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Lampiran I 

Interview Guide 

 

Sumber informasi : Mahasiswa/i UKSW.  

 

Karakteristik  

Narasumber 

● Mahasiswa/i aktif UKSW 
● Pernah menonton tayangan konten review fashion vlog  

Yoshiolo 
● Menjadi subscriber youtube channel Yoshiolo 

 

Kategorisasi Pertanyaan 

 

Sensasi 

● Darimana Anda mengetahui youtube channel 

Yoshiolo? 
● Sejak kapan Anda mengetahui youtube channel 

Yoshiolo? 
● Apa saja yang Anda ketahui tentang Yoshiolo? 

 

 

 

 

 

 

Atensi 

● Berapa kali dalam sebulan Anda menonton konten 

review fashion vlog Yoshiolo? 
● Mengapa Anda tertarik untuk menonton konten review 

fashion vlog  Yoshiolo, tolong berikan alasan? 
● Apakah Anda pernah menonton tayangan konten 

review fashion lainnya selain dari youtube channel 

Yoshiolo? Siapa? 
● Pengaruh apa yang Anda dapatkan setelah menonton 

konten review fashion vlog Yoshiolo yang bertemakan 

“Berapa Harga Outfit Loe” ? 
● Apakah didaerah tempat tinggal asalmu mengenal 

tentang brand-brand ternama? 
● Apakah Anda pernah mengalami atau melihat orang 

sekitar yang menggunakan brand-brand ternama? 
 

 

Interpretasi 

● Menurut Anda, apakah konten tersebut sangat 

mendukung buat kalangan remaja seperti kita dalam 

fashion atau tidak? 
● Setelah melihat konten tersebut, apakah cara 

berpakaian Anda mulai berubah? 
● Menurut Anda, apakah yang dapat mempengaruhi 

seseorang untuk berpenampilan lebih fashionable? 
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Lampiran II 

Hasil Wawancara dengan Informan 

 

HASIL WAWANCARA 

 

Informan 1 

Nama   : Rififel Rebeca 

Umur   : 19 tahun 

Alamat Asal  : Manado, Sulawesi Utara 

Fakultas/Prodi  : FTI/Teknik Informatika(2017) 

Uang Saku Per-Bulan : Rp. 3.000.000,- 

Durasi   : 10 menit 12 detik 

Tempat Wawancara : Kampus UKSW, Salatiga. 

 

P = Pewawancara 

I = Informan 

P: Darimana Anda mengetahui youtube channel Yoshiolo? 

I: Dari highlight youtube tentang fashion. 

P: Sejak kapan Anda mengetahui youtube channel Yoshiolo? 

I: Sekitar tahun lalu. 

P: Apa saja yang Anda ketahui tentang Yoshiolo? 

I: Aku taunya Yoshiolo itu Youtuber terkenal dengan konten “berapa harga outfit loe?” dan dia 

orangnya begitu santai dengan pembawaannya saat mewawancarai orang-orang dalam konten 

yang dia buat. 

P: Berapa kali dalam sebulan Anda menonton konten review fashion vlog Yoshiolo? 

I: Ga menentu sih, kadang-kadang tuh sebulan sekali, ada juga sebulan gak nonton kontennya. 

P: Mengapa Anda tertarik untuk menonton konten review fashion vlog  Yoshiolo, tolong berikan 

alasan? 

I: Alasanku karena Yoshiolo adalah seorang yang credible dan informasi yang didapat begitu 

detail, yaitu membuat saya menyukai video vlog tersebut dan menjadi subscriber Yoshiolo. 
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P: Dari informasi yang dia kasih kira-kira ada yang baru kamu ketahui atau udah kamu ketahui 

sebelumnya? 

I: ada sih beberapa yang udah aku tau sebelumnya, ada juga yang baru aku tau setelah lihat 

kontennya. Contohnya kayak singkatan-singkatan brand gitu aku jadi tau kepanjangan dan cara 

penyebutannya gitu. 

P: Apakah anda pernah menonton tayangan konten review fashion lainnya selain dari youtube 

channel Yoshiolo? Siapa? 

I: Pernah, Kenzo 

P: Menurut kamu, apa ada kesamaan dari mereka berdua? 

I: Ya paling yang sama yaitu mereka sama-sama me-review fashion, tapi kalo si Kenzo ini dia 

lebih random memilih tempat-tempatnya. 

P: Pengaruh apa yang anda dapatkan setelah menonton konten review fashion vlog Yoshiolo 

yang bertemakan “Berapa Harga Outfit Loe” ? 

I: Kalo aku sih aku lebih tau tentang how I match my fashion gitu. 

P: Apakah didaerah tempat tinggal asalmu mengenal tentang brand-brand ternama? 

I: Iya, emang sih lumayan banyak store brand-brand ternama yang belum ada di daerah aku, tapi 

banyak yang membeli brand-brand ternama gitu entah dari perjalanan luar kota atau dengan 

menggunakan jasa titip gitu. 

P: Jadi tanpa ada store brand-brand ternama itu, banyak yang tetap membeli dari luar ya? 

I: Iya, rata-rata sih teman-teman aku pada suka jasa titip ke aku kalo aku balik ke manado 

P: Apakah Anda pernah mengalami atau melihat orang sekitar yang menggunakan brand-brand 

ternama? 

I: Pernah sih, bahkan sadar gak sadar ada yang kelihatan biasa aja tapi ternyata brand yang 

digunakan itu brand ternama. 

P: Menurut kamu worth gak sih brand-brand mahal tapi desainnya gak begitu wow? 

I: hmmm, brand-brand seperti chanel, supreme, balenciaga, fendi itu biasanya buat orang-orang 

yang berduit sih. Dengan style yang simple aja tapi kalau memakai brand-brand tersebut tetap 

keliatan wow contohnya kayak cowok memakai celana pendek, sandal, dan kaos dengan brand-

brand yang mahal. 

P: Menurut Anda, apakah konten tersebut sangat mendukung buat kalangan remaja seperti kita 

dalam fashion atau tidak? 

