
LAMPIRAN:



KUESIONER PENELITIAN

Petunjuk 

Kuesioner ini terdiri dari beberapa bagian, pada tiap bagian berisi beberapa sub 

bagian dan masing-masing sub bagian berisi butir pernyataan. Untuk menjawab 

pernyataan-pernyataan tersebut, Responden diminta untuk memberi tanda 

tickmark (√) pada salah satu kotak yang tersedia. Sedangkan untuk pernyataan

yang memiliki jawaban isian, Responden diharapkan menjawab pada tempat yang 

telah disediakan.  Yakinlah bahwa Responden tidak memberikan tanda tickmark 

(√) lebih dari satu kotak dan tidak ada pernyataan yang belum dijawab atau 

terlewatkan.

IDENTITAS RESPONDEN:

Nama :

Jenis Kelamin : L / P

Umur : ………… tahun

Program Studi :

Semester         :

Suku               :        Tionghoa       Jawa        Papua 



Power Distance Index (PDI)

Keterangannya adalah sebagai berikut :
1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Cukup

4 = Setuju

5 = Sangat  Setuju

Berikan  pendapat anda mengenai masing-masing pernyataan berikut ini:

No. Pernyataan 1 2 3 4 5
1. Orang yang berada pada di posisi lebih tinggi 

seharusnya membuat keputusan tanpa berkonsultasi 
dengan orang yang berada pada posisi lebih rendah.

2. Orang yang berada pada di posisi lebih tinggi 
seharusnya tidak meminta pendapat terlalu sering 
pada orang yang berada pada posisi lebih rendah.

3. Orang yang berada pada di posisi lebih tinggi 
seharusnya menghindari kontak sosial dengan orang 
yang berada pada posisi lebih rendah.

4. Orang yang berada pada posisi lebih rendah 
seharusnya tidak setuju dengan keputusan orang yang 
berada pada posisi lebih tinggi.

5 Orang yang berada pada di posisi lebih tinggi 
seharusnya tidak mendelegasikan tugas atau 
wewenang kepada orang yang berada pada posisi 
lebih rendah.



Uncertaintly Avoidance Index (UAI)

Keterangannya adalah sebagai berikut :
1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Cukup

4 = Setuju

5 = Sangat  Setuju

Berikan  pendapat anda mengenai masing-masing pernyataan berikut ini:

No. Pernyataan 1 2 3 4 5
1. Merupakan hal yang penting untuk memberikan 

perintah dengan detail sehingga tahu dengan jelas apa 
yang harus dikerjakan.

2. Merupakan hal yang penting untuk selalu mengikuti 
prosedur dan instruksi.

3. Peraturan adalah hal yang penting karena 
menginformasikan kepada saya apa yang diharapkan 
dari saya.

4. Prosedur dalam pekerjaan sangat membantu.

5. Instruksi untuk operasi adalah hal penting.



Individualism (IDV)

Keterangannya adalah sebagai berikut :
1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Cukup

4 = Setuju

5 = Sangat  Setuju

Berikan  pendapat anda mengenai masing-masing pernyataan berikut ini:

No. Pernyataan 1 2 3 4 5
1. Individu seharusnya mengorbankan kepentingan 

dirinya untuk kelompok.
2. Individu seharusnya berusaha membaur dengan 

kelompok meskipun itu hal yang sulit.
3. Kesejahteraan kelompok lebih penting daripada 

kesejahteraan individu.

4. Individu seharusnya memperhatikan tujuan 
pribadinya setelah tujuan kelompok.

5. Loyalitas kelompok harus dijaga meskipun tujuan 
pribadi tidak terpenuhi.



PERCEIVED USEFULNESS

Keterangannya adalah sebagai berikut :
1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Cukup

4 = Setuju

5 = Sangat  Setuju

Berikan  pendapat anda mengenai masing-masing pernyataan berikut ini:

No. Pernyataan 1 2 3 4 5
1. Saya mendapat informasi secara detil mengenai suatu 

produk ketika menggunakan e-commerce.
2. Saya merasa menghemat waktu bertransaksi ketika 

menggunakan e-commerce.
3. Saya menggunakan e-commerce karena produk lebih 

mudah ditemukan.                                                   
4. Saya menggunakan e-commerce karena harga produk 

relatif lebih murah.



PERCEIVED EASE OF USE

Keterangannya adalah sebagai berikut :
1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Cukup

4 = Setuju

5 = Sangat  Setuju

Berikan  pendapat anda mengenai masing-masing pernyataan berikut ini:

No. Pernyataan 1 2 3 4 5
1. Saya tidak merasa kesulitan ketika menggunakan e-

commerce
2. Mempelajari cara bertransaksi online mudah bagi 

saya
3. Secara keseluruhan, saya percaya bahwa e-commerce 

mudah dilakukan



PENGGUNAAN E-COMMERCE

Keterangannya adalah sebagai berikut :
1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Cukup

4 = Setuju

5 = Sangat  Setuju

Berikan  pendapat anda mengenai masing-masing pernyataan berikut ini:

No. Pernyataan 1 2 3 4 5
1. Saya sering mencari informasi barang melalui e-

commerce  
2. Saya berniat bertransaksi secara online dimasa 

mendatang
3. Di masa mendatang sangat mungkin saya akan 

membeli suatu produk secara online

4. Seberapa sering Anda membeli melalui internet pada tahun lalu ?

Tidak pernah

Sekali

2-5 kali

5-10 kali

Lebih dari 10 kali

5. Seberapa besar kemungkinan Anda akan beli melalui internet dalam enam 

bulan ke depan ?

       Sangat tidak mungkin

       Agak tidak memungkinkan

       Antara mungkin dan tidak mungkin

       Agak memungkinkan

       Sangat mungkin



6. Rata-rata , berapa jam seminggu Anda menggunakan Internet ?

           Kurang dari 5

           Antara 5 dan 10

           Antara 11 dan 20

           Antara 21 dan 40

           Lebih dari 40




