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LAMPIRAN B 

KUISIONER FAKTOR 

Kuisioner ini akan dipergunakan sebagai masukan data yang digunakan dalam 
penyusunan Tugas Akhir di Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik 
Universitas Brawijaya dengan judul Arahan Pengembangan Sentra Industri Tape di 
Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.  

IDENTITAS RESPONDEN 
Nama : 
Usia  : 
Alamat  : 

PERTANYAAN  
Faktor-faktor apa saja yang menentukan pengembangan sentra industri tape di 
Kecamatan Binakal ? 

PETUNJUK PENGISIAN  

Dengan mencentang ( √ ) salah satu kolom untuk masing-masing pertanyaan, dengan 
kriteria: 
1. Sangat tidak berpengaruh 
2. Tidak berpengaruh 
3. Cukup berpengaruh 
4. Berpengaruh 
5. Sangat berpengaruh 
 
No FAKTOR 1 2 3 4 5 
Tenaga Kerja  
1 Jumlah tenaga kerja yang dimiliki pengusaha mempengaruhi perkembangan 

sentra industri tape 
     

2 Kualitas tenaga kerja yang dimiliki pengusaha mempengaruhi perkembangan 
sentra industri tape  

     

Modal Kerja 
1 Besar modal yang dimiliki pengusaha mempengaruhi perkembangan sentra 

industri tape 
     

2 Asal modal yang dimiliki pengusaha mempengaruhi perkembangan sentra 
industri tape  

     

Teknologi 
1 Jenis teknologi yang dimiliki pengusaha mempengaruhi perkembangan sentra 

industri tape  
     

2 Jumlah teknologi  yang dimiliki pengusaha mempengaruhi perkembangan sentra 
industri tape 

     

Bahan Baku  
1 Pasokan bahan baku dari dalam maupun dari luar Kabupaten Bondowoso  

mempengaruhi perkembangan produksi industri tape 
     

2 Distribusi dalam memperoleh bahan baku akan  mempengaruhi perkembangan 
sentra industri tape 
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No FAKTOR 1 2 3 4 5 
Kelembagaan 
1 Adanya kerjasama dengan pihak lain mempengaruhi perkembangan sentra 

industri tape 
     

Pemasaran  
1 Adanya strategi pemasaran mempengaruhi perkembangan  sentra industri tape      
2 Adanya promosi produk industri tape  mempengaruhi perkembangan pemasaran      
Linkage System  
1 Adanya keterkaitan dengan industri lain mempengaruhi perkembangan produksi 

hingga pemasaran industri tape  
     

Jaringan Utilitas  
1 Ketersediaan jaringan jalan yang memadai mempengaruhi perkembangan 

produksi hingga pemasaran industri tape 
     

2 Ketersediaan sarana air bersih yang memadai mempengaruhi perkembangan 
produksi hingga pemasaran industri tape 

     

3 Ketersediaan jaringan telekomunikasi yang memadai mempengaruhi 
perkembangan produksi hingga pemasaran industri tape 

     

4 Ketersediaan jaringan listrik yang memadai mempengaruhi perkembangan 
produksi hingga pemasaran industri tape 

     

5 Ketersediaan pengelolaan limbah sampah  yang memadai mempengaruhi 
perkembangan produksi hingga pemasaran industri tape 

     

 
 

 


