
LAMPIRAN 1 

KUESIONER 

KETERGANTUNGAN PEDAGANG PASAR TERHADAP RENTENIR 

StudiKasus (PASAR PRAWIROTAMAN YOGYAKARTA) 

Petunjuk Umum 

 Survei ini adalah salah satu media untuk mengetahui kebutuhan pedagang pasar terhadap 

rentenir di pasar tradisional Prawirotaman. Tujuan utama dari kuesioner ini adalah untuk 

mendapatkan persepsi para pedagang dalam hal ketergantungan terhadap rentenir di pasar 

tradisional. Informasi yang terkumpul melalui survey ini akan membantu pemetaan bentuk pasar 

tradisional yang di inginkan oleh pedagang. Kerjasama bapak/ibu/sdr dalam member kan 

masukan yang jujur dan apaadanya akan membantu studi ini untuk dapat memotret dan 

mengetahui situasi dan kondisi secara obyektif. 

 Sebelum mengisi mohon dibaca dengan seksama petunuuk pengisian. Pastikan 

bapak/ibu/sdr mengerti dengan baik petunjuk pengisian tersebut sebelum memulai mengisi 

kuesioner ini. Jawablah apaadanya sesuai dengan persepsi dan informasi yang bapak/ibu/sdr 

miliki selama ini. 

 Identitas responden yang di isikan dirahasiakan oleh pihak peneliti, dengan demikian data 

identitas yang di isi hanya peneliti yang memegang. Info yang diambil dari kuesioner ini hanya 

untuk riset. 

 

        Yogyakarta, 7 Febuari 2016  

         Hormat kami, 

 

               Muchamad Nurcahyo Romadhoni 

               NIM : 20110430067 



 

A. IdentitasResponden 

1. Nama  : …………………………………………………………………. 

2. Alamat  : …………………………………………………………………. 

3. No.Telp/Hp : …………………………………………………………………. 

4. Jenis kelamin : ▭Laki-laki ▭Perempuan 

5. Usia  : …………………. Tahun 

6. Status Pernikahan : ▭Lajang ▭Menikah ▭Duda/Janda 

7. Jenis Dagangan : …………………………………………………………………. 

8. Lama Usaha di Pasar : 

▭≤10 Tahun  ▭≤15 Tahun  ▭≤20 Tahun 

9. Kendaraan yang digunakan untuk melakukan usaha di pasar tradisional : 

▭Mobil ▭Sepeda Motor ▭Sepeda ▭AngkutanUmum 

10. Berapa jumlah modal yang di pinjam dari rentenir ? 

▭≤ 300.000 Ribu  ▭≤ 400.000 Ribu ▭≤ 500.000 Ribu 

 

B. Persepsi Ketergatungan Pedagang Pasar Terhadap Rentenir Saat ini 

Pernyataan berikut ini digunakan untuk mengetahui persepsi ketergantungan pedagang 

pasar terhadap rentenir di pengaruhi Kepercayaan, Kemudahan, Kenyamanan, 

Keuntungan saat ini. Berilah tanda (√) pada angka/skala yang sesuai dengan pendapat 

anda. Penjelasan angka / skala adalah : 

1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

2 = Tidak Setuju (TS) 

3 = Netral / Ragu-ragu (N) 

4 = Setuju (S) 

5= Sangat Setuju (SS) 



No Alasan Tetap Memilih Rentenir Skala 

1. Ketergantungan SS S N TS STS 

a. Membantu menyediakan modal bagi pedagang kecil      

b. Membantu keuangan keluarga      

c. 

Membantu masyarakat yang membutuhkan dana dalam 

waktu yang cepat 

    

 

d. 

Memberikan pinjaman dalam jumlah kecil maupun 

besar 

    

 

e. Kebutuhan dana yang selalu meningkat      

2.  Kepercayaan SS S N TS STS 

a. 

Rentenir mudah bergaul dengan pedagang pasar 

sehingga pedagang tetap menjaga hubungan baik 

dengan rentenir 

    

 

b. Produk pembiayaan sangat memenuhi kebutuhan      

c. Pelayanan rentenir sangat baik      

d. 

Rentenir lebih cepat tanggap di bandingkan lembaga 

keuangan lainnya 

    

 

e. Tidakmengedepankanjaminan      

3. Kemudahan SS S N TS STS 

a. Tidak banyak persyaratan      

b. Dana cepet cair      

c. Terpaksa / tidak ada pilihan lain      

d. Bisa dibutuhkan sewaktu – waktu      



e. Menyediakan jumlah dana yang dibutuhkan      

4. Kenyamanan SS S N TS STS 

a. Bisa ditunda pembayaran kreditnya      

b. Uang yang dikeluarkan dimuka lebih sedikit      

c. Waktu angsuran bisa di tentukan oleh pedagang      

d. Pembayarannya bisa dicicil perhari / perbulan      

e. Menggunakan system jemput bola      

4 Keuntungan SS S N TS STS 

a. Memberikan pinjaman saat dibutuhkan      

b. Tidak ada syarat dan kondisi nyata      

c. 

Rentenir tidak memiliki proses penilaian kontrak 

pinjaman 

    

 

d. 

Rentenir hadir dimasyarakat yang berpendapatan 

menengah kebawah 

    

 

e. Rentenir menyediakan jasa sewa menyewa uang      

 

Kritik / Saran : …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI ANDA 

 


