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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek 

4.1.1 Sejarah Twitter 

Twitter adalah hasil dari ide briliant yang dicetuskan oleh Jack dorsey 

pada sebuah diskusi  yang diselenggarakan oleh Podcasting perusahaan Odeo. 

Jack memiliki suatu ide dimana seseorang dapat membuat status dan mengirim 

pesan singkat, hingga membentuk sebuah interaksi percakapan antar pengguna. 

Hal ini terbesit dalam benak Jack, karena pengiriman pesan instan memang 

sedang populer pada saat itu  contohnya seperti AOL Instant Messenger. Jack 

Dorsey melihat hal ini dan bertanya-tanya dalam dirinya apakah ia dapat 

menggabungkan ide-ide awal  untuk membuat sebuah layanan pengiriman pesan 

atau status. Lalu terbentuklah Twittr dari ide-idenya, dan sekarang berubah 

menjadi Twitter. 

Konsep awal dari twitter adalah sebuah sistem yang dimana pengguna 

dapat  mengirimkan pesan yang dapat disebarkan ke semua teman. Dengan 

melakukkan diskusi dan koreksi di sistem tersebut, maka saat ini twitter telah 

berkembang menjadi layanan jejaring sosial yang memiliki fitur untuk 

menerbitkan posting singkat atau status serupa dengan SMS yang bisa diakses di 

Internet. Twitter adalah suatu layanan social networking yang termasuk dalam 

kategori mikroblogging yang dioperasikan dan dimiliki oleh Twitter Inc. Hingga 

saat ini terutama di Indonesia, Banyak sekali remaja-remaja lebih memilih Twitter 

dibandingkan facebook karena itu pula twitter semakin popular di Indonesia. 

http://anonymouspalsu.blogspot.com/2013/08/sebuah-akun-twitter-misterius-mengaku.html
http://muhammadrasuly.wordpress.com/2013/08/15/rambut-dijambak-sby-pun-berkicau-di-twitter/
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Twitter  sebenarnya di perkenalkan oleh Jack Dorsey dan rekan-rekannya seperti 

Biz Stone, dan Evan Williams pada tahun 2006. Pada tahun itu juga, Twitter 

menjadi perbincangan di masyarakat seluruh Dunia. Selain itu, Twitter pun 

mendapatkan popularitas dan hingga saat ini memiliki lebih dari 100 juta 

pengguna di Seluruh dunia. 

Pada awal mulanya, Twitter ini didiskusikan dalam sebuah pertemuan 

yang diselenggarakan oleh dewan dari Podcasting perusahaan Odeo lalu 

dikemukana ide oleh Jack Dorsey tersebut. Proyek ini dimulai tepatnya pada 

tanggal 21 secara terbuka dan menjadi perusahaan sendiri pada bulan April 2007. 

Twitter mulai melejit pada tahun 2007 terlebih setelah diadakan festival South by 

Southwest (SXSW). Pada saat event berlangsung, status dari pengguna Twitter 

mengalami peninggkatan yang sangat pesat dari 20 ribuan kicauan per hari 

menjadi 60 ribuan. Begitu menariknya Twitter ini sehingga banyak pula orang 

yang mulai berkicauan di dalamnya, dan itu terbukti sudah lebih dari 400.000 

kicauan yang tampil per-kuatal pada tahun 2007 tersebut. Kemudian berkembang 

menjadi 100 juta kicauan per-kuartal pada 2008. Dan pada akhir tahun 2009 

menjadi 2 milyar per kuartal kicauan sudah dikirim-tampil. Dan selanjutnya 

berkembang dan berkembang hingga saat ini. Sehingga saat ini pengguna Twitter 

tidak hanya anak muda tetapi orang dewasa pun juga menggunakannya. Twitter 

sendiri berpusat di San Bruno, California yang dakat dengan San Francisco yaitu 

daerah dimana pertama kali situs Twitter ini dibuat. 

 

 

http://addin77.blogspot.com/2013/08/punca-sambutan-kemerdekaan-hambar-pada.html
http://www.merdeka.com/uang/hatta-sesumbar-kondisi-ekonomi-saat-ini-belum-di-ambang-krisis.html
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4.1.2 Misi Twiiter 

 Dalam situs resmi twitter dikatakan bahwa, misi utama twitter adalah 

untuk membuat semua orang mampu menciptakan dan berbagi ide maupun 

informasi secara instan tanpa adanya halangan. 

