
 42

 
DAFTAR PANDUAN WAWANCARA 

 

 

PROFIL RESPONDEN: 

Nama  : 

Umur   : 

Pekerjaan : 

Hobby  : 

 

PERTANYAAN: 

1. a. Apa yang Anda ketahui tentang produk pemutih wajah? 

b. Menurut Anda, apakah makna kulit putih bagi Anda? 

2. a. Apakah Anda menggunakan produk pemutih? 

b. Jika Ya, mengapa Anda menggunakan produk pemutih? 

c. Sejak kapan Anda menggunakan produk pemutih tersebut? Apakah Anda 

menggunakan satu merek produk? Jika Ya, mengapa? Jika Tidak apa 

alasannya? 

d. Jenis pemutih wajah apakah yang Anda gunakan? Apakah Anda pernah  

mencoba jenis lain? Berapa lama? 
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e. Apakah Anda yakin dalam menggunakan produk pemutih wajah ini akan 

menjadi putih? Kira-kira berapa lam? Apakah Anda pernah melakukan 

ganti-ganti merek supaya menjadi putih? Atau tetap pada satu merek saja? 

f. Jika Tidak menggunakan produk pemutih, apakah alasannya?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABEL REKAPAN WAWANCARA: 

Pemakai: 

No. Resp. Pertanyaan Jawaban Analisis Kepercayaan 
1 Apa yang Anda ketahui tentang produk pemutih 

wajah? 
Produk yang dapat membuat kulit wajahku 
lebih putih dan bersinar 

Responden percaya bahwa produk pemutih 
wajah dapat membuat kulitnya lebih putih 

 Menurut Anda, apakah makna kulit putih bagi 
Anda? 

Supaya pacarku lebih perhatian sama aku, 
hehehe.. 

 Apakah Anda menggunakan produk pemutih? Ya 
 Jika Ya, mengapa Anda menggunakan produk 

pemutih? 
Supaya pacarku lebih care/perhatian sama aku 
gituuu.... 

Percaya dengan produk pemutih dapat 
membuat pacarnya lebih perhatian 

 Sejak kapan Anda menggunakan produk pemutih 
tersebut? Apakah Anda menggunakan satu 
merek produk? Jika Ya, mengapa? Jika Tidak 
apa alasannya? 

Hmmm... kira-kira sudah 9 bulan yang lalu. 
Ya, saya pake satu merek karena sudah cocok 
sih. Kalo mereknya aku pake PONDS 

 Jenis pemutih wajah apakah yang Anda 
gunakan? Apakah Anda pernah  mencoba jenis 
lain? Berapa lama? 

Pemutih wajah. Kalo dulu sih coba-coba iseng 
aja, tapi terakhir yang cocok ya PONDS ini 
trus tidak pernah pindah-pindah lagi 

 Apakah Anda yakin dalam menggunakan produk 
pemutih wajah ini akan menjadi putih? Kira-kira 
berapa lama? Apakah Anda pernah melakukan 
ganti-ganti merek supaya menjadi putih? Atau 
tetap pada satu merek saja? 

Ya, saya yakin karena sudah terbukti lho. Kulit 
saya menjadi lebih putih. Hmmm.. kira-kira 2 
bulan dipakai sudah tampak lebih putih. Kalo 
ganti-ganti merek dulunya sih, tapi sekarang 
nggak lagi karena udah ketemu sama yang 
cocok 

Percaya karena sudah cocok dengan merek 
tersebut 

2 Apa yang Anda ketahui tentang produk pemutih 
wajah? 

Menurut saya produk pemutih wajah adalah 
produk yang dapat membuat kulit wajah lebih 
putih 

Responden percaya bahwa produk pemutih 
wajah dapat membuat kulitn wajahnya lebih 
putih 

 Menurut Anda, apakah makna kulit putih bagi 
Anda? 

Hmm.... ya supaya pasangan lebih perhatian 

 Apakah Anda menggunakan produk pemutih? Ya 
 Jika Ya, mengapa Anda menggunakan produk Setelah aku pake ternyata pacarku lebih 

Percaya dengan produk pemutih dapat 
membuat pasangannya lebih perhatian 



pemutih? perhatian sama aku 
 Sejak kapan Anda menggunakan produk pemutih 

tersebut? Apakah Anda menggunakan satu 
merek produk? Jika Ya, mengapa? Jika Tidak 
apa alasannya? 

Hmmm... kira-kira sudah 7 bulan yang lalu. 
Dulu sempet ganti-ganti, sekarang aku pakai 
Olay. Karena terbukti bener khasiatnya 

 Jenis pemutih wajah apakah yang Anda 
gunakan? Apakah Anda pernah  mencoba jenis 
lain? Berapa lama? 

Krim. Wah kalau dulu sih ganti-ganti sekarang 
nggak. Udah lupa tuh berapa lam ganti-
gantinya banyak sihh...haha.... 

 Apakah Anda yakin dalam menggunakan produk 
pemutih wajah ini akan menjadi putih? Kira-kira 
berapa lama? Apakah Anda pernah melakukan 
ganti-ganti merek supaya menjadi putih? Atau 
tetap pada satu merek saja? 
 

