
 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran A 

Skala Minat Membeli 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Identitas Responden 

Nama  :  

Umur  :        tahun 

Jenis Kelamin  : 

Alamat  : 

 

Petunjuk Pengisian 

1. Isilah jawaban pada tempat yang tersedia sesuai dengan diri anda. 

2. Cara menjawab dengan member tanda silang (X) pada kolom 

yang tersedia. 

3. SS =  Bila pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan diri anda 

S =  Bila pernyataan tersebut Sesuai dengan diri anda 

TS = Bila pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan diri anda 

STS =  Bila pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan diri  

   anda 

4. Bila ingin mengganti jawaban, maka pada jawaban pertama diberi tanda sama 

dengan (=) kemudian pilih jawaban yang lain. Contoh : 

SS S TS STS 
 X   

 

SS S TS STS 
  X  

 

5. Jawaban yang diberikan semuanya adalah benar. Sejauh hal itu sesuai dengan 

keadaan anda yang sesungguhnya. 

6. Tidak perlu terburu – buru. Pastikan semua nomor terselesaikan. 

 

- Selamat Mengerjakan dan Terima Kasih –  



 

 

 

Tanggapan responden 

Pilihan Jawaban 
No Pernyataan 

    

1 Saya tertarik membeli Pepsi setelah 

melihat iklan Pepsi sampai selesai. 

    

2 Setelah menyaksikan iklan Pepsi, saya 

ingin mencoba Pepsi. 

    

3 Setelah menyaksikan iklan Pepsi, saya 

yakin bahwa dengan membeli Pepsi akan 

bermanfaat bagi saya. 

    

4 Saya kurang tertarik membeli Pepsi.     

5 Setelah menyaksikan iklan Pepsi, saya 

tidak ingin mencoba Pepsi. 

    

6 Saya merasa dengan minum Pepsi dapat 

merusak kesehatan tubuh. 

    

7 Saya tertarik mecoba minum Pepsi karena 

iklannya menarik, mudah dimengerti dan 

dipahami. 

    

8 Saya terdorong untuk mencoba Pepsi 

karena mungkin rasanya enak. 

    

9 Saya ingin membeli Pepsi yang menurut 

saya sangat berguna untuk meningkatkan 

gengsi/prestise 

    

10 Saya kurang tertarik membeli Pepsi karena 

menurut saya iklannya kurang menarik. 

    

11 Saya kurang terdorong untuk membeli 

Pepsi karena ada minuman lain yang lebih 

enak. 

    



 

 

 

12 Menurut saya dengan minum Pepsi dapat 

merusak gigi. 

    

13 Saya tertarik untuk mengetahui lebih jauh 

tentang Pepsi. 

    

14 Saya ingin membeli Pepsi yang menurut 

saya rasanya pasti enak. 

    

15 Saya ingin membeli Pepsi karena saya 

yakin bahwa Pepsi bermanfaat untuk 

menambah kesegaran tubuh. 

    

16 Saya lebih senang membeli minuman lain 

yang lebih menarik daripada Pepsi. 

    

17 Saya tidak ingin membeli Pepsi karena hal 

tersebut pemborosan saja. 

    

18 Saya tidak yakin bahwa dengan minum 

Pepsi bermanfaat bagi tubuh. 

    

19 Saya tertarik untuk mencoba Pepsi.     

20 Saya termotivasi untuk membeli Pepsi 

karena saya ingin mencoba rasanya 

    

21 Saya terdorong untuk membeli Pepsi 

karena saya yakin dengan minum Pepsi, 

rasa haus lebih cepat hilang. 

    

22 Saya tidak tertarik untuk mencoba Pepsi.     

23 Saya kurang termotivasi untuk membeli 

Pepsi karena menurut saya bukan 

kebutuhan penting. 

    

24 Saya kurang percaya bahwa minuman 

seperti Pepsi ada kegunaannya. 

    

25 Saya berminat untuk membeli Pepsi.     



 

 

 

26 Saya harus membeli Pepsi karena ingin 

tahu rasanya. 

    

27 Pepsi membuat saya menjadi ;lebih 

percaya diri dan modern. 

    

28 Saya kurang berminat untuk membeli 

Pepsi. 

    

29 Saya malas membeli Pepsi     

30 Saya merasa tidak perlu minum Pepsi 

karena pasti tidak ada gunanya 
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