
LAMPIRAN 1 

 

KUESIONER PENELITIAN 

 

 

Yth. Bapak/ Ibu/Saudara(i) 

 

Dengan Hormat,  

Saya adalah mahasiswi Pascasarjana Fakultas Ekonomi UII yang sedang 

melakukan penelitian. Pada kuesioner ini terdapat pernyataan-pernyataan yang 

dimaksudkan untuk memperoleh penilaian Bapak/Ibu/Saudara (i), mengenai Nilai 

Moral, Kesadaran Harga, Persepsi Nilai, Kepuasan Wisatawan dan Niat Perilaku 

pada wisatawan yang berbelanja  di Jalan Malioboro. 

Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk meluangkan waktu 

untuk menjadi responden dalam penelitian ini dengan cara mengisi atau memilih 

jawaban yang telah disediakan pada kuesioner tersebut sesuai dengan pengalaman 

yang pernah Bapak/Ibu/Saudara(i) rasakan. Kebenaran dan kelengkapan jawaban 

Bapak/Ibu/Saudara(i) akan sangat membantu saya dalam penelitian ini. Saya akan 

menjaga kerahasiaan setiap jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara(i) berikan. Atas 

Partisipasi dan bantuannya, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. 

 

Hormat saya, 

 

Bintang Sulanjari 

 

 

 



A. Identitas Responden 

1. Nama Responden : 

2. Apa Jenis Kelamin Bapak/ Ibu/ Saudara(i)? 

a. Pria b.  Wanita 

3. Berapa Usia Bapak/ Ibu/ Saudara(i)? 

a. < 16 b.  16- 25  c.  26- 35 d.  36- 45 e.  >45 

4. Apa Pekerjaan Bapak/Ibu/Saudara(i)? 

a. Tidak Bekerja  

b. Pelajar/ Mahasiswi  

c. Pegawai Negeri/ TNI/ POLRI  

d. Pegawai Swasta 

e. Wiraswasta 

f. Lainnya...................... 

5. Pengeluaran Berbelanja.. 

a. < Rp. 200.000 

b. Rp. 201.000- Rp. 500.000 

c. Rp. 501.000- Rp. 1.000.000 

d. > Rp. 1.000.000  

 

B. Pertanyaan 

 

Petunjuk Pengisian : 

Isilah pertanyaan pada tabel dibawah ini dengan memberikan tanda ceklis () pada 

alternatif  jawaban yang tersedia sesuai dengan yang saudara/ saudari alami.  

 

Terdapat 5 (Lima) pilihan jawaban. Apakah dengan pernyataan tersebut responden: 

SS:Sangat Setuju 

S: Setuju 

CS: Cukup Setuju 

TS: Tidak Setuju 

STS: Sangat Tidak Setuju 

 

 

 

 

 



NO PERTANYAAN SS S CS TS STS 

Kesadaran Harga/ Price Consciousness 

1. Saya tidak keberatan membeli 

produk imitasi karena saya tidak 

ingin membayar lebih mahal untuk 

produk original 

     

2. Saya bisa lebih berhemat dengan 

membeli produk imitasi 

     

3. Saya bisa mendapatkan manfaat 

yang sama dengan membeli produk 

imitasi 

     

4. Dengan membeli produk imitasi saya 

bisa tetap mengikuti trend tanpa 

mengeluarkan banyak uang 

     

5. Saya merasa kualitas dari produk 

imitasi cukup memenuhi standar  

yang saya miliki 

     

6. Produk imitasi bisa memenuhi 

ekspektasi saya 

     

7. Pembuatan produk imitasi lebih 

efisien cukup bisa diterima 

pembelinya 

     

Persepsi Nilai/ Perceived Value 

8. Saya merasa cukup puas ketika 

membeli produk imitasi yang dijual 

di jalanan 

     

9. Saya mendapatkan fungsi yang sama 

dengan membeli produk imitasi 

     

10. Kualitas produk imitasi tidak 

berbeda jauh dari brand yang original 

     

11. Beberapa produk imitasi cukup 

dapat dipercaya 

     

Kepuasan Wisatawan/ Tourist Satisfaction 

12. Saya sangat menikmati kunjungan ke 

jalan Malioboro 

     

13. Saya puas dengan keputusan saya 

untuk berkunjung ke jalan Malioboro 

     

14. Saya mendapatkan  perasaan yang 

menyenangkan ketika berbelanja  di 

jalan Malioboro 

     

15. Pengalaman berbelanja di jalan 

Malioboro ini yang benar- benar saya 

butuhkan 

     



16. Pilihan saya untuk berbelanja di jalan 

Malioboro merupakan pilihan yang 

tepat 

     

17. Pengalaman berbelanja di jalan 

Malioboro merupakan hal yang 

menyenangkan 

     

18. Kunjungan berbelanja ini lebih baik 

dari perkiraan saya 

     

Niat Perilaku/ Behavioural Intentions 

19. Saya tidak keberatan 

merekomendasi-kan tempat 

pembelian produk imitasi ini kepada 

orang lain 

     

20. Saya berencana berbelanja di tempat 

ini saat mengunjungi tempat ini 

kembali 

     

21. Saya berencana mengajak keluarga 

dan teman- teman untuk berbelanja 

di jalan Malioboro 

     

22. Saya lebih memilih berbelanja di 

jalan Malioboro dibandingkan Mall  

     

23. Saya menilai jalan Malioboro 

sebagai tujuan yang lebih baik 

dibandingkan dengan tujuan wisata 

sejenis 

     

 

 


