
HASIL ANALISA PENGUKURAN KEPUASAN KONSUMEN 

TERHADAP TTIC 

 

Dari 100 kuesioner yang telah disebar di 9 Kecamatan yaitu Kecamatan Kuranji, 

Pauh, Koto Tangah, Padang Barat, Padang Utara, Nanggalo, Lubuk Begalung, Padang Timur 

dan Lubuk Kilangan maka dapat disimpukan bahwa yang berbelanja di TTIC 91% berjenis 

kelamis wanita, 9 % berjenis kelamin laki-laki. Umur konsumen yang paling tinggi (45%) di 

umur 35 – 49 tahun dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Kemudian diikuti oleh 

Pegawai Negeri Sipil sebanyak 30%, Pegawai swasta sebanyak 15% dan Pelajar/mahasiswa 

sebanyak 10%. Rata-rata konsumen yang berbelanja di TTIC lebih dari 4 kali.  

Adapun hasil pengukuran kepuasan konsumen terhadap TTIC dinilai dari 3 aspek 

yaitu pelayanan, komoditi dan gedung TTIC. Dari segi aspek pelayanan, konsumen merasa 

puas karena keramahan pelayanan petugas, dan kecepatan pelayanan petugas terhadap 

konsumen. Dari segi komoditi, konsumen juga merasa puas karena harga komoditi dibawah 

harga pasar dengan kualitas yang bagus. Untuk komoditi yang djual TTIC beranekaragam 

mulai dari komoditi pokok sampai kekomoditi pendukung. Adapun komoditi pokok yang 

wajib ada di TTIC yaitu beras, cabe merah, bawang merah, bawang putih, kacang tanah, 

jengkol dan petai, minyak goreng, gula pasir, daging ayam dan telur ayam. Sedangkan 

komoditi pendukung yang juga tersedia di TTIC yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. 

Dari aspek gedung TTIC, gedung ini berada di jalan bypass km 15 Aie Pacah Padang. 

Gedung ini berada jauh dari pasar dan dikelilingi oleh perkantoran, perumahan warga, rumah 

sakit dan universitas. Gedung ini dibuka untuk umum mulai jam 08.00 – 14.00 WIB setiap 

hari kerja dengan fasilitas yang disediakan berupa cold storage sayuran dan cold storage 

daging, meja untuk mitra, kursi, timbangan, showcase dan mobil box TTIC sebanyak 5 unit 

yang beroperasional setiap harinya ke kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Padang. 

Oleh karena itu konsumen banyak yang merasa puas terhadap gedung dan fasilitas yang 

disediakan TTIC 

 



Jenis Kelamin :              Umur Anda Saat ini : Pekerjaan Anda Saat ini : Jumlah Belanja di TTIC :

(           ) Pria                     (           ) 17 - 24 tahun (           ) Pelajar/Mahasiswa (           ) 1 kali

(           ) Wanita               (           ) 25 - 34 tahun (           ) Pegawai Negeri Sipil (           ) 2 kali

                                          (           ) 35 - 49 tahun (           ) Pegawai Swasta (           ) 3 kali

                                          (           ) 50 - 64 tahun (           ) Ibu Rumah Tangga (           ) 4 kali

                                          (           ) 65 tahun keatas (           ) Lain-lain (           ) lebih dari 4 kali

Keterangan Cara Pengisian :

Berilah tanda X untuk setiap pernyataan ini sesuai dengan kenyataan diterima dalam pelayanan pada kolom :

1. Sangat tidak puas       2. Tidak Puas       3.  Cukup Puas       4. Puas          5. Sangat Puas

1 2 3 4 5

1 Pelayanan

- Keramahan pelayanan petugas TTIC

- Kerapihan petugas TTIC

- Pengetahuan petugas TTIC tentang komoditi

- Kecepatan pelayanan petugas TTIC

2 Komoditi 

- Kualitas komoditi pangan

- Keanekaragaman komoditi pangan yang dijual

- Penampilan komoditi pangan

- Harga komoditi Pangan

3 Gedung TTIC

- Lokasi TTIC mudah untuk dijangkau

- TTIC memiliki jam buka yang sesuai keinginan

- Fasilitas yang disediakan di TTIC

- Kenyamanan belanja di TTIC

- Perlengkapan yang digunakan (timbangan, 

   keranjang, mesin hitung, kantong belanja)

- Kebersihan di TTIC

- Keamanan belanja di TTIC

Komentar dan Saran :

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

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

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

*** TERIMA KASIH TELAH BERBELANJA DI TTIC***

PENILAIAN
PERNYATAANNO

KUESIONER KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP 

TOKO TANI INDONESIA CENTER (TTIC) SUMBAR



Jumlah Belanja di TTIC :

(           ) lebih dari 4 kali

KUESIONER KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP 

TOKO TANI INDONESIA CENTER (TTIC) SUMBAR
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