Ya, yakin sekali karena setelah 3 bulan saya 
pakai Olay, terasa perubahannya. Dulunya 
memang ganti-ganti terus sekarang tidak lagi 

Percaya karena sudah cocok dengan merek 
tersebut 

3 Apa yang Anda ketahui tentang produk pemutih 
wajah? 

Ya produk yang bisa membuat wajah lebih 
putih donk 

Responden percaya bahwa produk pemutih 
wajah dapat membuat wajahnya lebih putih 

 Menurut Anda, apakah makna kulit putih bagi 
Anda? 

Makna kulit putih bagi saya supaya menambah 
rasa percaya diri 

 Apakah Anda menggunakan produk pemutih? Ya 
 Jika Ya, mengapa Anda menggunakan produk 

pemutih? 
Karena tuntutan profesi, saya kan juga 
memiliki sampingan sebagai model, jadi 
dituntut untuk tampil lebih segar dan percaya 
diri 

Percaya dengan produk pemutih dapat 
membuatnya lebih percaya diri dan karena 
tuntuntan profesinya sebagai model 

 Sejak kapan Anda menggunakan produk pemutih 
tersebut? Apakah Anda menggunakan satu 
merek produk? Jika Ya, mengapa? Jika Tidak 
apa alasannya? 

Sudah 1 tahun yang lalu. Ya saya 
menggunakan satu merek produk karena sudah 
merasa cocok saja. Saya pakai Nivea 

 Jenis pemutih wajah apakah yang Anda 
gunakan? Apakah Anda pernah  mencoba jenis 
lain? Berapa lama? 

Jenis krim malam. Tidak pernah 

 Apakah Anda yakin dalam menggunakan produk 
pemutih wajah ini akan menjadi putih? Kira-kira 

Ya, saya yakin. Saya tidak pernah ganti-ganti 
merek sih hehehe.... khasiatnya terasa setelah 

Percaya karena sudah cocok dengan merek 
tersebut 



berapa lama? Apakah Anda pernah melakukan 
ganti-ganti merek supaya menjadi putih? Atau 
tetap pada satu merek saja? 

2-3 bulanan 

4 Apa yang Anda ketahui tentang produk pemutih 
wajah? 

Produk yang dapat membuat kulit lebih putih 
dan bersinar 

Responden percaya bahwa produk pemutih 
wajah dapat membuat kulitnya lebih putih dan 
bersinar 

 Menurut Anda, apakah makna kulit putih bagi 
Anda? 

Kalau saya sih kulit putih sama dengan pacar 
lebih care.....hihihi... 

 Apakah Anda menggunakan produk pemutih? Ya 
 Jika Ya, mengapa Anda menggunakan produk 

pemutih? 
Saya menggunakan produk pemutih supaya 
pacar lebih care sama saya dan tidak melirik 
cewek lain. Hehe... 

Percaya dengan produk pemutih dapat 
membuat pacarnya lebih perhatian 

 Sejak kapan Anda menggunakan produk pemutih 
tersebut? Apakah Anda menggunakan satu 
merek produk? Jika Ya, mengapa? Jika Tidak 
apa alasannya? 

Sudah sekitar 8 bulan yang lalu. Ya saya 
menggunakan satu merek produk karena sudah 
merasa cocok saja. Saya pakai Melanox 

 Jenis pemutih wajah apakah yang Anda 
gunakan? Apakah Anda pernah  mencoba jenis 
lain? Berapa lama? 

Jenis krim pemutih wajah. Belum pernah 
mencoba jenis lain 

 Apakah Anda yakin dalam menggunakan produk 
pemutih wajah ini akan menjadi putih? Kira-kira 
berapa lama? Apakah Anda pernah melakukan 
ganti-ganti merek supaya menjadi putih? Atau 
tetap pada satu merek saja? 

Ya, cukup yakin sih. Kira-kira 3 bulan kulit 
memang lebih putih dan bersinar. Tetap satu 
merek kok 

Percaya karena sudah cocok dengan merek 
tersebut 

5 Apa yang Anda ketahui tentang produk pemutih 
wajah? 

Produk pemutih wajah adalah produk yang 
membuat kulit saya tampak lebih putih dari 
sebelumnya 

Responden percaya bahwa produk pemutih 
wajah dapat membuat kulit lebih putih dari 
sebelumnya 

 Menurut Anda, apakah makna kulit putih bagi 
Anda? 

Supaya tidak minder lagi, tambah PD gituuu.... 

 Apakah Anda menggunakan produk pemutih? Ya 
 Jika Ya, mengapa Anda menggunakan produk 

pemutih? 
Karena tuntutan profesi juga sih, selain 
menambah rasa percaya diri, kan saya juga 

Percaya dengan produk pemutih dapat 
membuatnya lebih percaya diri dan tuntutan 
profesi sebagai SPG 



memiliki profesi sampingan sebagai SPG juga, 
kalau bertemu banyak orang jadinya lebih PD 

 Sejak kapan Anda menggunakan produk pemutih 
tersebut? Apakah Anda menggunakan satu 
merek produk? Jika Ya, mengapa? Jika Tidak 
apa alasannya? 

Sudah sekitar 6 bulan yang lalu. Kalau dulu 
sempat pindah-pindah kira-kira 2 merek, pakai 
Ponds trus pindah Olay, terus yang terakhir ini 
paling cocok pakai Oriflame Optimals Beauty, 
mungkin lebih cocok aja sama kulit saya 

 Jenis pemutih wajah apakah yang Anda 
gunakan? Apakah Anda pernah  mencoba jenis 
lain? Berapa lama? 

