
LAMPIRAN 1 

 

KUISIONER 

       

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i yang saya hormati,      

 Guna penyusunan tesis dalam rangka memenuhu syarat untuk dapat 

menyelesaikan program magister manajement pada Fakultas Ekonomi 

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, sehingga diperlukan data dan informasi 

yang mendukung kelancaran penelitian. Partisipasi anda bersifat sukarela dan 

benar-benar rahasia. mohon untuk partisipasinya mengisi setiap pernyataan 

yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i. Terimakasih atas partisipasinya. 

 

 

 

 

 

 

A INFORMASI PRIBADI      

 1. Nama                                  :  

 2. Jenis Kelamin                    :  

 3. Usia                                     :      

 4. Masa Kerja                         :      

 5. Jabatan saat ini                   :      

 

6. Pendidikan terakhir           : 

      

B PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER      

 

1. Bapak/Ibu/Sdr/I sebagai pembeli di minta untuk memberikan 

tanggapan atas pernyataan sebagaimana tersebut dibawah ini. 

 

2. Dimohon hanya menandai salah satu jawaban yang telah disediakan 

dimasing-masing pernyataan dengan tanda centang (v) pada pilihan 

jawaban yang menurut bapak/Ibu/Sdr/I paling tepat untuk 

menggambarkan sikap Bapak/Ibu/Sdr/i. 

 3. pilihan jawaban tersedia adalah sebagai berikut :      

 A. 5= Sangat Setuju (SS)      

 B. 4= Setuju (S)      

 C. 3= Netral (N)      

 D. 2= Tidak setuju (TS)      

 E. 1= Sangat Tidak Setuju (STS)      

 

 

 

 



C. DATA ISIAN KUISIONER 

No 
PERNYATAAN 

SS S N TS STS 
Value Co Creation (X1) 

Equity (Ekuitas) (X1.1) 

1 
Dalam penciptaan produk baru, perusahaan berbagi 

kendali dengan konsumen untuk menyesuaikan 

kebutuhan           

2 Pelanggan diberi ruang berbagi untuk menentukan 

kebijakan dalam perancangan produk baru           

3 
Pelanggan ikut menentukan model desain dan fituer 

yang diberikan pada produk yang akan dibuat oleh 

perusahaan           

Interaction (Interaksi) (X1.2) 

1 

Perusahaan mengadakan acara tatap muka dengan 

konsumen (gathering) untuk bisa interaksi agar 

memahami, berbagi, dan melayani kebutuhan 

konsumen           

2 

Perusahaan mendengarkan pesan yang disampaikan 

oleh konsumen dan memberikan tanggapan yang 

positif           

3 Pelanggan mudah mengakses informasi yang 

diperlukan dari perusahaan           

Knowladge Sharing (Berbagi pengetahuan) (X1.3) 

1 
Perusahaan berbagi pengetahuan dengan konsumen 

mengenai berbagai pengetahuan dan gagasan           

2 
Perusahaan berbagi pengetahuan dengan konsumen 

mengenai berbagai inovasi yang diperlukan untuk 

produk baru           

3 Saya memberikan pengetahuan saya kepada personil 

perusahaan bilamana diperlukan           

Customer Value (X2) 

Product Value (Nilai produk) (X2.1) 

1 Perusahaan dapat memberikan keuntungan pada 

pelanggan melalui fitur yang lengkap           

2 Produk Mitsubishi Motors dapat diandalkan dan tahan 

lama 
     



3 Produk Mitsubishi Motors dapat diandalkan karena 

mempunyai model dan desain yang bagus           

Servive Value (Nilai Pelayanan) (X2.2) 

1 
Mitsubishi Motors memberikan pelayanan kepada 

pelanggan lebih cepat dan tepat dibandingkan dengan 

merek mobil lain           

2 Transaksi di PT Dipo sangat cepat dan sistematis           

3 Terdapat kemudahan dalam memperoleh produk 

mobil Mitsubishi Motors           

Personal Value (Nilai personil) (X2.3) 

