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Tujuan Survei

: Untuk memperoleh data mengenai perkembangan margin perdagangan
dan pengangkutan yang akan digunakan dalam penyusunan PDB/PDRB
sektor perdagangan

Dasar Hukum

: Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

Kerahasiaan

: Data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya berdasarkan
Undang-undang (pasal 21 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)

Kewajiban

: Responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam
penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan
Undang-undang (pasal 27 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)

BLOK I. KETERANGAN PERUSAHAAN
diisi oleh pencacah

1.

Provinsi

: ……………………………………………………………………………………………………………

2.

Kabupaten/Kota*)

: ……………………………………………………………………………………………………………

3.

Nomor Urut Perusahaan

: ……………………………………………………………………………………………………………

4.

Nama Perusahaan

: ……………………………………………………………………………………………………………

a. Alamat

: ……………………………………………………………………………………………………………

b. E-mail

: ……………………………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………………………
: ( ..............) ........................................................................

c. Nomor Telepon
5. Kegiatan Utama

: Perdagangan Mobil

-1

Perdagangan Eceran**)

-4

Perdagangan Sepeda Motor

-2

Swalayan

-5

Perdagangan Besar**)

-3

Department Store

-6
diisi pengawas

6. Jenis/Kelompok Komoditi : ……………………………………………….
KBLI Lapangan
diisi pencacah

7. Hasil pencacahan

: ……………………………………………….

Ket: *) Coret yang tidak sesuai
**) Tidak termasuk perdagangan mobil dan sepeda motor

BLOK I. KETERANGAN PERUSAHAAN
Blok ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang identitas perusahaan.
Rincian 1: Provinsi: tuliskan nama dan kode provinsi.
Rincian 2: Kabupaten/Kota: tuliskan nama dan kode kabupaten/kota.
Rincian 3: Nomor Urut Perusahaan: tuliskan nomor urut perusahaan.
Rincian 4: Nama Perusahaan: tuliskan nama perusahaan, dan alamat lengkap perusahaan pada R.4a,
E-mail perusahaan pada R.4b, serta nomor telepon perusahaan pada R.4c.
Rincian 5: Kegiatan Utama: pilih salah satu jenis kegiatan utama perusahaan dan tuliskan kodenya.
Rincian 6: Tuliskan jenis/kelompok komoditi dan lima digit kode KBLI 2009 pada kotak yang tersedia
BLOK II. PERKEMBANGAN USAHA
Rincian 1: Nilai Penjualan Barang Dagangan (Omset): Isikan seluruh nilai penjualan barang dagangan,
tidak termasuk barang konsinyasi.
Rincian 2: Nilai Pembelian Barang Dagangan yang Terjual: isikan seluruh nilai pembelian dari barang
dagangan yang terjual termasuk biaya pengangkutan dan tidak termasuk barang konsinyasi.
Rincian 3: Pendapatan dari Fee /Komisi Barang Konsinyasi: isikan pendapatan dari fee /komisi barang
konsinyasi yang diterima.
Rincian 4: Jumlah Pekerja: isikan seluruh pekerja yang biasanya terlibat dalam kegiatan di perusahaan ini.
Pekerja yang diisikan disini adalah total seluruh pekerja yang terlibat dalam kegiatan
usaha perdagangan baik yang mendapatkan upah/gaji maupun yang tidak mendapat upah/gaji.
BLOK III. PROSPEK USAHA
Rincian 1: Rincian ini terisi jika ada perbedaan isian Blok II R1 antar triwulan (jumlah masing-masing triwulan).
Penyebab perubahan nilai, bisa karena perubahan volume dan/atau harga.
a. Volume : Volume barang yang terjual triwulan sekarang naik/turun/tetap dari triwulan sebelumnya.
b. Harga

: Harga barang yang terjual triwulan sekarang naik/turun/tetap dari triwulan sebelumnya.

Rincian 2: Rincian ini terisi jika ada kenaikan/penurunan harga dan yang diperdagangkan lebih dari satu komoditi
a. Rincian ini terisi jika barang yang diperdagangkan lebih dari satu komoditi. Tuliskan nama komoditi
yang menjadi penyebab utama kenaikan/penurunan harga tersebut. Jika satu komoditi, rincian ini
tidak perlu diisi.
b. Tuliskan besarnya persentase kenaikan/penurunan harga komoditi tersebut.
Rincian 3: Rincian ini terisi jika ada kenaikan/penurunan harga, tuliskan persentase kenaikan/penurunan harga
tersebut.
Rincian 4: Opini pengusaha terhadap keadaan usaha pada triwulan mendatang.
BLOK IV. CATATAN
Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan tambahan yang dianggap penting dan perlu yang masih ada
kaitannya dengan data yang dituliskan dalam kuesioner.

BLOK II. PERKEMBANGAN USAHA

Uraian

Satuan

(1)

(2)

1.

Nilai Penjualan Barang
Dagangan (Omset)

Juta Rp

2.

Nilai Pembelian Barang
Juta Rp
Dagangan yang Terjual

Pendapatan dari Fee /
3. Komisi Barang
Konsinyasi

4. Jumlah Pekerja

Triwulan Sebelumnya

Triwulan Sekarang

( ...... - 201... )

( ...... - 201... )

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

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

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

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

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

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

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

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Juta Rp

orang

BLOK III. PROSPEK USAHA

1. Jika nilai penjualan barang dagangan (Blok II R1) mengalami perubahan pada triwulan
sekarang dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, apa penyebabnya?
Naik

Turun

Tetap

a. Volume

1

2

3

b. Harga

1

2

3

2. Jika ada kenaikan/penurunan harga (R1b kode 1 atau 2) dan yang diperdagangkan lebih
dari satu komoditi,
a. Komoditi apa yang menjadi penyebab utama kenaikan/penurunan harga tersebut?
………………………………………………………………………………………………

b. Berapa persen kenaikan/penurunan harga tersebut?
…………………………………….. %

3. Secara umum berapa persen kenaikan/penurunan harga pada triwulan sekarang
dibanding triwulan sebelumnya?
…………………………………….. %

4. Bagaimana prospek omset triwulan yang akan datang dibanding triwulan sekarang?
lebih baik

1

sama

2

lebih buruk

3

BLOK IV. CATATAN

Diisi dengan sebenarnya,
Nama Contact Person

:

Nomor Telepon/HP

:

……………………………….. 201....

(………………………………………….)
Nama, Tanda tangan dan Cap Perusahaan

Tanggal : …………………………………………

Tanggal : ………………………………………

Pencacah

Pengawas/Pemeriksa

(……………………………………………..)

(……………………………………………..)

Nama dan Tanda tangan

Nama dan Tanda tangan

Untuk hal-hal yang kurang jelas, harap hubungi BPS Provinsi/Kabupaten/Kota…………………….
Nama
: ………………...………………………………………………………
Alamat/ No. Telp. : ………………...………………………………………………………
………………...………………………………………………………

