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LAMPIRAN 1. KUISIONER 

 

KUISIONER PENELITIAN 

 

Responden yang terhormat :  

Saya Akira Dody Setyawan mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 

Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri yang sedang mengadakan 

penelitian tentang “Pengaruh E-Service Quality melalui E-Satisfaction terhadap 

Keputusan Pembelian Online pada konsumen Guten.inc”. Kali ini, saya selaku 

peneliti meminta kesediaan Saudara/i untuk membantu penelitian ini dengan mengisi 

kuisioner. Berikut kuisioner yang saya ajukan, mohon kepada Saudara/i untuk 

memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya dan sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. Adapun jawaban yang Saudara/i berikan tidak akan berpengaruh pada diri 

Saudara/i karena penelitian ini dilakukan semata-mata untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan. Atas kesediaannya saya ucapkan terima kasih. 

 

A. DATA RESPONDEN  

Sebelum menjawab pertanyaan dalam kuesioner ini, mohon Saudara 

mengisi data berikut terlebih dahulu. (Jawaban yang saudara berikan akan 

diperlakukan secara rahasia). Lingkari untuk jawaban pilihan saudara.  

1. Jenis Kelamin : 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

2. Berapa usia anda saat ini? 

a. Dibawah 17 tahun 

b. Diatas 18 tahun 

3. Apakah anda sebelumnya pernah menggunakan situs online untuk 

bertransaksi ? 

a. Pernah 

b. Tidak Pernah 
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4. Darimana anda mengetahui produk Guten.inc?  

a. Instagram 

b. Facebook 

c. Web 

d. Lainnya 

5. Sudah berapa kali anda membeli produk di Guten.inc melalui situs online ? 

a. 1 kali  

b. 2 kali  

c. Lebih dari 2 kali 

6. Apa pekerjaan anda? 

a. Pelajar / Mahasiswa 

b. PNS   

c. Swasta  

d. Lainnya  

 

B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

Pilih salah satu pilihan jawaban yang tersedia (√). Pada masing-masing 

pertanyaan terdapat lima alternatif jawaban yang mengacu pada teknik skala 

Likert, yaitu:  

STS TS N S SS 

Sangat Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 
Netral Setuju 

Sangat 

Setuju 

 

C. PERTANYAAN 

E-Service Quality (X) 

NO Pertanyaan STS TS N S SS 

1 Saya  merasa puas terdapat 

ketepatan pengiriman dan kesesuian 

produk yang telah dikirim 

     

2 Saya merasa puas terhadap 

kecepatan akses Situs online 
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Guten.inc dapat dengan mudah 

diakses 

3 Saya merasa Privasi data diri 

konsumen Guten.inc terjamin 

keamanannya. 

     

4 Saya merasa apa yang ditampilkan 

pada situs online Guten.inc menarik 

dan mudah dipahami. 

     

 

 

Keputusan Pembelian Online (Y) 

NO Pertanyaan STS TS N S SS 

1 Saya percaya dengan layanan yang 

diberikan oleh Guten.inc. 

     

2 Saya akan  membeli produk 

Guten.inc yang ditawarkan secara 

     

E-Satisfaction (Z) 

NO Pertanyaan STS TS N S SS 

1 Saya senang dengan layanan  

online yang diberikan oleh 

Guten.inc. 

     

2 Saya puas terhadap detail informasi 

produk yang diberikan oleh 

Guten.inc  

     

3 Saya merasa puas setelah 

memutuskan untuk melakukan 

pembelian secara online pada 

produk Guten.inc. 

     

4 Saya  memilih Guten.inc untuk 

belanja secara online merupakan 

keputusan yang tepat. 

     



 
 

57 

 

online. 

3 Saya bersedia merekomendasikan 

layanan pembelian secara online 

produk Guten.inc kepada orang lain 

     

4 Dalam waktu dekat saya bersedia 

melakukan pembelian varian 

produk lain yang ditawarkan 

Guten.inc secara online. 

     

 


