri              Pegawai Swasta 

      Pelajar/Mahasiswa         Lain-lain (sebutkan)  

5. Pendidikan terakhir yang Anda tempuh : 

     SD                                   SMP 

     SMA                               S1 

6. Penghasilan Anda dalam satu  bulan :   

      Rp. 100.000 – Rp. 500.000 

      Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 

      Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.0000 

      ≥ Rp. 5.000.000 

7. Berapa produk sosis yang ada beli dalam satu kali 

pembelian 

     1 produk 3 produk 

     2 produk                                             > 3 produk 

8. Berapa kali kira-kira Anda membeli produk olahan daging 

di Rumah Sosis dalam satu bulan 

      Tidak sama sekali                Satu kali 

      Tiga kali                               ≥ Lima kali 

9. Menu favorit :  

      Dragon of Rumah Sosis 

      Just Sausage 

      Black Paper Crusted 

      Chicken Onion Sausage 
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      Menu sosis selain diatas :............      

10. Mengapa memilih menu diatas :………….. 

11. Dari manakah Anda berasal : ………….. 

12. Dengan siapa anda biasa datang 

     Teman                                 Keluarga 

     Saudara                               Lain-lain  

 DAFTAR PERTANYAAN 

Berilah tanda ( √ ) pada kolom produk, harga, promosi dan 

tempat/lokasi yang tersedia, untuk jawaban yang sesuai dengan 

pendapat anda. Jika anda ingin mengganti jawaban, anda cukup 

melingkari tanda centang pada pilihan anda tersebut kemudian 

memberi tanda centang baru pada jawaban yang tersedia dari 5 

pilihan yaitu : 

1     : Sangat Tidak Setuju (STS). 

2     : Tidak Setuju (TS). 

3     : Ragu-ragu (RG). 

4     : Setuju (S). 

5     : Sangat Setuju (SS). 

DAFTAR PERTANYAAN 

Keputusan Konsumen Berdasarkan Produk (X1) 

No Uraian Pertanyaan 1 2 3 4 5 

1 Kualitas/mutu produk sosis menurut 

konsumen 

(STS) tidak ada rasa khas daging 

dan tidak ada izin          DepKes 

serta tidak ada logo halal. 

(TS) tidak ada rasa khas daging dan 

tidak ada logo halal 

(RG) rasa khas daging dan ada logo 

halal. 

(S) rasa khas daging dan ada izin 
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dari DepKes. 

(SS) rasa khas daging, serta ada logo 

halal dan izin dari DepKes. 

2 Ukuran produk sosis menurut 

konsumen : 

(STS) setiap menu sosis tidak 

memiliki variasi ukuran 

(TS) 1 dari 4 menu sosis memiliki 

variasi ukuran yang berbeda-beda 

(RG) 2 dari 4 menu sosis memiliki 

variasi ukuran yang berbeda-beda 

(S) 3 dari 4 menu sosis memiliki 

variasi ukuran yang berbeda-beda 

(SS) 4 menu sosis memiliki ukuran 

variasi yang berbeda-beda  

     

3 Keanekaragaman produk sosis 

menurut konsumen : 

(STS) Tidak terdapadat variasi 

produk sosis. 

(TS) Terdapat 1 variasi produk sosis  

(RG) Terdapat 2 variasi produk sosis 

(S) Terdapat 3 variasi produk sosis. 

(SS) Terdapat > 3 variasi produk 

sosis.  

     

4 Warna sosis menurut konsumen : 

(STS) Warna sosis sapi sangat 

merah hangus dan warna sosis ayam 

coklat terang 

(TS) Warna sosis sapi merah hitam 

dan warna sosis ayam coklat tua  

(RG) Warna sosis sapi merah tua 

dan warna sosis ayam coklat tua 

(S) Warna sosis sapi merah darah 

dan warna sosis ayam coklat  
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(SS) Warna sosis sapi merah muda 

dan warna sosis ayam coklat pudar. 

 

Keputusan Konsumen Berdasarkan Harga (X2) 

No Uraian Pertanyaan 1 2 3 4 5 

5 Keterjangkuan harga produk sosis 

menurut konsumen : 

(STS) Harga produk sosis sangat 

tidak terjangkau 

(TS) Harga produk sosis terjangkau 

hanya untuk kalangan atas 

(RG) Harga produk sosis terjangkau 

untuk kalangan menengah  kebawah 

(S) Harga produk sosis terjangkau 

untuk kalangan menengah  keatas 

(SS) Harga produk sosis terjangkau 

untuk semua kalangan 

     

6 Kesesuaian harga produk sosis 

menurut konsumen : 

(STS) Harga dengan porsi tidak 

sesuai, harga sangat mahal. 

(TS) Harga dengan porsi kurang 

sesuai, harga mahal. 

(RG) Harga produk sosis cukup 

sesuai dengan porsi, harga murah. 

(S) Harga produk sosis sesuai 

dengan porsi, harga terjangkau 

(SS) Harga produk sosis sangat 

sesuai dengan porsi, harga 

terjangkau. 
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Keputusan Konsumen Berdasarkan Promosi (X3) 

No Uraian Pertanyaan 1 2 3 4 5 

7 Promosi melalui media elektronik 

menurut konsumen : 

(STS) Konsumen tidak memperoleh 

informasi dari media elektronik, 

radio, televisi, dan internet. 

(TS) Konsumen memperoleh 

informasi dari internet. 