I: Kalo menurut aku iya mendukung, karena aku tuh senang dengan fashion dan suka pengen 

lebih update tentang fashion yang lagi trending dikalangan remaja. Senang juga menonton 

tayangan review vlog fashion Yoshiolo yang bertema “berapa harga outfit lu?” buat dijadikan 

motivasi aku dalam berpenampilan dan serta aku bisa lebih tau keluaran style fashion terbaru dari 

tiap brand-brand. 

P: Setelah melihat konten tersebut, apakah cara berpakaian Anda mulai berubah?  

I: Yap, aku lebih ke dapat gambaran berpenampilan simple tapi worth gitu. 
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P: Menurut Anda, apakah yang dapat mempengaruhi seseorang untuk berpenampilan lebih 

fashionable? 

I: Menurut aku, yang dapat mempengaruhi orang untuk tampil fashionable itu dengan melihat 

orang-orang terdekat yang kelihatan enak dipandang denga penampilan mereka yang 

fashionable. Contohnya nih ada teman kita tiap outfit yang dia pake tuh begitu matching dan 

enak dipandang gitu. 

Informan 2 

Nama   : Eva Junitha 

Umur   : 19 tahun 

Alamat Asal  : Tarakan, Kalimantan Utara 

Fakultas/Prodi  : Fiskom/Ilmu Komunikasi(2018) 

Uang Saku Per-Bulan : Rp. 1.000.000,- 

Durasi   : 9 menit 22 detik 

Tempat Wawancara : Kampus UKSW, Salatiga. 

 

P = Pewawancara 

I = Informan 

P: Darimana Anda mengetahui youtube channel Yoshiolo? 

I: Dari teman yang share postingan Yoshiolo tentang video konten review fashion di story 

Instagram. 

P: Gimana ceritanya kamu sampai ingin membuka postingan yang teman kamu share? 

I: Dari cover postingannya aja sih udah buat aku tertarik, eh ternyata isi videonya juga begitu 

bagus. 

P: Sejak kapan Anda mengetahui youtube channel Yoshiolo? 

I: tahun 2018. 

P: Apa saja yang Anda ketahui tentang Yoshiolo? 

I: Ya youtuber, di Instagram dia juga begitu terkenal dan aktif di media sosial lainnya juga. 

P: Berapa kali dalam sebulan Anda menonton konten review fashion vlog Yoshiolo? 

I: Kalo akhir-akhir ini aku udah jarang nonton sih, kalo pas awal-awal aku nonton ada kali 

sebulan aku tiga kali nonton kontennya terus. 

P: Mengapa Anda tertarik untuk menonton konten review fashion vlog  Yoshiolo, tolong berikan 

alasan? 

I: Alasanku menyukai kontennya karena dari semua youtubers yang membuat konten review 

fashion ini, Yoshiolo punya konsep sendiri pada video yang dia buat yang jelas beda dari yang 

lain. 

P: Pengaruh apa yang anda dapatkan setelah menonton konten review fashion vlog Yoshiolo 

yang bertemakan “Berapa Harga Outfit Loe” ? 
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I: Kalo aku sih pengaruh yang kena di aku ya jiwa kemiskinanku meronta-ronta hahaha, gimana 

ya, kayak jadi pengen coba beli barang mahal tuh rasanya gimana sih. 

P: Apakah didaerah tempat tinggal asalmu mengenal tentang brand-brand ternama? 

I: Kayaknya sih jarang, dan mereka juga pun kayak gak peduli dengan brand-brand ternama 

gitu. 

P: Hmm, maksudnya gak peduli itu seperti gimana, bisa dikasih gambaran? 

I: Ya seperti mereka tuh pakai apa aja yang penting nyaman, malah ada juga yang style-nya tuh 

dah terkesan ramai ya tapi mereknya ya gak yang mahal-mahal, tapi enak dilihat juga kok. 

P: Apakah Anda pernah mengalami atau melihat orang sekitar yang menggunakan brand-brand 

ternama? 

I: Ya kalo di kampus sih pernah, tapi aku baru tau dan mengerti tentang brand-brand seperti itu 

saat nonton konten review fashion vlog Yoshiolo. Jujur kaget aja ada juga kaos doang harganya 

sampe jutaan bahkan topi juga sampe jutaan. Disana daerah aku ga ada store-store resmi yang 

jual barang-barang branded gitu, kalo pun ada ya paling baru sebulan dibuka udah tutup lagi 

karena ga ada yang mau beli kayak kaos dengan harga jutaan. 

P: Apa tanggapan kamu tentang brand-brand yang mereka pakai? 

I: Wah kalo brand-brand seperti Gucci, Chanel, sama Supreme itu udah mahal banget malah, 

kek dompet doang sampe berjuta-juta. Mau beli dompet harga ratusan ribu aja udah mikir dua 

kali aku hahaha. Jadi mending beli yang biasa aja dulu yang penting murah dan bisa dipake 

P: Menurut Anda, apakah konten tersebut sangat mendukung buat kalangan remaja seperti kita 

dalam fashion atau tidak? 

I: Ya cukup mendukung sih, karena ada juga beberapa orang yang kalo pake brand-brand mahal 

tuh malah jadi sombong, jadi suka pamer. Tapi ada juga positifnya kayak kalangan remaja kayak 

kita tuh masih tergolong usia muda dimana ada yang terdorong untuk mau sukses di usia muda 

agar dapat mempunyai brang dengan brand-brand ternama itu. 

P: Setelah melihat konten tersebut, apakah cara berpakaian Anda mulai berubah?  

I: Kalo aku sih engga juga, penampilan aku ya gini-gini aja, Cuma aku kayak dapat gambaran aja 

dengan style-nya cuma dari akua ja yang belum realisasikan karena aku juga ngerasa gak begitu 

penting gitu. 

P: Menurut Anda, apakah yang dapat mempengaruhi seseorang untuk berpenampilan lebih 

fashionable? 