1 

Karyawan perusahaan mempunyai kemampuan 

berkomunikasi, kecepatan dan ketelitian, serta 

kesopanan dan keramahan karyawan terhadap 

pelanggan           

2 Saya merasa senang selama proses memperoleh 

pelayanan dari karyawan Mitsubishi Motors           

3 

Karyawan perusahaan mempunyai kemampuan 

berkomunikasi, kecepatan dan ketelitian, serta 

kesopanan dan keramahan karyawan terhadap 

pelanggan           

 

Sales Promotion (X3) 
     

Frekuensi Promosi (X3.1) 

1 Mitsubishi Motors sering melakukan  promosi 

penjualan           

2 Saya jarang menjumpai Mitsubishi Motors melakukan 

promosi penjualan           

3 Saya menjumpai promosi penjualan oleh Mitsubishi 

Motors di mana-mana           

Kualitas Promosi X3.2) 

1 
Kualitas Promosi Penjualan yang dilakukan 

Mitsubishi Motors termasuk katagori sangat baik.           

2 Promosi yang dilakukan oleh Mitsubishi Motors 

mempunyai tampilan yang bagus           



3 
Promosi penjualan yang dilakukan oleh Mitsubishi 

Motors menunjukkan kualitas yang baik.           

Kuantitas Promosi (X3.3) 

1 Jumlah Promosi Penjualan yang dilakukan Mitsubishi 

Motors termasuk kategori sangat banyak           

2 Mitsubishi Motors melakukan promosi penjualan 

dengan berbagai jenis unit mobil           

3 Konsumen mendapatkan banyak hadiah dari 

perusahaan Mitsubishi Motors           

 

Kepuasan Pelanggan (Z) 
     

Price (Harga) (Z1) 

1 
Harga unit mobil Mitsubishi Motors relative murah 

dibandingkan manfaat yang didapatkan konsumen           

2 Saya puas dengan merek mobil Mitsubishi Motors 

karena harganya cukup logis           

3 

Harga unit mobil Mitsubishi Motors relative murah 

dibandingkan harga mobil merek lain dengan kualitas 

yang relative sama           

Service Quality (Kualitas layanan) (Z2) 

1 
Pelayanan di Mitsubishi Motors sangat memuaskan 

karena ditunjang oleh teknologi yang canggih           

2 Pelayanan di Mitsubishi Motors sangat memuaskan 

karena ditunjang system yang bagus           

3 
Pelayanan di Mitsubishi Motors sangat memuaskan 

karena ditunjang budaya kerja karyawan yang standar           

Product Quality (Kualitas Produk) (Z3)           

1 Kualitas produk mobil Mitsubishi Motors sangat 

bagus dan saya merasa puas sebagai pengguna           

2 

Fitur dari produk unit mobil Mitsubishi Motors 

lengkap dan sesuai dengan kebutuhan konsumen masa 

kini           

3 
Desain unit mobil Mitsubishi Motors selalu 

menyesuaikan keinginan pelanggan           

 

Loyalitas Pelanggan (Y) 
     

Repeat Purchase (Pembelian Ulang) (Y1) 



1 Saya akan bermaksud membeli unit mobil Mitsubishi 

Motors bila ada cukup uang secara  tunai           

2 
Saya akan bermaksud membeli unit mobil Mitsubishi 

Motors bila ada kesempatan pembelian secara kredit           

3 

Saya ada rencana untuk membelikan anak saya atau 

anggota keluarga yang lain mobil merek  Mitsubishi 

Motors           

Retention (daya bertahan) (Y2) 

1 

Saya tetap bertahan pada merek Mitsubishi Motors 

meskipun ada tawaran merek lain yang lebih murah 

dsb           

2 
Saya tidak beralih ke merek lain meskipun 

menawarkan tampilan produk yang lebih baik.           

3 Saya adalah pelanggan tetap dari Mitsubishi Motors           

Referral (Rujukan) (Y3) 

1 

Saya merekomendasi anggota kluarga saya, tetangga 

dan teman saya untuk memilih merek Mitsubishi 

Motors untuk unit kendaraan mereka           

2 Saya menceritakan kelebihan atau keunggulan merek 

Mitsubishi Motors kepada siapa saja yang saya temui           

3 

Kalau ada orang yang memerlukan unit mobil saya 

selalu memberi rujukan pada MerekMitsubishi 

Motors           

 

 


