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LAMPIRAN 

Lampiran 1-1 Kuesioner 

 

KUESIONER PENELITIAN 

 
ANALIS FAKTOR LOKASI, HARGA, DAN PERSEPSI 

AKTIVITAS MEDIA SOSIAL INSTAGRAM TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN DI BAKSO RUSUK SUNANGIRI 

TEBET 

 

 

 Perkenalkan saya Sri Mulyani, mahasiswi Universitas Bakrie Program Studi 

Manajemen. Saat ini saya sedang melakukan penelitian yang berjudul “Analisis 

Faktor Lokasi, Harga, Promosi Media Sosial Instagram Terhadap Keputusan 

Pembelian (Studi Kasus Pada Bakso Rusuk Sunangiri Cabang Tebet)” untuk skripsi 

saya.  

Mohon kesediaan Saudara/i untuk dapat meluangkan waktunya demi berpartisipasi 

dalam pengisian kuesioner ini jika anda termasuk dalam kriteria sebagai berikut:  

1. Pernah melakukan transaksi pembelian pada gerai Bakso Rusuk Sunangiri 

cabang Tebet. 

2. Mengikuti akun Instagram @baksorusuk_sunangiri  

 Besar harapan saya agar Saudara/i dapat mengisi kuesioner dengan jujur dan 

teliti, karena jawaban anda akan sangat membantu saya dalam menyelesaikan 

penelitian ini. Segala data pribadi dan informasi yang diperoleh dalam kuesioner 

ini semata digunakan hanya untuk keperluan penelitian dan akan dijaga 

kerahasiaannya. 

Apabila terdapat pertanyaan terkait kuesioner ini, silahkan menghubungi saya 

melalui email: srimulyani.08151@gmail.com  

Atas kesediaan dan bantuan dari Saudara/i, saya ucapkan terima kasih. 
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A. Screening Section 

Apakah anda pernah melakukan transaksi pembelian di Bakso Rusuk 

Sunangiri, Tebet ?  

a. Iya 

b. Tidak (Silahkan berhenti sampai disini, Terimakasih atas partisipasi 

anda) 

B. Identitas Responden 

• Nama 

• No. Hp 

• Jenis Kelamin 

a. Laki-Laki 

b. Perempuan 

• Usia 

a. 17-21 tahun 

b. 22-35 tahun 

c. 36-45 tahun 

d. > 45 tahun 

• Pekerjaan 

a. PNS 

b. Wiraswasta 

c. Pegawai Swasta 

d. Pelajar/Mahasiswa 

• Pendapat per Bulan / Uang Saku 

a. > Rp. 500.000 

b. Rp. 500.000 – Rp. 2.500.000 

c. Rp. 2.500.000 – Rp. 5.000.000 

d. Rp. 5.000.000 – Rp.  8.000.000 

e. > Rp. 8.000.000 

 

C. Kuesioner Penelitian 

Petunjuk Pengisian : 



75 
 

 

• Dimohon untuk menjawab seluruh pernyataan yang tersedia. 

• Silahkan menjawab seluruh pernyataan dengan mengisi angka 

bebas dari 1-5 

• Semakin kecil angka yang anda tuliskan, maka anda semakin tidak 

setuju/ tidak pernah sama sekali/ tidak sesuai. Sebaliknya, semakin 

besar angka yang anda tuliskan, maka anda semakin setuju/ pernah 

dan selalu/ paling sesuai dengan pernyataan yang ada pada kuesioner 

penelitian ini. 

 

 

No. Pernyataan 
STS-SS 

1 2 3 4 5 

Faktor Lokasi 

1 

Tersedianya akses untuk pejalan kaki -

di sekitar Bakso Rusuk Sunangiri 

Tebet 
          

2 

Kondisi lalu lintas yang tidak terlalu 

padat meningkatkan ketertarikan 

konsumen untuk singgah ke gerai 

Bakso Rusuk Sunangiri Tebet 
          

3 

Lahan parkir Bakso Rusuk Sunangiri 

Tebet yang tersedia atau memadai 

tertata dengan rapih 
          

4 Bakso Rusuk Sunangiri Tebet dapat di 

jangkau dengan Transportasi Umum 
          

5 

Gerai Bakso Rusuk Sunangiri Tebet 

mudah terlihat oleh pejalan kaki 

maupun kendaraan yang lewat 
          

Harga 
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1 

Bakso Rusuk Sunangiri menawarkan 

harga produk yang sangat terjangkau 
          

2 

Kualitas produk yang saya dapatkan 

sesuai dengan harga yang ditawarkan 

oleh Bakso Rusuk Sunangiri 
          

3 

Manfaat produk  yang saya dapatkan 

sesuai dengan harga yang ditawarkan 

oleh Bakso Rusuk Sunangiri 
          

4 

Harga yang ditawarkan Bakso Rusuk 

Sunangiri mampu bersaing dengan 

kompetitor Bakso Rusuk Sunangiri 
          

Persepsi Aktivitas Media Sosial Instagram 

1 

Saya merasa, media sosial instagram 

dapat menghibur   
          

2 

Konten dalam akun instagram 

@baksorusuk_sunangiri sangat 

menarik bagi saya 
          

3 

Media sosial instagram 

memungkinkan saya untuk berbagi 

informasi dengan pengguna lainya 
          

4 

Media sosial instagram, memudahkan 

saya untuk melakukan percakapan 

dengan pengguna lainya 
          

5 

Akun Instagram 

@baksorusuk_sunangiri memudahkan 

saya untuk memberikan pendapat 

mengenai produk / layanan Bakso 

Rusuk Sunangiri Tebet 
          

6 

Saya mendapatkan infromasi terkini, 

melalui akun instagram 

@baksorusuk_sunangiri 
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7 

Media sosial instagram menawarkan 

informasi yang dibutuhkan untuk 

pengguna lainya 
          

8 

Akun instagram 

@baksorusuk_sunangiri menawarkan 

informasi layanan yang dibutuhkan 

seperti giveaway atau discount 
          

9 

Saya akan memberikan informasi 

seputar merk, produk, atau jasa yang 

disediakan @baksorusuk_sunangiri 

kepada teman teman saya 
          

10 

Saya akan membagikan informasi 

mengenai @baksorusuk_sunangiri 

dalam akun instagram pribadi saya 

seperti instastory tentang produk yang 

disediakan. 
          

Keputusan Pembelian 

1 

Saya membeli Bakso Rusuk Sunangiri 

karena menyediakan menu yang 

bervariasi  
          

2 

Saya membeli Produk Bakso Rusuk 

Sunangiri dengan keinginan karna 

harga, kualitas layanan dan kualitas 

produk baik 
          

3 

Saya memutuskan untuk membeli 

produk Bakso Rusuk Sunangiri setelah 

membandingkan dengan toko yang 

lain 
          

4 

Saya memutuskan untuk membeli 

produk Bakso Rusuk Sunangiri jika 

saya berkeinginan memakan bakso 
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dengan tulang rusuk sambil menikmati 

kuah kaldu yang nikmat.  

5 

Saya membeli produk Bakso Rusuk 

Sunangiri karena stock bakso yang 

bervariasi dan banyak.  
          

6 

Saya membeli produk Bakso Rusuk 

Sunangiri karena sistem pembayaran 

sangat mudah 
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Lampiran 1-2 Hasil Olah SPSS  

Validitas 

 

 



80 
 

 

 

 



81 
 

 

 

 



82 
 

 

Realibilitas 

 

(X1)      (X2) 

  

(X3)      (Y1) 
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Uji Asumsi Klasik 
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