I: Yang pasti itu kemauan dari diri sendiri sih, contohnya kayak aku aja udah lihat konten seperti 

itu dan kayak udah punya gambaran bahkan banyak pakaian-pakain yang bagus dengan harga 

murah dijual dimana-mana tapi kalau aku belum ada kemauan dari diri aku sendiri ya aku gak 

bakal membelinya dan merubah penampilan aku. 
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Informan 3 

Nama   : Peter Setiyawan 

Umur   : 20 tahun 

Alamat Asal  : Bekasi, Jawa Barat 

Fakultas/Prodi  : Fiskom/Ilmu Komunikasi(2018) 

Uang Saku Per-Bulan : Rp. 2.000.000,- 

Durasi   : 10 menit 2 detik 

Tempat Wawancara : Kampus UKSW, Salatiga. 

 

P = Pewawancara 

I = Informan 

P: Darimana Anda mengetahui youtube channel Yoshiolo? 

I: Pertama lihat dari fitur explosre Instagram. 

P: Sejak kapan Anda mengetahui youtube channel Yoshiolo? 

I: Pas libur natal tahun lalu. 

P: Apa saja yang Anda ketahui tentang Yoshiolo? 

I: Orang yang fashionable dan begitu mengikuti trend, dia tuh punya wawasan luas banget soal 

brand-brand ternama gitu. Yoshiolo yang pasti juga youtuber terkenal. 

P: Berapa kali dalam sebulan Anda menonton konten review fashion vlog Yoshiolo? 

I: Kayaknya sebulan sekali deh. 

P: Mengapa Anda tertarik untuk menonton konten review fashion vlog  Yoshiolo, tolong berikan 

alasan? 

I: Karena tiap konten review fashion yang dia buat, dia pandai memilih orang untuk ditanya-

tanya. Orang-orang yang dipilih dia style mereka begitu keren dan enak dilihat. 

P: Pengaruh apa yang anda dapatkan setelah menonton konten review fashion vlog Yoshiolo 

yang bertemakan “Berapa Harga Outfit Loe” ? 

I: Kalo aku sih rasa penasaran, penasaran sama orang-orang yang diwawancarai Yoshiolo. 

P: Apakah didaerah tempat tinggal asalmu mengenal tentang brand-brand ternama? 

I: Wah kayaknya dah gak asing lagi malah kalo di daerahku, ada kali 70% orang di daerah aku 

punya barang dengan brand-brand ternama itu. 

P: Nah kamu kan tinggal di daerah gede di Bekasi, orang-orang yang pakai brand-brand ternama 

itu mereka pakainya apa pas di mall doang atau ? 

I: Kalo di mall yang pasti banyak ya mereka suka berpenampilan yang enak dilihat orang, tapi 

bahkan di minimarket atau tempat makan pedagang kaki lima ada juga sih yang pake baju 

dengan brand ternama. 
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P: Apakah Anda pernah mengalami atau melihat orang sekitar yang menggunakan brand-brand 

ternama? 

I: Pernah, tapi lebih sering kayak brand-brand yang ternama juga tapi gak mahal-mahal amat 

gitu 

P: Menurut Anda brand-brand apa aja yang masuk pada kategori tidak terlalu mahal dan tidak 

murah juga? 

I: Kalo dari aku sih brand-brand guess, zara, coach dan lain sebagainya. 

P: Menurut Anda, apakah konten tersebut sangat mendukung buat kalangan remaja seperti kita 

dalam fashion atau tidak? 

I: Kalau mau dibilang buat kalangan remaja yang pasti sangat mendukung, mungkin yang 

dulunya insecure bisa menjadi percaya diri dengan melihat konten-konten seperti itu. 

P: Setelah melihat konten tersebut, apakah cara berpakaian Anda mulai berubah? 

I: Ya sedikit berubah sih, mungkin pelan-pelan kali ya baru aku bisa benar-benar ngerubah 

penampilan aku, tergantung dari niat aku juga sih apakah aku niat atau tidak. 

P: Menurut Anda, apakah yang dapat mempengaruhi seseorang untuk berpenampilan lebih 

fashionable? 

I: Dengan menonton konten seperti itu aja udah mempengaruhi kok, mungkin lebih mau 

memperdalam lagi aja tentang dunia fashion dan gak harus dari situ juga, dari sumber lainnya 

nuga bisa sih. 

Informan 4 

Nama   : Kherisa 

Umur   : 22 tahun 

Alamat Asal  : Lampung, Sumatera Selatan 

Fakultas/Prodi  : Fiskom/Ilmu Komunikasi(2015) 

Uang Saku Per-Bulan : Rp. 1.300.000,- 

Durasi   : 8 menit 40 detik 

Tempat Wawancara : Kampus UKSW, Salatiga. 

 

P = Pewawancara 

I = Informan 

P: Darimana Anda mengetahui youtube channel Yoshiolo? 

I: Pertama stalking profil Yoshiolo dan melihat konten review fashion yang dia posting. 

P: Kalau boleh tau, itu bagaimana sampai kamu bisa stalking profilnya dia? 

I: Ya awalnya aku ada lihat postingan dari temennya terus menandai foto ke akun Instagram 

Yoshiolo, nah dari situ aku sampe bisa stalking profil Instagram dia dan melihat postingannya. 

P: Sejak kapan Anda mengetahui youtube channel Yoshiolo? 

I: Kayaknya 2 bulan lalu. 
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P: Apa saja yang Anda ketahui tentang Yoshiolo? 

I: Seorang youtuber dan selebgram. 

P: Berapa kali dalam sebulan Anda menonton konten review fashion vlog Yoshiolo? 

I: sekali sih. 

P: Mengapa Anda tertarik untuk menonton konten review fashion vlog  Yoshiolo, tolong berikan 

alasan? 

I: Kalo dari aku sih yang bikin menarik dari konten yang dia buat yaitu bisa dapat motivasi buat 

aku untuk kerja keras supaya bisa beli pakaian dengan brand ternama. 

P: Pengaruh apa yang anda dapatkan setelah menonton konten review fashion vlog Yoshiolo 

yang bertemakan “Berapa Harga Outfit Loe” ? 

