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LAMPIRAN A 

      No:  

Kuesioner 

Responden yang terhormat, 

 Terima kasih atas partisipasi Anda menjadi salah satu peserta survei dan 

secara sukarela mengisi kuesioner ini. Nama saya Alvin Frederick Liauri, 

mahasiswa Universitas Ciputra jurusan International Business Management (IBM) 

yang sedang melakukan penelitian tentang pengaruh Brand Awareness dan Brand 

Associaiton terhadap Keputusan Pembelian Forte. 

 Saya sangat menghargai dan mengharapkan saudara menjawab pertanyaan 

yang diajukan sesuai dengan pendapat anda, hasil survei ini digunakan untuk tujuan 

penelitian dan bukan untuk tujuan komersial. Untuk itu saya mengharapkan anda 

memperhatikan secara seksama petunjuk cara pengisian kuisioner. Saya ucapkan 

terima kasih banyak atas kesediaan anda berpatisipasi dalam pengisian kuisioner 

ini. 
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Petunjuk: Berilah tanda silang (X) untuk jawaban pertanyaan dibawah ini sesuai 

pilihan yang tersedia 

Bagian I (Data Responden) 

1.  Jenis Kelamin : 

 a. Pria 

 b. Wanita 

2. Usia : 

 a. < 20 tahun 

 b. 20 - 30 tahun 

 c. > 30 tahun 

Petunjuk : Berilah tanda cawang () pada kotak pilihan jawaban yang sesuai 

dengan pilihan jawaban yang sesuai dengan pendapat anda 

Bagian II 

Keterangan: 

STS : Sangat Tidak Setuju, dengan poin 1 

TS : Tidak Setuju, dengan poin 2 

N : Netral, dengan poin 3 

S : Setuju, dengan poin 4 

SS : Sangat Setuju, dengan poin 5 

Brand Awareness 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1 Saya mengingat merek Forte ketika 

ditanya tentang produk snake skin 

leather goods. 
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2 Saya mengenali merek Forte diantara 

merek-merek snake skin leather goods 

lainnya. 

     

3 Saya menjadikan produk merek Forte 

sebagai alternatif pilihan ketika akan 

membeli produk snake skin leather 

goods. 

     

4 Saya masih mengingat merek Forte 

walaupun sedang menggunakan produk 

kompetitor. 

     

Brand Association 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1 Forte memberikan informasi mengenai 

produk maupun promosi online satu kali 

seminggu. 

     

2 Produk Forte mampu memenuhi 

kebutuhan atau keinginan saya. 

     

3 Adanya fasilitas garansi repair menjadi 

nilai lebih bagi merek Forte dibanding 

kompetitor. 

     

 

 

Keputusan Pembelian 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1 Saya membeli produk merek Forte 

untuk memenuhi kebutuhan lifestyle 

saya. 
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2 Saya mencari informasi mengenai 

produk Forte. 

     

3 Saya lebih memilih untuk membeli 

produk Forte daripada merek lain. 

     

4 Saya berniat untuk membeli produk 

Forte. 

     

5 Saya puas dengan produk Forte.      

 