Jenis krim. Ya saya pernah mencoba yang lain 
tapi paling kira-kira sebulan tapi nggak cocok 

 Apakah Anda yakin dalam menggunakan produk 
pemutih wajah ini akan menjadi putih? Kira-kira 
berapa lama? Apakah Anda pernah melakukan 
ganti-ganti merek supaya menjadi putih? Atau 
tetap pada satu merek saja? 

Ya, saya yakin, kira-kira 2 bulan kulit memang 
lebih putih dan bersinar. Seperti yang saya 
katakan sebelumnya sempat ganti merek 2 kali 

Percaya karena sudah cocok dengan merek 
tersebut 

6 Apa yang Anda ketahui tentang produk pemutih 
wajah? 

Produk yang dapat membuat pasangan saya 
tertarik dengan saya 

Responden percaya bahwa produk pemutih 
dapat membuat pasangannya tertarik padanya 

 Menurut Anda, apakah makna kulit putih bagi 
Anda? 

Agar pacar saya lebih senang gitu dan lebih 
sayaaang dengan saya 

 Apakah Anda menggunakan produk pemutih? Ya 
 Jika Ya, mengapa Anda menggunakan produk 

pemutih? 
Supaya pacar lebih care sama saya dong 

Percaya dengan produk pemutih dapat 
membuat pacarnya lebih senang dan perhatian 

 Sejak kapan Anda menggunakan produk pemutih 
tersebut? Apakah Anda menggunakan satu 
merek produk? Jika Ya, mengapa? Jika Tidak 
apa alasannya? 

Sekitar 7 bulan yang lalu. Saya memang dari 
dulu menggunakan satu merek produk saja 
kok, karena untungnya sekalo coba langsung 
cocok sih, hehe... saya pake merk Olay 

 Jenis pemutih wajah apakah yang Anda 
gunakan? Apakah Anda pernah  mencoba jenis 
lain? Berapa lama? 

Jenis krim. Tidak pernah mencoba jenis lain 
kok 

 Apakah Anda yakin dalam menggunakan produk 
pemutih wajah ini akan menjadi putih? Kira-kira 
berapa lama? Apakah Anda pernah melakukan 

Cukup yakin, kira-kira 1 bulan kulit memang 
lebih putih dan bersinar. Saya nggak pernah 
gonta ganti merk tuh 

Percaya karena sudah cocok dengan merek 
tersebut 



ganti-ganti merek supaya menjadi putih? Atau 
tetap pada satu merek saja? 

7 Apa yang Anda ketahui tentang produk pemutih 
wajah? 

Produk yang dapat membuat kulit wajah 
tampak lebih putih 

Responden percaya bahwa produk pemutih 
wajah dapat membuat kulitnya lebih putih 

 Menurut Anda, apakah makna kulit putih bagi 
Anda? 

Supaya lebih percaya diri dan tidak merasa 
minder, kalau kita punya kulit putih kan lebih 
enak dipandang juga 

 Apakah Anda menggunakan produk pemutih? Ya 
 Jika Ya, mengapa Anda menggunakan produk 

pemutih? 
Supaya lebih menarik dan sedap dipandang 

Percaya dengan produk pemutih dapat 
membuatnya lebih percaya diri dan enak 
dipandang 

 Sejak kapan Anda menggunakan produk pemutih 
tersebut? Apakah Anda menggunakan satu 
merek produk? Jika Ya, mengapa? Jika Tidak 
apa alasannya? 

6 bulan yang lalu. Iya saya pakai satu merek 
produk saja yaitu Ponds. Alasannya saya 
meraca sudah cocok sih 

 Jenis pemutih wajah apakah yang Anda 
gunakan? Apakah Anda pernah  mencoba jenis 
lain? Berapa lama? 

Kalau bicara tentang jenis ya krim. Hmmm, 
kebetulan saya tidak pernah mencoba jenis 
lainnya 

 Apakah Anda yakin dalam menggunakan produk 
pemutih wajah ini akan menjadi putih? Kira-kira 
berapa lama? Apakah Anda pernah melakukan 
ganti-ganti merek supaya menjadi putih? Atau 
tetap pada satu merek saja? 

Yakin. Kira-kira 3 bulan sudah tampak 
hasilnya. Saya tidak pernah ganti-ganti merk 
kok 

Percaya karena sudah cocok dengan merek 
tersebut 

8 Apa yang Anda ketahui tentang produk pemutih 
wajah? 

Produk yang dapat membuat pasangan saya 
lebih tertarik kepada saya 

Responden percaya bahwa produk pemutih 
wajah dapat membuat  pasangannya lebih 
tertarik kepadanya 

 Menurut Anda, apakah makna kulit putih bagi 
Anda? 

Menurut saya, makna kulit putih bagi saya 
adalah supaya pasangan saya lebih perhatian 
kepada saya 

 Apakah Anda menggunakan produk pemutih? Ya 
 Jika Ya, mengapa Anda menggunakan produk 

pemutih? 
Agar pasangan saya lebih care sama saya 

Percaya dengan produk pemutih dapat 
membuat pacarnya lebih perhatian kepadanya 
 
 
 
 
 



 Sejak kapan Anda menggunakan produk pemutih 
tersebut? Apakah Anda menggunakan satu 
merek produk? Jika Ya, mengapa? Jika Tidak 
apa alasannya? 