I: Ya itu, aku dapat motivasi agar aku lebih kerja kerasa lagi dan lebih banyak berusaha biar aku 

juga bisa menggunakan barang-barang dengan brand-brand ternama itu. 

P: Apakah didaerah tempat tinggal asalmu mengenal tentang brand-brand ternama? 

I: Mengenal sih, cuma jarang aku lihat mereka menggunakan brand-brand ternama itu. 

P: Apakah Anda pernah mengalami atau melihat orang sekitar yang menggunakan brand-brand 

ternama? 

I: Iya pernah, pas aku ke salah satu mall yang ada di Jakarta itu orang-orang bener-bener 

pakaian, tas, sampai sepatu itu menggunakan brand-brand ternama, dan itu bener-bener tiap aku 

jalan ketemu sama orang pake kaos brand kenzo, topi gucci, sepatu balenciaga, dan lainnya. 

P: Menurut Anda, apakah konten tersebut sangat mendukung buat kalangan remaja seperti kita 

dalam fashion atau tidak? 

I: Menurut aku sih itu mendukung, karena fashion itu termasuk hal yang penting pada kalangan 

remaja. 

P: Setelah melihat konten tersebut, apakah cara berpakaian Anda mulai berubah?  

I: engga sih aku, karena fashion yang dia review itu rata-rata fashion dari cowok. 

P: Menurut Anda, apakah yang dapat mempengaruhi seseorang untuk berpenampilan lebih 

fashionable? 

I: Kalo menurut aku faktor lingkungan begitu mempengaruhi gaya berpakaian kita, semisal kita 

tinggal di daerah yang lingkungannya dengan budaya barat kita akan menggunakan pakaian 

terbuka begitu juga sebaliknya. 

Informan 5 

Nama   : Clara Kencana 

Umur   : 19 tahun 

Alamat Asal  : Toraja, Sulawesi Selatan 

Fakultas/Prodi  : FEB/Akuntansi(2018) 

Uang Saku Per-Bulan : Rp. 1.700.000,- 
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Durasi   : 9 menit 30 detik 

Tempat Wawancara : Kampus UKSW, Salatiga. 

 

P = Pewawancara 

I = Informan 

P: Darimana Anda mengetahui youtube channel Yoshiolo? 

I: Tau dari hashtag youtube harga outfit. 

P: Sejak kapan Anda mengetahui youtube channel Yoshiolo? 

I: 2 tahun lalu tuh pas lagi booming konten harga outfit. 

P: Apa saja yang Anda ketahui tentang Yoshiolo? 

I: Yang aku tahu dari Yoshiolo itu dia adalah youtuber. 

P: Berapa kali dalam sebulan Anda menonton konten review fashion vlog Yoshiolo? 

I: Kalau pas awal aku tahu kontennya itu aku sering nonton ada 5 kali dalam sebulan gitu, tapi 

belakangan ini udah jarang. 

P: Mengapa Anda tertarik untuk menonton konten review fashion vlog  Yoshiolo, tolong berikan 

alasan? 

I: Alasan aku suka kontennya karena Yoshiolo juga me-review fashion yang digunakan para artis 

ternama, itu membuat saya senang melihatnya. 

P: Pengaruh apa yang anda dapatkan setelah menonton konten review fashion vlog Yoshiolo 

yang bertemakan “Berapa Harga Outfit Loe” ? 

I: Kalo aku sih jadi pengen tampil lebih fashionable tapi gak norak gitu. Karena ya kalo udah 

pake brand-brand mahal tapi gayanya norak ya sama aja sih gak enak dilihatnya kesannya malah 

jadi murahan gitu. 

P: Apakah didaerah tempat tinggal asalmu mengenal tentang brand-brand ternama? 

I: Kalo di daerahku sih di Toraja lumayan juga yang tau soal bbrand-brand ternama gitu, ada 

yang tau dari youtube dan media sosial lainnya. 

P: Apakah Anda pernah mengalami atau melihat orang sekitar yang menggunakan brand-brand 

ternama? 

I: Kalo di Toraja sama kampus sih ada beberapa, tapi kalo di Makassar kayaknya udah lumayan 

banyak aku lihat yang menggunakan brand-brand ternama, bahkan kayak ada grup gitu mereka 

semuanya benar-benar menggunakan barang-barang dengan brand ternama. 

P: Menurut Anda, apakah konten tersebut sangat mendukung buat kalangan remaja seperti kita 

dalam fashion atau tidak? 

I: Iya, karena kita juga butuh gambaran berupa style, brand, bahkan harga untuk menjadikan 

patokan kita berpenampilan lebih fashionable. 
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P: Setelah melihat konten tersebut, apakah cara berpakaian Anda mulai berubah?  

I: Kalo aku sih ada pas awal aku nonton kontennya ini ada dimana satu orang yang diwawancarai 

Yoshiolo, dia ini style-nya keren gitu aku lihatnya kayak look tomboy gitu, dan aku jadi tertarik 

dan coba mengkitu style di aitu dan aku juga suka pas udah aku ikutin. 

P: Menurut Anda, apakah yang dapat mempengaruhi seseorang untuk berpenampilan lebih 

fashionable? 

I: Menurut aku salah satu yang dapat mempengaruhi seseorang untuk berpenampilan fashionable 

yaitu biasanya dari menyukai atau mengagumi seseorang misalnya artis terkenal dan artis itu 

yang dijadikan seseorang sebagai panutan atau pemberi inspirasi bagi dia. 

Informan 6 

Nama   : Renaldy Boniwijaya 

Umur   : 21 tahun 

Alamat Asal  : Salatiga, Jawa Tengah 

Fakultas/Prodi  : FEB/Manajemen (2016) 

Uang Saku Per-Bulan : Rp. 1.500.000,- 

Durasi   : 11 menit 2 detik 

Tempat Wawancara : Kampus UKSW, Salatiga. 

 

P = Pewawancara 

I = Informan 

P: Darimana Anda mengetahui youtube channel Yoshiolo? 

I: Awalnya dari teman kampus yang suka nonton kontennya, dan saya juga mulai tertarik. 

