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LAMPIRAN 

Responden Yth ,                                                                                                   

Saya Buwono Pantarhei Putra, Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Katolik Soegijapranata yang sedang melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor Faktor Yang Mendorong 

Konsumen Muda Berbelanja Produk Pakaian Melalui Instagram”. Untuk itu, saya mohon kesediaan anda untuk 

mengisi kuesioner ini dengan lengkap dan sejujur - jujurnya. Semua infomasi yang ada dalam kuesioner ini 

bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis. Atas kesediannya saya ucapkan 

terima kasih . 

 

Nama Responden  =  

Nama Akun Instagram =  

(Untuk konfirmasi, mohon kesediaanya untuk membalas komentar dalam foto yang telah ditandai). 

Usia Responden    =  

Jenis Kelamin          =  Pria  Wanita 

Pekerjaan =  Pelajar SMA 

 Mahasiswa 

 Pegawai Swasta  

 Pegawai Negri 

 Lainnya_______________ 

Penghasilan =  < 500.000  1.000.000 – 2.000.000 

   500.000 – 1.000.000  > 2.000.000 

Petunjuk = Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda pilih 

1. Apakah anda pernah melakukan pembelian produk pakaian melalui instagram ? 

  Pernah  Tidak Pernah 

2. Produk pakaian apakah yang anda beli melalui online shop di instagram? (boleh lebih dari 1) 

    Kemeja Pria 

 Dress 

 Kemeja wanita 

 Baju olahraga / jersey 

 Jilbab 

 Baju kerja pria 

    Celana Pria 

 Aksesoris Pria 

 Pakaian dalam pria 

 Baju tidur 

 Blouses 

 Yang lainya_______ 

 

 

 

 Celana wanita 

 Aksesoris Wanita 

 Pakaian dalam wanita 

 Baju renang / bikini 

 Baju kerja wanita 

 Kaos  

 Jaket, sweater 

 Pakaian khusus 

 Batik 

 Baju gamis 

 

Lampiran 
 

BAGIAN  I 
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BAGIAN II 

Petunjuk Pengisian  

Berilah tanda silang ( X ) pada kolom jawaban yang anda pilih, keterangan kolom jawaban 

adalah sebagai berikut : 

1. STS = Sangat Tidak Setuju                   3.   S      = Setuju   

2. TS   = Tidak Setuju                                4.   SS    = Sangat Setuju 

NO. PERNYATAAN STS TS S SS 

1 Saya tertarik untuk berbelanja produk pakaian 

melalui online shop di Instagram karena 

berbelanja menjadi lebih mudah. 

    

2 Harga yang ditawarkan online shop di Instagram 

lebih murah. 

    

3 Online shop di Instagram menampilkan tampilan 

produk yang menarik 

    

4 Deskripsi produk yang lengkap membuat saya 

tertarik untuk berbelanja produk pakaian melalui 

online shop di Instagram 

 

 

 

 

    

3. Di akun mana anda membeli produk pakaian? (boleh lebih dari 1) 

  @fashionstoresmg 

 @erigostore 

 @fashionstore_smg 

 @dresssofia 

 @my_sorella 

 @vanillahijab 

  Lainnya ________________________________________________________________ 

4. Sudah berapa kali anda membeli produk pakaian melalui online shop di instagram? 

  1 kali  2 – 5 kali  Lebih dari 5 kali 

5. Kapan terakhir kali anda berbelanja melalui online shop di instagram? 

  < 1 bulan yang lalu  1 – 3 bulan yang lalu  > 3 bulan yang lalu 

6. Berapa anggaran yang anda keluarkan untuk membeli sebuah produk pakaian di Instagram? 

  < 100.000  100.000 – 200.000  > 200.000 
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NO. PERNYATAAN STS TS S SS 

5 Saya tertarik untuk berbelanja produk pakaian 

melalui online shop di Instagram menyediakan 

beragam model. 

    

6 Saya tertarik untuk berbelanja produk pakaian 

melalui online shop di Instagram karena 

diberitahu oleh teman atau keluarga. 

    

7 Saya berbelanja di akun online shop di instagram 

apabila akun tersebut dapat dipercaya. 

    

8 Testimoni konsumen lain membuat saya tertarik 

berbelanja pakaian melalui instagram 

    

9 Saya tertarik berbelanja melalui akun online shop 

di instagram apabila akun tersebut memiliki 

jumlah followers yang banyak. 

    

10 Saya berbelanja melalui online shop di Instagram 

karena kenal terhadap pemilik akun. 

    

11 Saya tertarik untuk berbelanja produk pakaian 

melalui online shop di Instagram karena produk 

yang saya inginkan tidak tersedia di toko sekitar 

saya . 

    

12 Produk yang dijual di Instagram lebih mengikuti 

tren yang sedang populer daripada di toko non 

online. 

    

13 Respon online shop yang cepat membuat saya 

tertarik untuk berbelanja. 

    

14 Respon online shop yang ramah membuat saya 

tertarik untuk berbelanja. 

    

15 Promo menarik membuat saya tertarik untuk 

berbelanja melalui online shop di instagram. 

    

16 Iklan menarik yang diberikan oleh online shop di 

instagram membuat saya tertarik untuk 

berbelanja 
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NO. PERNYATAAN STS TS S SS 

17 Celebrity endorser sebuah produk pakaian 

membuat saya tertarik membeli melalui 

instagram 

    

18 Saya terdorong untuk berbelanja produk pakaian 

melalui online shop di instagram setelah melihat 

pameran atau event yang diadakan oleh online 

shop di instagram. 

    

19 Rasa sungkan / malu membeli produk pakaian 

tertentu secara langsung di toko, membuat saya 

tertarik untuk berbelanja melalui online shop di 

instagram. 

    

20 Rasa malas untuk berbelanja di toko secara 

langsung membuat saya tertarik untuk berbelanja 

melalui online shop di instagram 

    

21 Saya berbelanja produk pakaian melalui online 

shop di instagram karena saya lebih aktif 

menggunakan instagram daripada media online 

yang lain. 

    

 

TERIMA KASIH  

“ Mohon kesediaanya untuk mengkonfirmasi kuesioner yang telah anda isi, dengan cara membalas 

komentar pada foto yang akan ditandai oleh peneliti. ” 
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Hasil spss uji validitas bivariate correlation 
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Output spss uji reliabilitas  
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Analisis Faktor 
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