Sekitar 5 bulan yang lalu. Saya cuma pakai 
satu merek produk saja yaitu Nivea soalnya 
udah cocok 

 Jenis pemutih wajah apakah yang Anda 
gunakan? Apakah Anda pernah  mencoba jenis 
lain? Berapa lama? 

Krim Nivea. Hmm dulu pernah pake merk lain 
tapi gak cocok kira-kira cuma 2 bulan aja trus 
gak cocok jadi ganti, hehe... 

 Apakah Anda yakin dalam menggunakan produk 
pemutih wajah ini akan menjadi putih? Kira-kira 
berapa lama? Apakah Anda pernah melakukan 
ganti-ganti merek supaya menjadi putih? Atau 
tetap pada satu merek saja? 

Yakin. Kira-kira 1 bulan sudah tampak 
hasilnya. Pernah ganti merk tapi saya sudah 
lupa nama merk nya yang dulu 

Percaya karena sudah cocok dengan merek 
tersebut 

9 Apa yang Anda ketahui tentang produk pemutih 
wajah? 

Produk pemutih wajah itu produk yang dapat 
membuat pacar saya lebih tertarik kepada saya

Responden percaya bahwa produk pemutih 
wajah dapat membuat pacarnya lebih tertarik 
kepadanya 

 Menurut Anda, apakah makna kulit putih bagi 
Anda? 

Untuk menyenangkan hati pacar 

 Apakah Anda menggunakan produk pemutih? Ya  
 Jika Ya, mengapa Anda menggunakan produk 

pemutih? 
Agar pasangan saya lebih perhatian sama saya

Percaya dengan produk pemutih dapat 
membuat pacarnya merasa senang dan lebih 
perhatian kepadanya 

 Sejak kapan Anda menggunakan produk pemutih 
tersebut? Apakah Anda menggunakan satu 
merek produk? Jika Ya, mengapa? Jika Tidak 
apa alasannya? 

Sekitar 4 bulan yang lalu. Hmmmm....saya 
cuma pakai satu merek produk saja karena 
sudah merasa cocok sih. Bicara soal merk saya 
pakai Nivea 

 Jenis pemutih wajah apakah yang Anda 
gunakan? Apakah Anda pernah  mencoba jenis 
lain? Berapa lama? 
 

Krim. Gak pernah 

 Apakah Anda yakin dalam menggunakan produk 
pemutih wajah ini akan menjadi putih? Kira-kira 
berapa lama? Apakah Anda pernah melakukan 
ganti-ganti merek supaya menjadi putih? Atau 

Yakin. Kira-kira 1,5 bulan sudah tampak 
hasilnya. Tidak pernah ganti merek 

Percaya karena sudah cocok dengan merek 
tersebut 



tetap pada satu merek saja? 
10 Apa yang Anda ketahui tentang produk pemutih 

wajah? 
Produk pemutih wajah itu produk yang dapat 
membuat kulit saya tampak lebih putih 

Responden percaya bahwa produk pemutih 
wajah dapat membuat kulitnya tampak lebih 
putih 

 Menurut Anda, apakah makna kulit putih bagi 
Anda? 

Makna kulit putih bagi saya itu supaya lebih 
PD 

 Apakah Anda menggunakan produk pemutih? Ya  
 Jika Ya, mengapa Anda menggunakan produk 

pemutih? 
Agar lebih menairk dan sedap dipandang 
orang 

Percaya dengan produk pemutih dapat 
membuatnya lebih percaya diri, menarik dan 
sedap dipandang 

 Sejak kapan Anda menggunakan produk pemutih 
tersebut? Apakah Anda menggunakan satu 
merek produk? Jika Ya, mengapa? Jika Tidak 
apa alasannya? 

Kira-kira sih 8 bulan ya. Saya pakai satu jenis 
merek kok (Ponds) karena sudah cocok 

 Jenis pemutih wajah apakah yang Anda 
gunakan? Apakah Anda pernah  mencoba jenis 
lain? Berapa lama? 

Krim. Tidak pernah 

 Apakah Anda yakin dalam menggunakan produk 
pemutih wajah ini akan menjadi putih? Kira-kira 
berapa lama? Apakah Anda pernah melakukan 
ganti-ganti merek supaya menjadi putih? Atau 
tetap pada satu merek saja? 

Yakin. Kira-kira 2,5 bulan sudah tampak 
hasilnya. Saya setia sama satu merek saja 
ehehe.... 

Percaya karena sudah cocok dengan merek 
tersebut 

11 Apa yang Anda ketahui tentang produk pemutih 
wajah? 

Produk yang dapat membuat kulit saya tampak 
lebih putih dan bersinar 

Responden percaya bahwa produk pemutih 
wajah dapat membuat kulitnya lebih putih dan 
bersinar 

 Menurut Anda, apakah makna kulit putih bagi 
Anda? 

Supaya lebih dihargai karena lebih cantik di 
mata orang lain 

 Apakah Anda menggunakan produk pemutih? Ya  
 Jika Ya, mengapa Anda menggunakan produk 

pemutih? 
Pengaruh iklan TV hahaha... 