P: Apakah bisa diceritakan bagaimana anda bisa tertarik dengan kontennya yang kamu ketahui 

dari melihat teman kamu? 

I: pertamanya tuh dari temen nongkrongku, nah temen aku sering banget lihat vlog Yoshiolo 

yang bertema “berapa harga outfit lo”? jadi tanpa sengaja aku juga lihat sendiri vlog tersebut. 

Karena kebetulan juga saya juga suka fashion dalam berpakaian, ternyata asik dan seru juga lihat 

vlog tersebut. 

P: Sejak kapan Anda mengetahui youtube channel Yoshiolo? 

I: Dari tahun lalu sih, kurang tau bulan apa sih. 

P: Apa saja yang Anda ketahui tentang Yoshiolo? 

I: Pastinya seorang youtuber, dan dia juga seorang gamer yang suka live streaming di akun 

youtube dia juga. 

P: Berapa kali dalam sebulan Anda menonton konten review fashion vlog Yoshiolo? 

I: Aku nonton sih tiap kali dia update episode kontennya yang baru, biasanya dia update sebulan 

sekali, jadi aku nontonnya sebulan sekali. 
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P: Mengapa Anda tertarik untuk menonton konten review fashion vlog  Yoshiolo, tolong berikan 

alasan? 

I: Alasan saya suka melihat konten ini karena Yoshiolo me-review fashion yang digunakan 

dengan harga yang mahal, itu membuat saya kagum. 

P: Pengaruh apa yang anda dapatkan setelah menonton konten review fashion vlog Yoshiolo 

yang bertemakan “Berapa Harga Outfit Loe” ? 

I: Pengaruh yang aku dapat kalo dari konten itu sih lebih ke cara berpakaian aku yang harus lebih 

aku perhatiin, karena menurut aku dengan aku lebih fashionable itu ada nilai plus buat aku 

sendiri. 

P: Apakah didaerah tempat tinggal asalmu mengenal tentang brand-brand ternama? 

I: Hmm, disini sih lumayan banyak yang tau soal brand-brand ternama, tapi kalo yang pakai 

masih sedikit. 

P: Apakah Anda pernah mengalami atau melihat orang sekitar yang menggunakan brand-brand 

ternama? 

I: Ya pernah kalau jalan ke mall, terus ada orang yang pake barang-barang branded pasti mereka 

bakal masuk juga ke store-store branded yang ada didalam mall tersebut. Ya emang harus gitu 

buat masuk di store-store branded, karena kalo kita style-nya biasa-biasa aja bakal diliatin dari 

kaki sampe kepala terus sama karyawan-karyawannya. 

P: Menurut Anda, apakah konten tersebut sangat mendukung buat kalangan remaja seperti kita 

dalam fashion atau tidak? 

I: Ya mendukung, karena kontennya itu menginspirasi sih terutama bagaimana kita memilih 

barang untuk berpenampilan agar terlihat keren. 

P: Setelah melihat konten tersebut, apakah cara berpakaian Anda mulai berubah?  

I: Ya sedikit sih, soalnya aku juga kalau berpergian masih suka ambil baju, celana, dan sepatu 

denga nasal apa adanya aja tanpa aku match segala. 

P: Menurut Anda, apakah yang dapat mempengaruhi seseorang untuk berpenampilan lebih 

fashionable? 

I: Kalo dari aku sih kepribadian, karena gaya berpakaian itu kan juga dapat mencerminkan 

kepribadian orang. Jadi semisal aku nih orangnya kalem-kalem aja pasti aku berpenampilan yang 

kalem apa adanya aja tanpa perlu maksa-maksain buat ikut trend gitu. Beda sama orang yang 

berkepribadian yang ceria, mungkin cara berpakaiannya juga ikut yang meriah gitu tanpa ada 

rasa malu untuk tampil beda. 
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Informan 7 

Nama   : Aldi Falentino 

Umur   : 19 tahun 

Alamat Asal  : Bangka Belitung 

Fakultas/Prodi  : FTI/Sistem Informasi (2018) 

Uang Saku Per-Bulan : Rp. 2.000.000,- 

Durasi   : 11 menit 10 detik 

Tempat Wawancara : Kampus UKSW, Salatiga. 

 

P = Pewawancara 

I = Informan 

P: Darimana Anda mengetahui youtube channel Yoshiolo? 

I: Tau dari teman-teman basket yang kebetulan suka nonton konten seperti itu. 

P: Apa bisa diceritakan gimana sampai bisa tertarik karena dilihat dari teman-teman basket 

kamu? 

I: Kalo dilihat dari style mereka sih ada perubahan, kalo aku merhatiin semenjak mera nonton 

kontennya Yoshiolo itu, mereka jadi ada gambaran fashion dari situ. 

P: Sejak kapan Anda mengetahui youtube channel Yoshiolo? 

I: Udah lama, awal tahun lalu. 

P: Apa saja yang Anda ketahui tentang Yoshiolo? 

I: Kalo yang aku tahu sih Yoshiolo itu pastinya seorang youtuber ya, dan dia juga mempunyai 

usaha dia sendiri. Dia juga sangat terkenal dengan kontennya yang bertema “berapa harga outfit 

lo?” sampai ada tuh kemaren yang viral yang diwawancarai dia, ternyata orang yang dia 

wawancarai menggunakan brand KW. 

P: Berapa kali dalam sebulan Anda menonton konten review fashion vlog Yoshiolo? 

I: sering sih aku, kayaknya tiga sampe empat kali aku nonton terus dalam sebulan. 

P: Mengapa Anda tertarik untuk menonton konten review fashion vlog  Yoshiolo, tolong berikan 

alasan? 

I: Kalo dari saya pribadi sih, konten ini sangat membangun buat kalangan muda supaya lebih 

kerja keras lagi untuk mendapatkan apa yang belum didapatkan. 

P: Pengaruh apa yang anda dapatkan setelah menonton konten review fashion vlog Yoshiolo 

yang bertemakan “Berapa Harga Outfit Loe” ? 

