
 
 

LAMPIRAN 1 

 

KUISIONER 

 

Responden yang terhormat, 

Nama saya Eddy John, saya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 

Esa Unggul. Saya sedang melakukan penelitian untuk penulisan skripsi saya yang 

berjudul, “PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP  KEPUTUSAN 

PEMBELIAN PAPER ROLL HWS.” 

. Pada penelitian ini, merek yang digunakan adalah HWS yang merupakan 

paper roll yang biasa anda gunakan.  

Berkenaan dengan itu, saya akan meminta anda untuk memberikan jawaban 

pada semua pernyataan dalam kuesioner ini dengan memilih jawaban yang paling 

tepat berdasarkan pendapat, pengalaman, dan perasaan anda. 

Keseriusan anda menjawab kuesioner ini akan sangat berharga dalam 

membantu kelancaran penulisan skripsi saya. Terima kasih atas waktu dan kerjasama 

anda dalam mengisi kuesioner ini. 

  

  

Hormat saya, 

  

Eddy John 

  



 
 

Data Responden 

Pendapatan omset per bulan 

 < 15.000.000,- 

 15.000.001 – 20.000.000 

 20.000.001 – 25.000.000 

 > 25.000.001 

Jumlah Pembelian paper roll dalam 1 bulan 

 500.000 - 1.000.000 

 1.000.001 – 1.500.000 

 1.500.001 – 2.000.000 

 > 2.000.001,- 

 

  



 
 

PERNYATAAN STS TS S SS 

PRODUK     

1. Kualitas produk  HWS  baik      

2. Paper roll  HWS tersedia dalam berbagai ukuran     

3. HWS adalah Merek yang jelas dan terpercaya     

4. Produk  HWS bergaransi     

HARGA     

1. Harga  HWS bersaing dengan merek lain     

2. Terdapat potongan harga khusus untuk pembelian 

diatas Rp 1.000.000,- 

    

3.  HWS Menawarkan berbagai macam sistem 

pembayaran 

    

DISTRIBUSI     

1. Produk  HWS mudah diperoleh di pasar       

2.  HWS memiliki fasilitas pengiriman yang baik     

3. Persediaan produk  HWS cukup banyak     

PROMOSI     

1.  PT HWS Menawarkan hadiah menarik untuk 

pelanggan lama atau mereka yang membeli di atas 

Rp 1.000.000,- 

    

2. PT HWS Memiliki tenaga penjualan yang 

mengunjungi toko saya 

    

3. Iklan yang dilakukan oleh PT HWS melalui brosur 

cukup menarik 

    

 

 

 



 
 

PERNYATAAN STS TS S SS 

PRODUK     

1.  Kualitas produk  HWS  baik membuat saya 

memutuskan untuk membeli produk ini 

    

2.  Saya membeli Paper roll  HWS karena tersedia 

dalam berbagai ukuran 

    

3. Saya membeli produk ini karena HWS adalah 

Merek yang jelas dan terpercaya 

    

4. Produk  HWS bergaransi membuat saya 

memutuskan untuk membeli produk  HWS 

    

HARGA     

1. Harga produk  HWS yang  bersaing dengan 

merek lain membuat saya memutuskan untuk 

membeli produk  HWS 

    

2. Terdapat potongan harga khusus untuk pembelian 

diatas Rp 1.000.000,-  membuat saya 

memutuskan untuk membeli produk  HWS 

    

3.  HWS Menawarkan berbagai macam sistem 

pembayaran membuat saya memutuskan untuk 

membeli produk  HWS 

    

            DISTRIBUSI     

1. Saya membeli produk ini karena Produk  HWS 

mudah diperoleh di pasar   

    

2. Saya membeli produk ini karena HWS memiliki 

fasilitas pengiriman yang baik 

    

3. Karena Persediaan produk  HWS cukup banyak 

maka saya memutuskan untuk membeli produk 

ini 

    



 
 

 

PROMOSI     

1. Penawaran hadiah menarik oleh PT HWS 

membuat saya memutuskan untuk membeli 

produk  HWS 

    

2. Memiliki tenaga penjualan yang baik dan 

langsung mendatangi toko saya membuat saya 

memutuskan untuk membeli produk  HWS 

    

3. Iklan yang dilakukan oleh  HWS melalui brosur 

cukup menarik membuat saya memutuskan untuk 

membeli produk  HWS 

    

 

TERIMA KASIH 