Percaya dengan produk pemutih dapat 
membuatnya lebih dihargai orang lain 

 Sejak kapan Anda menggunakan produk pemutih 
tersebut? Apakah Anda menggunakan satu 
merek produk? Jika Ya, mengapa? Jika Tidak 

Kira-kira setengah tahun yang lalu. Dulu sih 
pernah ganti-ganti merek, tapi terakhir udah 
ketemu ama yang cocok jadi gak pindah-

Percaya karena sudah cocok dengan merek 
tersebut 
  



apa alasannya? pindah lagi. Saya cocok pakai Ponds 
 Jenis pemutih wajah apakah yang Anda 

gunakan? Apakah Anda pernah  mencoba jenis 
lain? Berapa lama? 

Krim. Pernah dulu, wah lupa berapa 
lamanya... 

 Apakah Anda yakin dalam menggunakan produk 
pemutih wajah ini akan menjadi putih? Kira-kira 
berapa lama? Apakah Anda pernah melakukan 
ganti-ganti merek supaya menjadi putih? Atau 
tetap pada satu merek saja? 

Yakin. Kira-kira 3 bulan yang lalu tampak 
hasilnya. Jadi saya tidak akan pernah ganti 
merek lain lagi 

Responden percaya dengan krim telah cocok 
sehingga tidak berganti merek lainnya 

12 Apa yang Anda ketahui tentang produk pemutih 
wajah? 
 

Produk yang dapat membuat kulit saya tampak 
lebih muda 

Responden percaya bahwa produk pemutih 
wajah dapat membuatnya tampak lebih muda 

 Menurut Anda, apakah makna kulit putih bagi 
Anda? 

Supaya lebih dihargai karena lebih menarik 

 Apakah Anda menggunakan produk pemutih? Ya  
 Jika Ya, mengapa Anda menggunakan produk 

pemutih? 
Ikut-ikutan temen sih sebenernya.hehehe... 

Percaya dengan produk pemutih dapat 
membuatnya lebih dihargai karena lebih 
menarik 

 Sejak kapan Anda menggunakan produk pemutih 
tersebut? Apakah Anda menggunakan satu 
merek produk? Jika Ya, mengapa? Jika Tidak 
apa alasannya? 

Setengah tahun yang lalu. Kebetulan belum 
pernah ganti merek , saya baru memakai 
merek Ponds White Beauty 

 Jenis pemutih wajah apakah yang Anda 
gunakan? Apakah Anda pernah  mencoba jenis 
lain? Berapa lama? 

Krim. Tidak pernah coba merek lain 

 Apakah Anda yakin dalam menggunakan produk 
pemutih wajah ini akan menjadi putih? Kira-kira 
berapa lama? Apakah Anda pernah melakukan 
ganti-ganti merek supaya menjadi putih? Atau 
tetap pada satu merek saja? 

Yakin, kira-kira 2,5 bulan sudah tampak 
hasilnya 

Percaya karena sudah cocok dengan merek 
tersebut 

13 Apa yang Anda ketahui tentang produk pemutih 
wajah? 

Produk yang dapat membuat kulit saya tampak 
lebih putih dan bersinar 

Responden percaya bahwa produk pemutih 
wajah dapat membuat kulitnya lebih putih dan 
bersinar 



 Menurut Anda, apakah makna kulit putih bagi 
Anda? 

Karena saya suka kulit putih 

 Apakah Anda menggunakan produk pemutih? Ya  
 Jika Ya, mengapa Anda menggunakan produk 

pemutih? 
Pengaruh iklan hehehe... 

Percaya dengan produk pemutih dapat 
membuatnya lebih baik dan senang 

 Sejak kapan Anda menggunakan produk pemutih 
tersebut? Apakah Anda menggunakan satu 
merek produk? Jika Ya, mengapa? Jika Tidak 
apa alasannya? 

Sejak 4 bulan yang lalu. Ya saya menggunakan 
satu merek produk yaitu Oriflame. Jadi waktu 
itu temen saya nawarin gitu jadi iseng-iseng 
nyoba ternyata cocok 

 Jenis pemutih wajah apakah yang Anda 
gunakan? Apakah Anda pernah  mencoba jenis 
lain? Berapa lama? 

Krim. Tidak pernah coba merek lain 

 Apakah Anda yakin dalam menggunakan produk 
pemutih wajah ini akan menjadi putih? Kira-kira 
berapa lama? Apakah Anda pernah melakukan 
ganti-ganti merek supaya menjadi putih? Atau 
tetap pada satu merek saja? 

Yakin, kira-kira 1 bulan sudah tampak 
hasilnya 

Percaya karena sudah cocok dengan merek 
tersebut 

14 Apa yang Anda ketahui tentang produk pemutih 
wajah? 

Produk yang dapat membuat kulit saya tampak 
lebih muda 

Responden percaya bahwa produk pemutih 
wajah dapat membuatnya tampak lebih muda 

 Menurut Anda, apakah makna kulit putih bagi 
Anda? 

Kulit putih = keindahan wanita 

 Apakah Anda menggunakan produk pemutih? Ya  
 Jika Ya, mengapa Anda menggunakan produk 

pemutih? 
Orang tua saya sering pake krim pemutih, jadi 
saya juga ikut-ikutan 

Percaya dengan produk pemutih dapat 
membuat keindahan wanita lebih tampak 

 Sejak kapan Anda menggunakan produk pemutih 
tersebut? Apakah Anda menggunakan satu 
merek produk? Jika Ya, mengapa? Jika Tidak 
apa alasannya? 