I: hmm, aku merasa lebih fashionable setelah menonton vlog tersebut, enggak tau kenapa suka 

aja lihat style-style mereka dalam berpakaian. Tapi sayangnya untuk saat ini aku belum bisa beli 

brand-brand semahal mereka. Rata-rata orang yang diwawancarai Yoshiolo adalah pengusaha 

muda dan owner-owner muda dimana itu juga menjadi salah satu motivasi tersendiri buat aku 

agar lebih kerja keras supaya nanti bisa beli brand-brand mahal seperti mereka. 
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P: Apakah didaerah tempat tinggal asalmu mengenal tentang brand-brand ternama? 

I: Iya, cukup banyak yang mengenal tentang brand-brand ternama didaerah asalku. Dan udah 

beberapa orang terdekat aku disana sih juga mengetahui bahkan juga udah punya barang-barang 

dengan brand-brand ternama itu. 

P: Apakah Anda pernah mengalami atau melihat orang sekitar yang menggunakan brand-brand 

ternama? 

I: Pernah lihat, dan kalo dari aku sih entah kenapa ya kalo liat orang-orang yang cantik sama 

ganteng pakai barang-barang branded gitu keliatan barang asli, tapi kalau tampangnya engga 

mendukung trus pakai barang-barang branded gatau kenapa deh keliatan barang KW padahal 

kan ya gatau kalau itu KW atau asli. 

P: Menurut Anda, apakah konten tersebut sangat mendukung buat kalangan remaja seperti kita 

dalam fashion atau tidak? 

I: Iya sangat mendukung sih menurut aku, karena anak muda seperti kita ini harus mengerti 

fashion, karena menurut aku fashion itu membantu kita juga dalam mendapatkan relasi yang 

banyak. 

P: Kalau boleh tau, relasi yang banyak itu maksudnya seperti apa, bisa digambarkan? 

I: Hmm, maksud aku kayak kalo aku nge-share postingan dengan menggunakan style yang 

menarik itu menjadi nilai tambah gitu buat media sosial aku, dan orang-orang yang lihat tuh ya 

bisa tertarik sama penampilan aku gitu, bahkan mungkin dari situ aku juga bisa menginspirasi 

orang-orang yang melihat postingan aku itu. 

P: Setelah melihat konten tersebut, apakah cara berpakaian Anda mulai berubah? 

I: Iya berubah, terutama tingkat kepercayaan diri aku juga berubah dengan aku mengubah cara 

berpakaian aku dengan yang lebih mengikuti trend sekarang, dan itu jujur ada rasa kepuasan 

tersendiri gitu buat aku. 

P: Menurut Anda, apakah yang dapat mempengaruhi seseorang untuk berpenampilan lebih 

fashionable? 

I: Kalo dari aku sih sebenarnya dari style pada teman terdekat, karena aku tinggal di mesh 

dengan teman-teman basket, aku suka melihat teman-teman aku yang style-nya itu begitu 

menarik dilihat, dan rasa ingin pengen bereksperimen itu terus ada karena kita melihat terus dari 

orang terdekat kita yang selalu bareng-bareng sama kita gitu. 
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Informan 8 

Nama   : Ridho Pamungkas 

Umur   : 24 tahun 

Alamat Asal  : Balikpapan, Kalimantan Timur 

Fakultas/Prodi  : FKIK/Ilmu Kesehatan(2014) 

Uang Saku Per-Bulan : Rp. 1.900.000,- 

Durasi   : 9 menit 36 detik 

Tempat Wawancara : Kampus UKSW, Salatiga. 

 

P = Pewawancara 

I = Informan 

P: Darimana Anda mengetahui youtube channel Yoshiolo? 

I: Dari youtube tentang fashion. 

P: Sejak kapan Anda mengetahui youtube channel Yoshiolo? 

I: Dari tahun 2018. 

P: Apa saja yang Anda ketahui tentang Yoshiolo? 

I: Hmm, yang aku tahu sih dia influencer sama youtuber sih, itu aja. 

P: Berapa kali dalam sebulan Anda menonton konten review fashion vlog Yoshiolo? 

I: satu kali doang sih dalam sebulan. 

P: Mengapa Anda tertarik untuk menonton konten review fashion vlog  Yoshiolo, tolong berikan 

alasan? 

I: Jujur saya suka dan sudah subscribe youtuber ini karena diakhir dia me-review fashion, dia 

selalu bertanya cara mereka mendapatkan uang sehingga bisa mendapatkan pakaian-pakaian 

dengan brand yang mahal, dan rata-rata yang menjadi jawaban dari mereka yaitu karena mereka 

bekerja sebagai owner atau reseller dari brand-brand terkenal. Jadi sangat menginspirasi bagi 

para penonton agar tidak selalu menggunakan uang dari orang tua. 

P: Oh jadi kamu lebih lebih terinspirasi untuk tidak menggunakan uang dari orangtua? 

I: Ya, semenjak itu sih aku lebih punya tekad untuk kerja sampingan gitu. 

P: Pengaruh apa yang anda dapatkan setelah menonton konten review fashion vlog Yoshiolo 

yang bertemakan “Berapa Harga Outfit Loe” ? 

I: Dari aku ya, pengaruh yang aku dapat yaitu aku boleh termotivasi dari mereka yang bisa 

bekerja di usia muda mereka, dan mereka dapat membuktikannya dengan mereka sanggup 

membeli barang-barang yang terbilang mahal kalo menurut aku. 

P: Apakah didaerah tempat tinggal asalmu mengenal tentang brand-brand ternama? 

I: Kalo dilingkungan teman-teman didaerah asalku sih banyak yang udah mengenal, tapi rata-rata 
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untuk punya barang dengan brand-brand ternama tersebut masih jarang yang punya. Karena 

mereka tuh kayak gak terlalu senang dengan brand-brand ternama, lebih ke brand local aja gitu 

asal nyaman dan motif atau desainnya bagus. 

P: Apakah Anda pernah mengalami atau melihat orang sekitar yang menggunakan brand-brand 

ternama? 