(RG) Konsumen memperoleh 

informasi dari televisi, dan internet. 

(S) Konsumen memperoleh 

informasi dari media elektronik 

radio, televisi, dan internet. 

(SS) Konsumen sering memperoleh 

informasi dari media elektronik 

radio, televisi, dan internet. 

     

8 Promosi melalui personal selling 

menurut konsumen : 

(STS) Tidak terdapat usaha dari 

penjual untuk mempersuasi 

konsumen  dalam membeli produk 

sosis. 

(TS) Terdapat usaha dari penjual 

untuk mempersuasi konsumen 

dalam membeli produk sosis namun 

dilakukan dengan intensitas yang 

kurang. 

(RG) Terdapat usaha dari penjual 

untuk mempersuasi konsumen 

dalam membeli produk sosis namun 

dilakukan dengan intensitas sedang. 

(S) Terdapat usaha dari penjual 

untuk mempersuasi konsumen 
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dalam membeli produk sosis namun 

dilakukan dengan intensitas yang 

sering dan informasi yang diberikan 

banyak. 

(SS) Terdapat usaha dari penjual 

untuk mempersuasi konsumen 

dalam membeli produk sosis namun 

dilakukan dengan intensitas yang 

sangat sering dan informasi yang 

diberikan banyak dan detail. 

 

Keputusan Konsumen Berdasarkan Tempat (X4) 

No Uraian Pertanyaan 1 2 3 4 5 

9 Lokasi Rumah Sosis menurut 

konsumen : 

(STS) Lokasi sulit dijangkau dan 

tidak ada informasi arah lokasi. 

(TS) Lokasi dapat dijangkau oleh 

angkutan umum saja dan tidak ada 

informasi arah lokasi. 

(RG) Lokasi dapat dijangkau oleh 

motor saja dan ada informasi arah 

lokasi. 

(S) Lokasi dapat dijangkau oleh 

motor dan mobil dan ada informasi 

arah lokasi. 

(SS) Lokasi dapat dijangkau oleh 

semua jenis kendaraan dan ada 

informasi arah lokasi. 

     

10 Tempat parkir di Rumah Sosis 

menurut konsumen : 

(STS) Lokasi Rumah Sosis  tidak 

terdapat tempat parkir kendaraan 

bermotor serta tidak memiliki 
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kemanan di sekitar lokasi penjualan. 

(TS) Lokasi Rumah Sosis  tidak 

terdapat tempat untuk parkir dan 

tidak memiliki jaminan keamanan 

untuk kendaraan bermotor para 

pembeli. 

(RG) Lokasi Rumah Sosis terdapat 

tempat parkir yang sempit tetapi 

tidak memiliki jaminan aman pada 

kendaraan para pembeli. 

(S) Lokasi Rumah Sosis terdapat 

tempat parkir serta mendapatkan 

keamanan untuk kendaraan 

pembeli. 

(SS) Lokasi Rumah Sosis terdapat 

tempat parkir yang luas serta 

mendapatkan keamanan untuk 

kendaraan pembeli. 

11 Kebersihan dan kenyaman di 

Rumah Sosis menurut konsumen : 

(STS) Rumah Sosis tidak memiliki 

kelengkapan fasilitas dan tidak 

bersih disemua area. 

(TS) Rumah Sosis memiliki 

kelengkapan fasilitas yang kurang 

dan tempat makan tidak bersih. 

(RG) Rumah Sosis memiliki 

kelengkapan fasilitas  yang 

memadai dan tempat makan tidak 

bersih. 

(S) Rumah Sosis memliki fasilitas 

yang memadai dan tempat makan 

yang bersih. 

(SS) Rumah Sosis memliki fasilitas 
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yang memadai dan bersih disemua 

area. 

 

Keputusan Pembelian (Y) 

No Uraian Pertanyaan 1 2 3 4 5 

1 Jumlah pembelian produk sossis 

menurut konsumen 

(STS) Jumlah pembelian produk 

sosis yang dipersepsikan konsumen 

≥ 5 jenis produk dalam 1 kali 

pembelian. 

(TS) Jumlah pembelian produk 

sosis yang dipersepsikan konsumen 

4 jenis produk dalam 1 kali 

pembelian. 

(RG) Jumlah pembelian produk 

sosis yang dipersepsikan konsumen 

3 jenis produk dalam 1 kali 

pembelian. 

(S) Jumlah pembelian produk sosis 

yang dipersepsikan konsumen 2 

jenis produk dalam 1 kali 

pembelian. 

(SS) Jumlah pembelian produk sosis 

yang dipersepsikan konsumen 1 

jenis produk dalam 1 kali 

pembelian. 

     

 Frekuensi pembelian produk sosis 

di Rumah Sosis menurut konsumen. 

(STS) Frekuensi pembelian produk 

sosis yang dipersepsikan konsumen 

4 kali dalam 1 bulan. 

(TS) Frekuensi pembelian produk 
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sosis yang dipersepsikan konsumen 

3 kali dalam 1 bulan. 

(RG) Frekuensi pembelian produk 

sosis yang dipersepsikan konsumen 

2 kali dalam 1 bulan. 

(S) Frekuensi pembelian produk 

sosis yang dipersepsikan konsumen 

1 kali dalam 1 bulan. 

(SS) Frekuensi pembelian produk 

sosis yang dipersepsikan konsumen 

tidak tentu berapa kali dalam 1 

bulan. 

 


