
 



 



 



 



 



 



 



1. Identitas Responden 

Nama  :  

NIM  : 

Angkatan : 

2. Petunjuk Pengisian 

a. Bacalah setiap pernyataan dengan benar dan teliti 

b. Berilah tanda check list (√) pada jawaban yang sesuai menurut saudara. 

Adapun pilihannya yaitu: 

SS  : Sangat Setuju 

S  : Setuju 

R  : Ragu-ragu 

TS  : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

c. Saudara hanya memilih satu jawaban disetiap pernyataan. 

d. Beri tanda sama dengan (=) pada jawaban yang sudah saudara pilih bila 

ingin mengganti jawaban. 

e. Terima kasih atas kesedian saudara mengisi pernyataan ini. 

1. Variabel X 

NO PERNYATAAN SS S R TS STS 

1 Menurut saya, materi 

pada akun YouTube 

Suhay Salim memberikan 

informasi baru seputar 

skincare Safi 

     

2 Saya percaya pada semua 

ulasan Suhay Salim dalam 

video skincare Safi 

     

3 Suhay Salim membuat 

narasi dalam skincare Safi 

dengan sangat menarik  

     

4 Saya percaya pada setiap 

informasi yang diberikan 

oleh Suhay Salim dalam 

skincare Safi  

     

5 Narasi Suhay Salim 

dalam skincare Safi 

mampu menggambarkan 

keterangan produk 

dengan jelas 

     

6 Narasi dalam skincare 

Safi to the point sehingga 
     



mudah dimengerti 

keunggulan dari tiap 

produk  

7 Suhay Salim mengemas 

video skincare Safi 

dengan sangat menarik 

     

8 Saya menonton semua 

video skincare Safi di 

akun YouTube Suhay 

Salim   

     

9 Saya bisa menonton 2-3 

kali video yang sama 

dalam skincare Safi 

Suhay Salim   

     

10 Narasi dalam skincare 

Safi menjelaskan secara 

rinci dalam 

menyampaikan 

keterangan  

     

11 Saya bisa menghabiskan 

waktu 1-2 jam hanya 

untuk menonton Suhay 

Salim 

     

12 Intensitas saya menonton 

skincare Safi Suhay Salim 

memberikan pengaruh 

pada diri saya untuk ingin 

memiliki produk yang 

masuk dalam video 

     

2. Variabel Y 

NO PERNYATAAN  SS S R TS STS 

1 Hampir selalu ada produk 

yang saya inginkan di 

setiap video skincare Safi 

Suhay Salim, tetapi saya 

tidak langsung 

membelinya 

     

2 Saya hanya membeli 

produk-produk yang saya 

butuhkan 

     



3 Saya merasa senang bila 

saya membeli produk yang 

menjadi favorit Suhay 

Salim 

     

4 Walaupun saya tidak 

membutuhkan produknya, 

saya akan tetap 

membelinya jika saya 

menyukainya 

     

5 Saya menghabiskan 

sebagian besar uang saya 

untuk membeli apapun 

barang yang saya inginkan 

meskipun barang tersebut 

belum saya butuhkan 

     

6 Setelah saya menonton 

video skincare Safi Suhay 

Salim dan ada produk 

yang saya inginkan maka 

saya langsung 

membelinya 

     

7 Ketika saya sedang jalan-

jalan dan melihat produk 

yang pernah masuk dalam 

video skincare Safi Suhay 

Salim, tanpa pikir panjang 

saya akan segera membeli 

produk tersebut 

     

8 Setiap menonton video 

skincare Safi Suhay 

Salim, saya selalu merasa 

terpengaruh dan ingin 

membeli produk-

produknya 

     

9 Saya tertarik membeli 

produk yang ada di video 

skincare Safi Suhay Salim 

karena produk tersebut 

juga sedang trend di 

masyarakat 

     

10 Saya merasa puas bila 

saya memiliki produk 

     



 

 

 

yang menjadi favorit 

Suhay Salim 

11 Saya akan tetap membeli 

produk yang menarik 

dalam skincare Safi 

meskipun saya sudah 

memiliki produk sejenis 

dengan merek yang 

berbeda 

     

12 Saya akan berpikir dan 

membuat pertimbangan 

terlebih dahulu sebelum 

membeli produk yang 

masuk dalam video 

skincare Safi Suhay Salim 

     