I: kalo di daerah aku ada sih beberapa yang pake barang-barang tapi KW dengan brand kayak 

gucci, hermes, dan lain-laim, tapi sepertinya mereka engga tau kalo harga asli brand-brand 

tersebut berkali-kali lipat lebih mahal harganya. 

P: Menurut Anda, apakah konten tersebut sangat mendukung buat kalangan remaja seperti kita 

dalam fashion atau tidak? 

I: Cukup mendukung sih, tapi masih banyak juga anak muda yang pada nyatanya masih meminta 

uang pada orang tua mereka untuk membeli barang-barang yang begitu mahal. Kalo buat orang 

kaya sih menurut aku ya it’s oke, tapi kalo buat orang yang tergolong miskin atau berkecukupan 

dan memaksa membeli brand mahal hanya untuk memenuhi gengsi mereka sih itu bener-bener 

bukan mendukung para kalangan remaja untuk ambil positifnya. 

P: Setelah melihat konten tersebut, apakah cara berpakaian Anda mulai berubah?  

I: Gak totally berubah sih, mungkin kayak mencocokan warna baju, celana dan sepatunya gitu 

kayak warna coklat dicocokin sama putih gitu ternyata kalo buat cowok kelihatan bagus banget 

menurut aku. 

P: Menurut Anda, apakah yang dapat mempengaruhi seseorang untuk berpenampilan lebih 

fashionable? 

I: Menurutku sih dengan tren yang sedang hits sangat mempengaruhi gaya berpakaian orang-

orang. Misalnya belakangan ini lagi hitsnya style dengan tema tahun 90an gitu yang ternyata 

menarik juga kalau dilihat. 
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Lampiran III 

Daftar Pertanyaan dan Hasil Wawancara dengan Pengamat Fashion. 

 

Selamat siang Kak Cio, perkenalkan saya Bagus Prio Utomo mahasiswa semester akhir 

jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi (FISKOM) Universitas 

Kristen Satya Wacana Salatiga. Saat ini saya sedang Menyusun Skripsi saya dengan judul 

penelitian “Persepsi Subscriber Terhadap Konten Review Fashion Vlog Yoshiolo”. 

Sebelumnya saya sudah melakukan penelitian dengan melakukan wawancara ke delapan 

informan yaitu mahasiswa/i UKSW dengan latar belakang Fakultas yang berbeda untuk 

mengetahui persepsi mereka terhadap konten review fashion vlog Yoshiolo. Berdasarkan 

penelitian saya ini, saya membutuhkan pendapat seorang pengamat dibidang fashion guna 

mendukung dan memperkuat hasil penelitian saya. Saya berharap Kak Cio bersedia untuk 

membantu saya sebagai informan yang nantinya akan menjawab beberapa pertanyaan dibawah 

ini sebagai triangulasi untuk memperkuat hasil penelitian saya. Berikut beberapa pertanyaan 

tersebut: 

IDENTITAS NARASUMBER 

● Nama Lengkap  : Cassiopeia Thomas Manuputty 
● Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 5 Februari 1994 
● Domisili Saat Ini  : Salatiga 
● Alamat Asal   : Kenanga Indah Blok HI 9. Harapan Indah, Kota Bekasi. 
● Pendidikan Terakhir  : S1 
● Pekerjaan   : Selebgram 

● Apakah Kak Cio sebelumnya pernah mengkaji penelitian tentang fashion ? 
Belum pernah, tapi saya mengerti tentang fashion. 

 

No Pertanyaan Mengenai Persepsi Pada 

Aspek Sensasi 

Jawaban Mengenai Persepsi 

Pada Aspek Sensasi. 

1 Apakah Anda pernah menonton konten yang 

bertemakan “Berapa Harga Outfit Lo?” ? 

Pernah. 

2 Apakah bisa di ceritakan mengenai fashion 

menurut Anda ? 

Fashion itu merupakan style 

yang lebih merujuk pada cara 

berpakaian yang sedang 

popular dikalangan masyarakat 

dimana juga meliputi seni, 

arsitektur dan Bahasa karena 

secara umum juga fashion 

sangat beragam. 
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3 Apakah di lingkungan Anda sudah ada yang 

mengikuti tren fashion sekarang? 

Sudah ada, dan bahkan sudah 

banyak yang mengikuti tren 

yang lagi hits sekarang. 

4 Apakah sulit membedakan orang yang 

menggunakan fashion dengan brand original 

dan KW ? 

Sebenarnya tidak sulit jika kita 

sudah punya gambaran 

terhadap barang yang bener-

bener original, bentuk dan 

model barang barang KW yang 

meniru barang original-nya itu 

biasanya dibikin sangat mirip, 

tetapi tanpa kita sadari ada 

beberapa brand yang ditiru 

contohnya seperti brand guess 

dimana brand tersebut 

identitasnya menggunakan 

simbol “?” (tanda tanya) 

sedangkan desain simbol guess 

pada produk KW-nya 

menggunakan simbol “!”(tanda 

seru). Jadi sebenarnya kalau 

kita tidak punya gambaran 

terlebih dahulu tentang produk 

original-nya kita tidak akan 

bisa dapat membedakan yang 

mana produk original dan yang 

mana produk KW.  

5 Apakah Anda pernah melihat orang 

menggunakan fashion dengan brand-brand 

ternama secara langsung? 

Pernah, ditempat asal saya di 

Bekasi begitu banyak orang-

orang yang menggunakan 

barang-barang dengan brand-

brand ternama dan kalau dari 

pengalaman saya mereka 

menggunakan produk yang 

original. 

6 Apakah Anda bisa ceritakan pendapat Anda 

mengenai fashion pada orang-orang yang ada 

di dalam konten vlog "berapa harga outfit 

loe"? 

Pendapat saya setelah 

menonton kontennya itu 

membuat saya kagum kagum 

dengan pencapaian mereka, 

tapi kalau saya melihat dari sisi 

fashion, mereka sudah bisa 

dibilang fashionable dimana 
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cara mereka mengekspresikan 

penampilan mereka dengan 

gaya hidup mereka sendiri itu 

sudah pas. Mereka bisa tau apa 

yang harus mereka gunakan 

pada saat acara yang akan 

mereka datangi. Mereka juga 

tidak berpenampilan yang 

berlebihan dan penampilan 

simple dari mereka pun bisa 

terbilang berkelas. 

