
Lampiran 1 Kuesioner 

KUESIONER 

 

Pengaruh Influencer, Harga, Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian 

Generasi Z (Studi Pada Konsumen Usia 11-26 tahun di Instagram Makanan Penutup 

bittersweet by Najla) 

Sehubungan dengan penyusunan skripsi yang sedang saya tempuh dengan 

judul yang telah disebutkan diatas, maka dengan hormat saya : 

Nama  :  Devona Pavita Sutoto  

NBI :  1121700025 

Mahasiswa Administrasi Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya   

Jika saudara/i memenuhi kriteria dibawah ini : 

a. Tergolong generasi Z dengan usia 11-26 tahun. 

b. Domisili wilayah Jawa Timur. 

c. Pernah membeli produk bittersweet by Najla. 

d. Pengguna aktif instagram. 

Saya mohon kesediaan sodara/i untuk mengisi kuesioner yang telah saya 

susun ini dengan tujuan untuk pengumpulan data yang nantinya akan digunakan untuk 

keperluan penelitian sebagai syarat dalam menyelesaikan jenjang Strata Satu (S1). 

Jawaban yang responden berikan akan kami jaga kerahasiaanya, atas kesediaannya 

dalam meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih. 

 

Petunjuk Pengisian Kuesioner : 

a. Sebelum mengisi kuesioner dimohon saudara/i membaca setiap pertanyaan 

yang terdapat dalam kuesioner dengan cermat. 

b. Saudara/i hanya meng-klik kolom jawaban yang sesuai dengan pilihan anda. 

c. Dalam setiap satu pertanyaan hanya diperbolehkan memlih satu jawaban saja. 

 

Keterangan Jawaban : 

a. Sangat Tidak Setuju (1) 

b. Tidak Setuju  (2) 

c. Kurang Setuju (3) 

d. Setuju (4) 

e. Sangat Setuju (5) 

 

Profil Respon : 



Nama :      

Akun Instagram  :  

 

   

Jenis Kelamis  : 

a. Laki-Laki 

b. Perempuan 

Pekerjaan : 

a. Pelajar 

b. Mahasiswa  

c. Wiraswasta 

 d. Karyawan  

e. PNS 

f. Lainya .... 

Pendapatan : 

a.  < 500.000 

b.  500.000  - < 2.000.000 

c.  2.000.000 - 3.000.000 

d.  > 3.000.000 

Domisili : 

a. Surabaya 

b. Sidoarjo 

c. Gresik 

d. Malang 

e. Mojokerto 

f. Kediri 

g. Bojonegoro 

h. Kediri 

i. Jombang 

j. Lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 



NO 

PERNYATAAN SKOR 

Influencer 
1 

(STS) 

2 

(TS) 

3 

(KS) 

4 

(S) 

5 

(SS) 

Expertise 

 

 

1 

Influencer memiliki 

pengetahuan tentang 

bagaimana cara 

mendeskripsikan cita rasa 

pada produk bittersweet 

by Najla. 

     

 

2 

Seorang influencer dapat 

Diandalkan dalam 

mempromosikan produk. 

     

 

 

3 

Pesan-pesan yang 

disampaikan oleh 

influencer pada saat 

mereview produk dapat 

tersampaikan dengan jelas. 

     

 

 

4 

Pengalaman yang telah 

diperoleh influencer 

mempengaruhi kejelasan 

pada saat menyampaikan 

pesan iklan. 

     

Trustworthiness 

 

 

5 

Saya dapat mempercayai apa 

yang diiklankan oleh 

Influencer dengan 

kredibilitas yang dimiliki. 

     

 

 

 

6 

Saya percaya kepada 

inlfuencer yang jasa nya 

digunakan oleh bittersweet 

by Najla sehingga membuat 

saya menjadi yakin dengan 

kualitas yang terdapat pada 

produk bittersweet by Najla. 

     



7 

Saya percaya kepada 

influencer yang jasa nya 

digunakan oleh bittersweet 

by Najla sehingga 

mempengaruhi saya untuk 

mencoba salah satu produk 

yang dijual oleh bittersweet 

by Najla. 

     

Atractiveness 

8 

Menurut saya influencer 

pada saat mempromosikan 

suatu produk memiliki 

penampilan yang menarik. 

     

9 

Saya merasa influencer 

yang bekerja sama dengan 

bittersweet by Najla 

sangat ekspresif pada saat 

mempromosikan produk. 