Sejak 1 tahun yang lalu. Ya saya menggunakan 
satu merek produk yaitu Ponds. Karena sudah 
merasa cocok 

 Jenis pemutih wajah apakah yang Anda 
gunakan? Apakah Anda pernah  mencoba jenis 
lain? Berapa lama? 

Krim. Tidak pernah coba merek lain 

 Apakah Anda yakin dalam menggunakan produk Yakin, kira-kira 2 bulan sudah tampak 

Percaya karena sudah cocok dengan merek 
tersebut 



pemutih wajah ini akan menjadi putih? Kira-kira 
berapa lama? Apakah Anda pernah melakukan 
ganti-ganti merek supaya menjadi putih? Atau 
tetap pada satu merek saja? 

hasilnya. Saya tidak pernah ganti merek lain 

15 Apa yang Anda ketahui tentang produk pemutih 
wajah? 

Produk yang dapat membuat kulit saya tampak 
lebih muda 

Responden percaya bahwa produk pemutih 
wajah dapat membuatnya tampak lebih muda 

 Menurut Anda, apakah makna kulit putih bagi 
Anda? 

Membuat hidup saya lebih cerah 

 Apakah Anda menggunakan produk pemutih? Ya  
 Jika Ya, mengapa Anda menggunakan produk 

pemutih? 
Pengaruh temen 

Percaya dengan produk pemutih dapat 
membuat hidupnya lebih cerah 

 Sejak kapan Anda menggunakan produk pemutih 
tersebut? Apakah Anda menggunakan satu 
merek produk? Jika Ya, mengapa? Jika Tidak 
apa alasannya? 

Sejak 8 tahun yang lalu. Ya, saya hanya 
menggunakan satu merek produk yaitu Ponds, 
karena saya sudah merasa cocok 

 Jenis pemutih wajah apakah yang Anda 
gunakan? Apakah Anda pernah  mencoba jenis 
lain? Berapa lama? 

Krim. Saya tidak pernah coba merek lain 

 Apakah Anda yakin dalam menggunakan produk 
pemutih wajah ini akan menjadi putih? Kira-kira 
berapa lama? Apakah Anda pernah melakukan 
ganti-ganti merek supaya menjadi putih? Atau 
tetap pada satu merek saja? 

Yakin, kira-kira 1 bulan sudah tampak 
hasilnya. Saya tidak pernah ganti merek lain 

Percaya karena sudah cocok dengan merek 
tersebut 

 

 

 

 

 



Bukan Pemakai: 

No. Resp. Pertanyaan Jawaban Analisis Kepercayaan 
1 Apa yang Anda ketahui tentang produk 

pemutih wajah? 
Produk yang dapat membuat kulit lebih 
putih dari aslinya 

Responden percaya bahwa produk pemutih 
wajah dapat membuat kulit lebih putih dari 
aslinya 

 Menurut Anda, apakah makna kulit putih 
bagi Anda? 

Saya lebih suka yang alami, gitu... Kalo 
memang aslinya putih ya putih, kalo 
memang gak ya gak... 

Responden lebih menyukai yang alami 
putihnya 

 Apakah Anda menggunakan produk 
pemutih? 

Tidak  Tidak percaya kepada produk pemutih 

 Jika Tidak menggunakan produk pemutih, 
apakah alasannya? 

Pernah menggunakan tapi nggak cocok  Responden pernah menggunakan tetapi tidak 
cocok 

2 Apa yang Anda ketahui tentang produk 
pemutih wajah? 

Produk yang dapat membuat kulit lebih 
putih dari aslinya 

Responden percaya bahwa produk pemutih 
wajah dapat membuat kulit lebih putih dari 
aslinya 

 Menurut Anda, apakah makna kulit putih 
bagi Anda? 

Tidak mencerminkan warna aslinya 
hahaha... 

Responden menyatakan tidak mencerminkan 
warna aslinya 

 Apakah Anda menggunakan produk 
pemutih? 

Tidak  Tidak percaya kepada produk pemutih 

 Jika Tidak menggunakan produk pemutih, 
apakah alasannya? 

Pernah menggunakan tapi tidak cocok, jadi 
saya hentikan saja. Lagian setelah saya 
pikir-pikir saya lebih suka yang alami kok 

Responden pernah menggunakan tetapi tidak 
cocok 

3 Apa yang Anda ketahui tentang produk 
pemutih wajah? 

Menurut saya produk itu adalah produk 
yang dapat membuat kulit lebih putih 

Responden percaya bahwa produk pemutih 
wajah dapat membuat kulit lebih putih  

 Menurut Anda, apakah makna kulit putih 
bagi Anda? 

Menurut saya, makna kulit putih adalah 
tidak menggambarkan warna aslinya 

Responden lebih menyukai warna kulit asli 

 Apakah Anda menggunakan produk 
pemutih? 

Tidak  Tidak percaya kepada produk pemutih 

 Jika Tidak menggunakan produk pemutih, 
apakah alasannya? 