No Pertanyaan Mengenai Persepsi Pada 

Aspek Atensi 

Jawaban Mengenai Persepsi 

Pada Aspek Atensi 

7 Nilai-nilai apa yang Anda dapat dari 

tayangan vlog fashion tersebut? 

Yang pertama itu yaitu percaya 

diri mereka dimana mereka 

dengan gampangnya dapat 

menjelaskan apa yang mereka 

gunakan saat itu dan 

memberikan informasi tentang 

brand yang mereka gunakan. 

Disatu sisi juga mereka 

memberikan nilai motivasi dan 

dorongan kepada penonton. 

8 Dari beberapa informan mengatakan bahwa 

brand original maupun KW tidak menjadi 

batasan mereka untuk berpenampilan. 

Apakah Anda setuju? Bisa diberikan 

alasannya! 

Setuju, karena fashion itu 

secara umum adalah cara 

berpakaian kita yang emang 

nilai plus-nya juga dilihat dari 

apakah kita mengikuti tren 

sekarang atau tidak. Tapi 

brand bukanlah sebuah 

keharusan seseorang untuk 

terlihat fashionable, tetapi 

gimana cara orang tersebut 

mencocokan style yang akan 

digunakan dengan tidak 

berlebihan dan tetap memiliki 

nilai seni dari fashion tersebut. 

9 Beberapa informan juga menyatakan bahwa 

didaerah perkotaan cenderung lebih banyak 

yang mengenal dan menggunakan fashion 

Daerah perkotaan bisa dibilang 

ekonominya lebih maju 

daripada daerah yang jauh dari 



20  

dengan brand-brand ternama daripada 

mereka yang hidup jauh dari kota. Menurut 

anda, faktor-faktor apa yang menyebabkan 

fashion dengan brand-brand ternama lebih 

diketahui didaerah perkotaan? Dan apakah 

hal itu dapat menutup kemungkinan bagi 

mereka yang hidup jauh dari perkotaan untuk 

bisa berpenampilan dengan brand-brand 

ternama juga? 

kota, jadi orang-orang didaerah 

perkotaan lebih gampang 

mengakses serta lebih update 

tentang fashion dan brand-

brand terbaru. Dimana daerah 

perkotaan sudah menyediakan 

store-store brand ternama yang 

juga menjadi faktor masyarakat 

lebih gampang mencari dan 

mendapatkan barang-barang 

tersebut. 

Faktor lingkungan juga 

mempengaruhi masyarakat 

didaerah perkotaan yang 

kebanyakan senang 

menggunakan barang brand 

ternama karena ekonomi yang 

juga mendukung. 

Sedangkan didaerah yang jauh 

dari kota sulit untuk 

mengakses dan mendapatkan 

barang-barang serta informasi 

mengenai brand-brand 

ternama tersebut dikarenakan 

belum ada store brand ternama 

yang berani masuk didaerah 

luar perkotaan. 

10 Menurut anda, standar fashion yang bisa 

dibilang fashionable itu seperti apa? 

Menurut saya standar fashion 

seseorang yaitu dengan bisa 

mencocokan model serta warna 

dari style-nya. 

No Pertanyaan Mengenai Persepsi Pada 

Aspek Interpretasi 

Jawaban Mengenai Persepsi 

Pada Aspek Interpretasi 

11 Menurut Anda apakah tayangan vlog fashion 

Yoshiolo sangat pantas di tonton buat 

kalangan anak muda ? kalau iya berikan 

alasannya? 

Iya pantas, karena semakin 

cepat kita mengerti fashion, 

kita tidak akan kaku saat kita 

sudah tua nanti. Fashion pada 

kalangan anak muda juga 

menjadi faktor untuk anak 

muda lebih percaya diri dalam 
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kehidupannya sehari-hari. 

Mereka juga akan lebih kreatif 

dalam melakukan apapun. 

12 Bagaiamana pendapat Anda mengenai orang-

orang yang diwawancarai oleh Yoshiolo? 

Menarik, secara tidak langung 

mereka mengajak kalangan 

muda untuk menonton itu 

sebagai hiburan saja melainkan 

dapat menginspirasi bagi 

mereka yang menonton. 

13 Bagaimana pendapat Anda tentang anak 

muda yang memakai brand-brand ternama? 

Ada dua jawaban yang akan 

saya jawab. Yang pertama 

salut karena brand-brand yang 

mereka beli dan gunakan 

berasal dari hasil mereka 

sendiri, sedangkan menurut 

saya biasa aja kalau mereka 

masih menggunakan uang 

orang tua padahal mereka 

harusnya sudah bisa mencari 

uang sendiri. 

14 Bagaimana Anda mengatur fashion anda 

dalam kehidupan sehari-hari? 

Kalau saya mengatur cara 

berpakaian say aitu lebih 

kepada saat saya akan 

berpergian, mengahadiri 

sebuah acara dan saat saya 

akan melakukan photoshoot. 

Lalu yang akan saya lakukan 

yaitu mempersiapkan apa yang 

akan saya pakai minimal 

sebelum saya prepare untuk 

pergi. Contohnya kalau saya 

mau berpergian pada pagi hari, 

malam sebelumnya saya sudah 

menyediakan apa yang akan 

saya pakai lalu menyesuaikan 

dengan tema acara atau tren 

pada saat itu. Dan disaat yang 

mepet saya lebih menggunakan 

style yang sudah pernah saya 
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cocokan dan gunakan 

sebelumnya. 

15 Apakah Anda juga tertarik menggunakan 

fashion dengan brand-brand ternama setelah 

menonton konten review fashion Yoshiolo? 

Rasa ketertarikan itu memang 

selalu ada kalau kita sudah 

melihat sesuatu yang menurut 

kita baru buat kita, dan 

pastinya ada rasa ketertarikan 

buaut kita sendiri untuk 

mencoba serta 

menggunakannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


