KUISIONER
Isilah Daftar Pertanyaan yang Saudara anggap paling benar.
NAMA
:
TEMPAT, TANGGAL LAHIR
:
ALAMAT
:
PENDIDIKAN
:
PEKERJAAN
:
1.
No.
1.
2.
3.

Penilaian tentang produk
Pertanyaan
Harga berpengaruh dalam sebuah produk
Kualitas berpengaruh dalam sebuah produk
Trend berpengaruh dalam sebuah produk

SS

2. Pemanfaatan social media
No. Pertanyaan
SS
1.
Desain dapat berpengaruh dalam pemanfaatan
social media
2.
Iklan yang diposting berpengaruh dalam social
media
3.
Layanan dalam social media membantu pemasaran
3. Pemahaman tentang Kepercayaan
No. Pertanyaan
SS
1.
Reputasi dapat berpengaruh pada kepercayaan
seorang pembeli
2.
Pemberian real info mempengaruhi kepercayaan
pembeli
3.
Pentingnya Keamanan dalam pemasaran dan
pembelian
4. Pengukuran minat beli
No. Pertanyaan
SS
1.
Informasi dariproduk dan sosmed membantu
penentuan minat beli konsumen
2.
Minat dari konsumen mempengaruhi minat beli
konsumen
3.
Trust dari konsumen mempengaruhi minatbeli.
Keterangan:
SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

S

TS

STS

STS : Sangat Tidak Setuju

LAMPIRAN 2
LEMBAR HOSTING
1. Proses Login Hosting
Berikut ini adalah tampilan login awal hosting melalui alamat website
000webhost.com.

setelah

dilakukan

pendaftaran,

akan

didapatkan

username dan password yang dapat digunakan untuk memulai proses
hosting website.

Berikut ini adalah tampilan database pada phpmyAdmin 000.webhost.com.
ssetelah dilakukan proses pendaftaran database yang diimport akan berubah nama
seseuai nama dari username. Tabel yang terdapat pada database hosting sama
dengan database yang ada pada localhost.

2. Tampilan FileZila.
Berikut adalah tampilan filezila yang digunakan untuk upload file
php. Sebelum mengupload file host, username, password dan port harus
diisi sesuai data pada account information.

3. Tampilan upload file

Berikut ini adalah tampilan filezila setelah connect dengan database
hosting. Maka file dapat diupload satu persatu. Upload data berhasil jika
sudah ada status sucsesfully pada status information.

4. Tampilan website setelah dihostingkan
Setelah upload file berhasil maka user akan mendapatkan alamat website
yang dapat digunakan untuk diakses ke internet. Pada website pemasaran
online mendapatkan alamat yaitu www.rumahbelanja.site40.net. Setelah
diakses maka tampilan seperti berikut.

