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LAMPIRAN I 

Universitas Esa Unggul 

Program S-1 Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen 

KUESIONER PENELITIAN 

Responden yang terhormat, 

Saya Nur Wahyudi (2014-11-248) mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Esa Unggul yang sedang melakukan penelitian tentang “Pengaruh 

Motivasi Hedonis terhadap Pembelian Impulsif melalui Shopping Lifestyle sebagai 

variabel intervening pada Toko Online Shopee (Studi Kasus di Wilayah Jakarta 

Barat)” dalam rangka penulisan tugas akhir skripsi. Oleh karena itu, saya mohon 

kesediaan anda dalam meluangkan waktu guna mengisi kuesioner ini dengan teliti. 

Data yang diperoleh akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk 

kepentingan penelitian. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 

No. Responden 

Bagian I : Data Responden 

Pilihlah salah satu jawaban pada setiap pertanyaan berikut ini dengan memberikan 

tanda (√) 
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 Jenis Kelamin : 

 Pria  

 Wanita 

 Usia anda saat ini adalah : 

 18-21 tahun 

 22-26 tahun 

 27-31 tahun 

 > 31 tahun 

 Apa pekerjaan anda saat ini ? 

 Pegawai Swasta 

 Wirausaha 

 Pegawai Negeri 

 Mahasiswa 

 Kategori produk yang dibeli di Shopee : 

 Fashion 

 Sports 
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 Elektronik 

 Handphone 

 Makanan dan Minuman 

 Otomotif 

Bagian II : Pertanyaan Kuesioner 

Dari skala 1 sampai 4, berilah nilai terhadap pertanyaan dibawah ini. 

Adapun arti dari angka penilaian yang anda pilih tersebut adalah sebagai berikut : 

STS  : Sangat Tidak Setuju ( Skor 1 ) 

TS  : Tidak Setuju ( Skor 2 ) 

S  : Setuju ( Skor 3 ) 

SS  : Sangat Setuju ( Skor 4 ) 

Berilah tanda (√)  pada pernyataan kuesioner yang ada pilih. 
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NO PERNYATAAN 

ALTERNATIF 

JAWABAN 

STS TS S SS 

  MOTIVASI HEDONIS         

1 Saat berbelanja di Shopee saya merasa semangat.         

2 
Ketika saya sedang merasakan stres maka saya akan 

berbelanja di Shopee untuk mengatasinya. 
        

3 
Saya berbelanja di Shopee karena menawarkan 

diskon. 
        

4 
Saya lebih merasakan kenikmatan berbelanja di 

Shopee ketika bersama orang terdekat. 
        

5 
Saya berbelanja di Shopee untuk megikuti trend 

model baru. 
        

  SHOPPING LIFESTYLE         

6 
Menurut saya berbelanja di Shopee adalah 

pengalaman yang menyenangkan. 
        

7 
Ketika melakukan aktivitas berbelanja di Shopee 

saya merasa senang. 
    

8 Saya merasa bosan ketika berbelanja di Shopee.         

9 
Saya membeli produk model terbaru ketika 

melihatnya di Shopee. 
    

10 
Ketika bersedih, saya merasa lebih baik saat 

berbelanja di Shopee. 
        

11 
Saya menikmati waktu berbelanja saya di Shopee, 

walaupun saya tidak membeli sesuatu. 
        

12 
Saya tidak suka berlama-lama saat berbelanja di 

Shopee. 
        

 PEMBELIAN IMPULSIF     

13 
Saya membeli produk di Shopee secara tidak 

terencana. 
        

14 
Saya merasa memiliki kebebasan untuk berbelanja 

produk di Shopee. 
        

15 
Sebelum membeli produk di Shopee saya 

menelusuri toko terlebih dahulu. 
        

16 
Berbelanja di Shopee merupakan kegiatan favorit 

saya untuk menghibur diri sendiri. 
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NO PERNYATAAN 

ALTERNATIF 

JAWABAN 

STS TS S SS 

17 
Saya dapat menghabiskan banyak waktu tanpa saya 

sadari saat berbelanja di Shopee. 
        

18 
Saya dapat berbelanja di Shopee lebih lama ketika 

saya masih memiliki uang. 
        

19 
“Beli sekarang” mendeskripsikan diri saya saat 

berbelanja produk di Shopee. 
        

 

 