     

10 

Menurut saya para 

influencer yang bekerja 

sama dengan bittersweet by 

Najla memiliki gaya bicara 

yang menarik dan 

meyakinkan. 

     

 

 

 

11 

Saya merasa influencer 

yang bekerja sama dengan 

bittersweet selalu konsisten 

pada saat mempromosikan 

produk- produk baru 

bittersweet by Najla. 

     

Harga 

Keterjangkauan Harga 

 

12 

Menurut saya harga yang 

ditawarkan bittersweet by 

Najla cukup terjangkau 

     



Kelarasan Mutu Dengan Kualitas Produk 

13 

Harga yang saya bayarkan 

sesuai dengan kualitas 

produk yang saya 

dapatkan. 

     

Keselarasan Mutu Dengan Keuntungan 

14 

Menurut saya harga yang 

ditawarkan pada setiap 

varian sudah sesuai dengan 

kualitas yang terdapat pada 

masing- 

masing varian produk. 

     

Persaingan Harga 

15 

Harga yang ditawarkan 

sangat bersaing dengan 

harga desert box merek 

lainnya. 

     

Kualitas Produk 

Kinerja 

16 

Desert box milik 

bittersweet by Najla 

memiliki rasa yang enak 

dibandingkan produk 

sejenis lainnya. 

     

17 

Produk-produk yang 

ditawarkan menarik 

perhatian saya untuk 

mencoba satu persatu 

jenis produk. 

     

18 

Kebersihan Outlet 

pengambilan produk 

bittersweet sangat terjaga 

dan terlihat rapi. 

     



 

 

19 

Menurut saya porsi desert 

box yang disajikan 

bittersweet by Najla sesuai 

dengan harapan saya. 

     

Fitur 

20 

Bittersweet by Najla 

menyajikan desert box 

secara rapi, cantik, dan 

menarik. 

     

21 

Pembayaran pada 

bittersweet terdapat banyak 

pilihan sehingga 

mempermudah saya. 

     

22 

Dalam meng-order 

produk bittersweet by 

Najla menyediakan 

berbagai pilihan platform, 

seperti whatsapp, shopee, 

ojek online. 

     

Service Ability 

 

23 
Bittersweet selalu 

menyediakam varian- varian 

menu disetiap harinya. 

     

 

24 
Produk bittersweet dapat 

dijamin kebersihannya 

dalam proses produksi. 

     

 

25 
Pelayanan dalam melayani 

customer secara online 

maupun offline sangat ramah. 

     

(Lanjutan) 

 



 

 

 

 

Daya Tahan 

26 

bittersweet by Najla 

menggunakan bahan- bahan 

yang berkualitas sehingga 

membuat produk bisa tahan 

beberapa hari dalam suhu 

tertentu. 

     

27 

Packaging yang digunakan 

cukup aman untuk produk 

desert box maupun produk 

lainnya. 

     

Keputusan Pembelian 

Pengenalan Masalah 

28 

Saya membeli produk 

bittersweet by Najla karena 

ingin mencoba desert box 

yang sedang viral di berbagai 

media sosial. 

     

 

 

29 

Saya membeli produk 

bittersweet by Najla karena 

ingin mengetahui   bagaimana 

produk yang di iklankan oleh 

seorang influencer. 

     

Pencari Informasi 

 

 

30 

Sebelum Membeli produk 

bittersweet by Najla saya 

mencari tahu bahan-bahan 

yang digunakaan oleh 

bittersweet by Najla. 

     

(Lanjutan) 

 



 

 

 

 

31 

Sebelum saya membeli 

produk bittersweet by Najla 

saya mengecek di instagram 

pusat bittersweet by Najla 

apakah di kota saya tinggal 

sudah terdapat cabang 

bittersweet by Najla. 

     

Evaluasi Alternatif 

32 

Ketika saya tidak puas 

dengan produkbittersweet 

by Najla saya memiliki 

cadangan produk lainnya 

yang sesuai. 

     

33 

Sebelum saya membeli 

produk saya membandingkan 

dengan merek desert box 

lainnya. 

     

Keputusan Pembelian 

34 

Saya memutuskan membeli 

produk bittersweet by Najla 

dikarenakan menu desert 

box yang bervariasi. 

     

35 

Saya memutuskan membeli 

produk bittersweet by Najla 

karena harga yang sesuai 

dengan kemampuan saya. 

     

(Lanjutan) 

 



Lampiran 2 Lembar Revisi 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Lampiran 3 Turnitin 

 

 

 

 

 