Saya dulu pernah menggunakan tapi tidak 
cocok, jadi tidak lagi 

Responden pernah menggunakan tetapi tidak 
cocok 

4 Apa yang Anda ketahui tentang produk Produk pemutih wajah merupakan produk Responden percaya bahwa produk pemutih 



pemutih wajah? yang dapat membuat kulit seseorang 
menjadi lebih putih 

wajah dapat membuat kulit lebih putih dari 
aslinya 

 Menurut Anda, apakah makna kulit putih 
bagi Anda? 

Menurut saya, makna kulit putih kalau 
pake produk pemutih itu adalah tidak alami

Responden lebih menyukai yang alami 
putihnya 

 Apakah Anda menggunakan produk 
pemutih? 

Tidak  Tidak percaya kepada produk pemutih 

 Jika Tidak menggunakan produk pemutih, 
apakah alasannya? 

Karena kulit saya sudah cukup putih Responden merasa kulitnya sudah cukup 
putih 

5 Apa yang Anda ketahui tentang produk 
pemutih wajah? 

Produk pemutih wajah merupakan produk 
yang dapat membuat kulit  menjadi lebih 
putih 

Responden percaya bahwa produk pemutih 
wajah dapat membuat kulit lebih putih dari 
aslinya 

 Menurut Anda, apakah makna kulit putih 
bagi Anda? 

Makna kulit putih kalau pake produk 
pemutih itu tidak mencerminkan warna 
kulit aslinya 

Responden lebih menyukai warna kulit 
aslinya 

 Apakah Anda menggunakan produk 
pemutih? 

Tidak  Tidak percaya kepada produk pemutih 

 Jika Tidak menggunakan produk pemutih, 
apakah alasannya? 

Saya pernah menggunakan produk 
pemutih, tapi tidak cocok 

Responden pernah menggunakan tetapi tidak 
cocok 

6 Apa yang Anda ketahui tentang produk 
pemutih wajah? 

Produk yang diproduksi untuk membuat 
kulit menjadi lebih putih 

Responden percaya bahwa produk pemutih 
wajah dapat membuat kulit lebih putih 

 Menurut Anda, apakah makna kulit putih 
bagi Anda? 

Kalau mamakai produk pemutih berarti 
kulit putih itu tidak mencerminkan warna 
kulit aslinya 

Responden lebih menyukai yang alami 
putihnya 

 Apakah Anda menggunakan produk 
pemutih? 

Tidak  Tidak percaya kepada produk pemutih 

 Jika Tidak menggunakan produk pemutih, 
apakah alasannya? 

Tidak perlu, karena kulit saya sudah putih 
kok 

Responden merasa kulitanya sudah putih 

7 Apa yang Anda ketahui tentang produk 
pemutih wajah? 

Produk yang tidak akan saya beli karena 
saya tidak membutuhkannya 

Responden tidak percaya pada produk 
pemutih wajah dan tidak membutuhkannya 

 Menurut Anda, apakah makna kulit putih 
bagi Anda? 

Makna kulit putih kalau pake produk 
pemutih itu tidak mencerminkan warna 
kulit aslinya, saya sih lebih suka yang 

Responden lebih menyukai yang alami 
putihnya 



alami 
 Apakah Anda menggunakan produk 

pemutih? 
Tidak  Tidak percaya kepada produk pemutih 

 Jika Tidak menggunakan produk pemutih, 
apakah alasannya? 

Saya pernah menggunakan produk 
pemutih, tapi tidak cocok jadi saya 
sekarang tidak butuh lagi produk pemutih 
wajah 

Responden pernah menggunakan tetapi tidak 
cocok 

8 Apa yang Anda ketahui tentang produk 
pemutih wajah? 

Produk pemutih wajah adalah produk yang 
tidak akan aku beli karena aku tidak butuh 
sih 

Responden tidak membeli karena tidak 
membutuhkannya 

 Menurut Anda, apakah makna kulit putih 
bagi Anda? 

Makna kulit putih kalau pake produk 
pemutih itu tidak mencerminkan warna 
kulit aslinya 

Responden tidak menggunakan karena tidak 
mencerminkan warna kulit aslinya 

 Apakah Anda menggunakan produk 
pemutih? 

Tidak  Tidak percaya kepada produk pemutih 

 Jika Tidak menggunakan produk pemutih, 
apakah alasannya? 

Saya pernah menggunakan produk 
pemutih, tapi tidak cocok 

Responden pernah menggunakan tetapi tidak 
cocok 

9 Apa yang Anda ketahui tentang produk 
pemutih wajah? 

Produk pemutih wajah adalah produk yang 
tidak akan saya beli 

Responden tidak akan membeli produk ini 

 Menurut Anda, apakah makna kulit putih 
bagi Anda? 

Makna kulit putih kalau pakai produk 
pemutih itu tidak mencerminkan warna 
kulit aslinya dan tidak alami 

Responden lebih menyukai yang alami 
putihnya 

 Apakah Anda menggunakan produk 
pemutih? 

Tidak  Tidak percaya kepada produk pemutih 

 Jika Tidak menggunakan produk pemutih, 
apakah alasannya? 

Saya sudah putih kok, hehehe... Responden pernah menggunakan tetapi tidak 
cocok 

10 Apa yang Anda ketahui tentang produk 
pemutih wajah? 

Produk pemutih wajah adalah produk yang 
dibuat untuk membuat kulit menjadi lebih 
putih dari aslinya 

Responden percaya bahwa produk pemutih 
wajah dapat membuat kulit lebih putih dari 
aslinya 

 Menurut Anda, apakah makna kulit putih 
bagi Anda? 

