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KUESIONER 

 

PENELITIAN TENTANG 

ANALISIS PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN MOBIL TOYOTA AVANZA AUTO 2000 

SUKUN MALANG 

 

Dengan Hormat, 

Disela kesibukan Bapak/Ibu/Saudara/i, perkenankan kami mohon 

bantuannya untuk meluangkan sedikit waktu guna mengisi angket yang kami 

sertakan berikut ini. 

Angket ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah yaitu dalam rangka penyusunan 

skripsi. Mengingat betapa pentingnya data  ini maka kami sangat mengharapkan 

agar angket ini diisi dengan lengkap, jujur, tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Perlu 

juga diketahui bahwa dalam hal ini tidak ada jawaban yang dianggap salah, 

jawaban yang paling benar adalah yang sesuai dengan keadaan, perasaan dan 

pikiran masing-masing. 

Atas  bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.   

 

          Malang    

      Hormat kami, 

          

          Peneliti 

 

 



KUESIONER 

 

 

1. No. Responden :…………… 

2. Identitas Responden 

a. Laki-laki   b. Perempuan 

3. Umur :……..tahun 

4.  Pendidikan : 

a. SD    b. SLTP 

c. SMU/SMK   d. Diploma   e. Sarjana 

5. Pekerjaan : ……. 

a. Pegawai Negeri  b Pegawai swasta    c. Wiraswasta   

d. Pelajar/Mahasiswa              e. Ibu Rumah Tangga f. Lain-lain………..… 

6. Penghasilan/bulan 

a. < Rp. 2.500.000,00 

b. Rp. 2.500.001,00 - Rp. 3.500.000,00 

c. Rp. 3.500.001,00 - Rp. 4.500.000,00 

d. > Rp. 4.500.000,00 

 

Petunjuk : Pilihlah satu jawaban dari jawaban a,b,c,d,e yang sesuai dengan 

pendapat/anggapan anda dengan memberi tanda (X) pada kolom yang 

tersedia. 

 

 

  



No. Item 
Jawaban 

SS S CS KS TS 

 Produk (X1) 

1.  Saya tahu tingkat kondisi baik buruknya mesin mobil Toyota 

Avanza 

     

2.  Saya tertarik membeli mobil Toyota Avanza  karena memiliki 

desain atau tampilan yang menarik dan futuristik   

     

3.  Saya tertarik membeli mobil Toyota Avanza  karena  irit bahan 

bakar 

     

4. Saya tertarik membeli mobil Avanza karena citra merek 

perusahaan Toyota yang sudah  terkenal 

     

 Harga (X2) 

5. Harga mobil Toyota Avanza  yang ditetapkan di  Dealer Auto 

2000 Sukun relatif lebih murah dibandingkan dengan Dealer di 

tempat lain  

     

6. Harga mobil Toyota Avanza  yang saya bayarkan sesuai dengan 

kualitas produk   

     

7. Harga  mobil Toyota Avanza  yang ditawarkan  sesuai dengan 

manfaat yang saya terima 

     

 Promosi (X3) 

8. Iklan yang saya lihat melalui media elektronik mampu 

menyampaikan pesan produk dengan jelas 

     

9. Iklan yang saya lihat melalui media cetak dan papan reklame 

mampu menampilkan visualisasi gambar produk yang menarik 

     

10. Saya memperoleh informasi yang jelas tentang mobil Toyota 

Avanza melalui hubungan masyarakat melalui sponsor atau 

even-even yang dilakukan oleh Dealer Auto 2000 Sukun  

Malang. 

     

11. Saya memperoleh informasi yang jelas tentang mobil Toyota 

Avanza melalui pemasaran langsung yakni  pameran mobil 

     

 Tempat/saluran distribusi (X4) 

12. Saya tertarik membeli mobil Toyota Avanza  karena banyaknya  

jumlah dan lokasi gerai di kota Malang   

     

13. Saya tertarik membeli mobil Toyota Avanza di  Dealer Auto 

2000 Sukun  karena  lokasi yang mudah di jangkau 

     

14.  Saya tertarik membeli mobil Toyota Avanza karena  tersedianya 

stock  mobil di  Dealer Auto 2000 Sukun  Malang 

     

15. Saya tertarik membeli mobil Toyota Avanza karena  

kemudahaan mendapatkan mobil merek Avanza 

     

 Keputusan Pembelian (Y) 

16 Keinginan untuk  membeli ulang   mobil Toyota Avanza di  

Dealer Auto 2000 Sukun  Malang. 
     

17  Membeli  mobil Toyota Avanza di  Dealer Auto 2000 Sukun  

Malang merupakan keputusan yang paling  tepat  
     

18 Keinginan untuk memberikan informasi kepada orang lain 

tentang  mobil Toyota Avanza di  di  Dealer Auto 2000 Sukun  

Malang 

     



 


