
KUESIONER PENELITIAN 

 

Kuesioner ini diedarkan untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir di jurusan 

Teknik Industri, Universitas Kristen Maranatha dengan judul Analisis Kelayakan 

Proyek Pendirian Sarana Hiburan Karaoke Keluarga di Ciumbleuit Galery. Melalui 

kuesioner ini, saya ingin mengetahui tingkat kepentingan fasilitas yang menunjang 

suatu sarana karaoke keluarga. Maka dari itu, saya mohon kesediaan anda 

meluangkan waktu dan pikiran untuk mengisi kuesioner ini dengan benar, agar tujuan 

dari penelitian ini bisa tercapai dengan baik. Atas partisipasi anda, saya ucapkan 

banyak terima kasih. 

 

Junior S 

 

Petunjuk pengisian kuesioner : 

o Bila ada pertanyaan yang tidak anda mengerti, anda boleh bertanya kepada 

penyebar kuesioner. 

 

I. Pilihlah salah satu jawaban dari setiap pertanyaan dibawah ini  

1. Apakah anda sudah berkeluarga? 

a. Belum 

b. Sudah 

c. Tidak 

2. Apa pekerjaan ada saat ini? 

a. Mahasiswa 

b. Pelajar 

c. Pegawai negeri/swasta 

d. Wiraswasta 

e. Lain-lain, sebutkan……………. 

 



3. Apakah anda suka berkaraoke? 

a. Ya 

b. Tidak 

4. Dengan siapa biasanya anda pergi berkaraoke? 

a. Keluarga 

b. Rekan kerja 

c. Teman  

d. Lain-lain, sebutkan............... 

5. Dari mana anda mengetahui tentang tempat karaoke? 

a. Teman 

b. Keluarga 

c. Selebaran 

d. Surat kabar 

e. Radio 

f. Poster atau spanduk 

g. Lain-lain, sebutkan…… 

6. Jam berapa biasaya anda berkaraoke? 

a. < 15.00 

b. 15.00 -18.00 

c. 18.10 – 21.00 

d. > 21.01              

7. Berapa kali biasanya anda berkaraoke dalam 1 bulan? 

a. 1 – 2 kali 

b. 3 – 4 kali 

c. 5 – 7 kali 

d. > 7 kali 

 

 

 



8. Berapa biaya yang biasanya anda keluarkan setiap berkaraoke? 

a. ≤ Rp 20.000 

b. Rp 20.001 – Rp 40.000 

c. Rp 40.001 – Rp 60.000 

d. ≥ Rp 60.000  

9. Berapa jam biasanya anda setiap berkaraoke? 

a. 1 jam 

b. 2 jam 

c. 3 jam 

d. > 3 jam 

10. Bila sarana hiburan karaoke keluarga dibangun di Galery Ciumbeluit, apakah 

anda berminat untuk berkaraoke disana? 

a. Ya 

b. Tidak   

11. Bila jawaban anda ya, apa alasan anda ? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

12. Bila jawaban anda tidak, apa alasan anda ? 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Pilihan urutan fasilitas yang wajib terdapat pada sarana karaoke keluarga yang 

baik, berilah ranking (urutan) berdasarkan tingkat kepentingannya (1,2,3, dst.) 

 
1. Pilihan lagu yang paling anda sukai 

 Daerah 

 Rohani 

 Klasik 

 Dangdut 

 Anak-anak 

 Nostalgia 

 Pop  

 Jazz 

 Rock 

 Regge 

 Remix 

........................ 

........................ 

 

2. Fasilitas karaoke apa saja yang harus terdapat dalam tempat karaoke 

 Audio visual yang bagus 

 Sound sistem yang bagus 

 Terdapat scoreboard 

 Dapat merekam 

 Microfon yang baru 

........................ 

........................ 

 

 

 



 

3. Fasilitas apa saja sebaiknya ada di suatu tempat karaoke 

 Terdapat AC 

 Ukuran ruangan karaoke yang bervariasi 

 Ruangan yang kedap suara 

 Sofa yang empuk 

 Terdapat intercom diruangan 

 Penataan cahaya yang bervariasi 

........................ 

........................ 

4. Fasilitas pendukung apa saja sebaiknya ada di suatu tempat karaoke 

 Kamar mandi yang bersih 

 Ruang tunggu yang nyaman 

 Tempat parkir yang luas 

 Terdapat kafe dengan menu yang lengkap 

 Penjualan cendramata 

........................ 

........................ 

5. Cara pembayaran yang bagaimana saja yang sebaiknya ada di tempat karaoke 

 Dilakukan secara cash 

 Dilakukan secara credit  

 Dilakukan secara debit 

........................ 

........................ 

6. Situasi dan kondisi yang bagaiman yang sebaiknya terdapat di tempat karaoke 

 Aman 

 Nyaman 

 Bersih 

........................ 



 
Berilah Tanda silang (X) pada kolom yang telah disediakan! 

 

Petunjuk : 

Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepentingan pelanggan akan sarana 

hiburan karaoke keluarga. 

Keterangan : 

SP : Sangat Penting TP : Tidak Penting BS : Biasa Saja                    

P : Penting  STP : Sangat tidak penting 

 

Pertanayaan SP P TP BS STP 
     Pilhan lagu yang lengkap, seperti lagu daerah, rohani, anak-

anak, pop, jazz, klasik, dangdut, nostalgia 
     Dilayani oleh karyawan yang hormat 
     Audio visual dengan layar yang lebar dan gambar yang bagus 
     Kartu anggota untuk pelanggan 
     Fasilitas untuk merekam  lagu-lagu pilihan 
     Microfon baru untuk setiap pelanggan yang baru datang 
     Terdapat kapasitas ruangan yang bervariasi 
     Scoreboard untuk menilai setiap lagu yang dinyanyikan 
     Kafe untuk pemesanan makanan dan minuman 
     Toilet bersih diluar ruangan 
     Intercom untuk melakukan panggilan kepada pegawai 
     Dilayani oleh karyawan yang sopan 
     Penjualan cenderamata seputar karaoke 
     Ruang tunggu untuk mendengar lagu pilihan 
     Sofa yang empuk untuk diduduki pada waktu berkaraoke 
     Happy hour untuk jam tertentu 
     Sound system dengan suara yang keras dan nyaring 
     Dilayani oleh karyawan yang ramah 
     Dapat memesan tempat melalui telepon 
     Voucher yang dapat digunakan untuk berkaraoke 
     Iklan tempat karaoke sering terdengar di radio 
     Ruangan yang  berAC 
     Bonus bulanan untuk pelanggan  dengan jumlah jam tertentu  
     

 
Ruang yang kedap suara 



 