Makna kulit putih bagi sayauntuk menarik 
dan lebih sedap dipandang 

Responden juga menyukai kulit putih 

 Apakah Anda menggunakan produk Tidak  Tidak percaya kepada produk pemutih 



pemutih? 
 Jika Tidak menggunakan produk pemutih, 

apakah alasannya? 
Saya tidak perlu karena saya sudah cukup 
putih 

Responden merasa kulitnya sudah cukup 
putih 

11 Apa yang Anda ketahui tentang produk 
pemutih wajah? 

Produk yang diproduksi untuk membuat 
kulit menjadi lebih putih dari aslinya 

Responden percaya bahwa produk pemutih 
wajah dapat membuat kulit lebih putih dari 
aslinya 

 Menurut Anda, apakah makna kulit putih 
bagi Anda? 

Hmmm... mungkin untuk menarik orang 
lain dan enak dipandang aja 

Responden menyatakan bahwa kulit putih 
lebih sedap dipandang 

 Apakah Anda menggunakan produk 
pemutih? 

Tidak  Tidak percaya kepada produk pemutih 

 Jika Tidak menggunakan produk pemutih, 
apakah alasannya? 

Saya pernah pakai tapi gak cocok, jadi 
sekarang tidak pake lagi, kuliat saya jadi 
iritasi 

Responden pernah menggunakan tetapi tidak 
cocok 

12 Apa yang Anda ketahui tentang produk 
pemutih wajah? 
 

Produk yang diproduksi untuk membuat 
kulit menjadi lebih putih dari aslinya 

Responden percaya bahwa produk pemutih 
wajah dapat membuat kulit lebih putih dari 
aslinya 

 Menurut Anda, apakah makna kulit putih 
bagi Anda? 

Mungkin supaya lebih sedap dipandang, 
tapi saya sih tidak tertarik 

Responden menyatakan kulit putih lebih 
sedap dipandang tetapi tidak tertarik 

 Apakah Anda menggunakan produk 
pemutih? 

Tidak  Tidak percaya kepada produk pemutih 

 Jika Tidak menggunakan produk pemutih, 
apakah alasannya? 

Saya rasa saya tidak memerlukannya 
karena kulit saya sudah putih 

Responden merasa kulitnya sudah putih 

13 Apa yang Anda ketahui tentang produk 
pemutih wajah? 

Produk yang diproduksi untuk membuat 
kulit menjadi lebih putih dari aslinya 

Responden percaya bahwa produk pemutih 
wajah dapat membuat kulit lebih putih dari 
aslinya 

 Menurut Anda, apakah makna kulit putih 
bagi Anda? 

Mmm... kayaknya biar lebih enak 
dipandang aja sih.. 

Responden merasa bahwa kulit putih lebih 
enak dipandang 

 Apakah Anda menggunakan produk 
pemutih? 

Tidak  Tidak percaya kepada produk pemutih 

 Jika Tidak menggunakan produk pemutih, 
apakah alasannya? 

Saya pernah pakai tapi tidak cocok sih, 
jadi sekarang tidak menggunakannya lagi 

Responden pernah menggunakan tetapi tidak 
cocok 
 



14 Apa yang Anda ketahui tentang produk 
pemutih wajah? 

Itu adalah produk yang dibuat supaya kulit 
menjadi lebih putih dari aslinya 

Responden percaya bahwa produk pemutih 
wajah dapat membuat kulit lebih putih dari 
aslinya 

 Menurut Anda, apakah makna kulit putih 
bagi Anda? 

Untuk lebih sedap dipandang kalau liat 
orang dengan kulit putih aja 

Responden berpendapat bahwa kulit putih 
lebih sedap dipandang 

 Apakah Anda menggunakan produk 
pemutih? 

Tidak  Tidak percaya kepada produk pemutih 

 Jika Tidak menggunakan produk pemutih, 
apakah alasannya? 

Saya pernah menggunakannya, tapi gak 
cocok, kulit jadi lebih kering dan tetap saja 
tidak putih, maka saya sekarang tidak 
menggunakannya lagi 

Responden pernah menggunakan tetapi tidak 
cocok 

15 Apa yang Anda ketahui tentang produk 
pemutih wajah? 

Produk yang tidak akan saya beli karena 
saya tidak membutuhkannya 

Responden menyatakan tidak membutuhkan 
produk ini 

 Menurut Anda, apakah makna kulit putih 
bagi Anda? 

Kulit putih itu tidak mencerminkan apa 
adanya jika memang aslinya tidak putih... 

Responden menyatakan bahwa tidak 
mencerminkan yang warna kulit 
sesungguhnya 

 Apakah Anda menggunakan produk 
pemutih? 

Tidak  Tidak percaya kepada produk pemutih 

 Jika Tidak menggunakan produk pemutih, 
apakah alasannya? 

Saya dahulu menggunakannya, malahan 
pernah ganti-ganti merek, tapi tidak 
pernah cocok dan tidak ada perubahan di 
warna kulit saya, jadi saya sekarang 
merasa tidak membutuhkannya dan saya 
lebih suka yang alami-alami saja, aslinya 
gituu... 

Responden pernah menggunakan tetapi tidak 
cocok 
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