4.2 Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya. Data responden yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah jenis kelamin, usia, jurusan dan tingkat pendapatan/uang saku. Dalam 

penelitian ini dibagikan kuesioner sebanyak 80, semuanya kembali tidak ada yang 

hilang ataupun rusak dan semua kuesioner digunakan untuk pengolahan data. 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden 

Uraian Jumlah  Presentase  Total 

Respon

den 

Jenis 

Kelamin 

Pria 31 39% 80 

wanita 49 61% 

Usia 19 tahun 27 34% 80 

20 tahun 37 46% 

21 tahun 16 20% 

Uang Saku 

Rata-Rata 

Perbulan 

< Rp 500.000 17 21% 80 

Rp 500.000 s/d Rp 1.000.000 29 36% 

Rp 1.000.000 s/d Rp 2.000.000 23 29% 

> Rp 2.000.000 11 14% 

Jurusan Manajemen 34 42% 80 

Akuntansi 26 33% 

Ekonomi Pembangunan 20 25% 

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2013 
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Berdasarkan hasil survey di lapangan, diperoleh sebanyak 80 responden 

individual berpartisipasi dalam penelitian ini. Dari karakterisitik responden 

berdasarkan jenis kelamin dapat diketahui bahwa responden berjenis kelamin 

wanita menjadi responden terbanyak dalam penelitian ini yaitu sebanyak 49 orang 

atau sebesar 61%, dan responden berjenis kelamin pria sebanyak 31 orang atau 

sebesar 39%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa dari 80 responden pada 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya lebih didominasi 

oleh mahasiswa berjenis kelamin wanita. Dari data tersebut juga didapatkan 

bahwa wanita lebih aktif dalam menggunakan situs jejaring sosial. Hal ini 

menunjukkan bahwa wanita lebih gemar mengekspresikan segala kegiatannya 

dalam akun dunia maya seperti Twitter serta menghabiskan waktu kosongnya 

untuk bersosialisasi di akun Twitter miliknya.  

Selanjutnya karakteristik responden berdasarkan usia diketahui bahwa 

responden terbanyak berada pada usia 20 tahun. Pada kategori ini didapat 37 

orang atau sebesar 46 % dari total responden. Selanjutnya kedua terbanyak adalah 

dari kategori usia 19 tahun sebanyak 27 orang atau 34%. Terakhir adalah dari 

kategori usia 21 tahun sebanyak 16 orang atau 20%. Dari data ini diketahui bahwa 

dari 80 responden pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya lebih didominasi oleh mahasiswa berusia 20 tahun. Mahasiswa 

berumur 20 tahun lebih sering dijumpai di lingkungan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Univeritas brawijaya karena masih menempuh perkuliahan dengan jadwal 

yang padat. 

Karakteristik responden berdasarkan uang saku rata-rata diketahui bahwa 

mayoritas responden adalah mahasiswa dengan uang saku Rp 500.000 s/d Rp 
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1.000.000 sebesar 29 orang atau 36 % dari total keseluruhan responden. 

Selanjutnya ada pada kategori uang saku Rp 1.000.000 s/d Rp 2.000.000 sebanyak 

23 orang atau 29 %, kategori dibawah Rp 500.000 sebanyak 17 orang atau 21 %, 

dan kategori diatas Rp 2.000.000 sebanyak 11 orang atau 14 % responden. Dari 

data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya adalah kalangan menengah, hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya mahasiswa dengan uang saku diatas Rp 500.000 lebih banyak 

ketimbang mahasiswa dengan uang saku dibawah Rp 500.000. Berdasarkan data 

tersebut juga didapatkan bahwa mahasiswa kalangan menengah keatas lebih aktif 

dalam menggunakan Twitter ketimbang mahasiswa kalangan bawah. Hal ini bisa 

disebabkan oleh kemampuan mahasiswa kalangan menengah untuk membiayai 

fasilitas untuk menggunakan Twitter. Hal ini bisa meliputi kemampuan mereka 

untuk membeli pulsa untuk berlangganan internet pada gadget mereka maupun 

kemampuan mereka membeli gadget yang memudahkan mereka untuk terus 

mengakses situs jejaring sosialnya. 

Berikutnya adalah karakteristik responden berdasarkan jurusannya. Dari 

data tersebut diketahui bahwa mayoritas responden merupakan mahasiswa 

Jurusan Manajemen, ini ditunjukan dengan hasil sebanyak 34 orang atau 42 % 

dari total keseluruhan responden yang diambil. Selanjutnya adalah adalah 

mahasiswa Jurusan Akuntansi sebanyak 26 orang atau 33 %, dan untuk 

mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan sebanyak 20 orang atau 25 %. Dari 

data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas respondens adalah mahasiswa 

Jurusan Manajemen.  
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4.3 Deskripsi Variabel Penelitian 

Pada bagian ini dikemukakan distribusi item-item dari variabel kepuasan 

(X1), variabel kualitas (X2), variabel experiential marketing (X3), dan variabel 

word of mouth (Y) secara keseluruhan yang diperoleh dari jawaban responden 

melalui kuesioner, baik baik secara absolut maupun relatif. 

 Pengukuran diberikan dengan rentang jawaban tertutup menggunakan 

skala likert pada skala 1-5. Pada setiap butir pertanyaan, para responden diminta 

untuk dapat memberikan penilaian sikapnya terhadap pernyataan-pernyataan yang 

ada. Deskripsi setiap variabel dilakukan terhadap seluruh butir pertanyaan baik 

dari sisi nilai rata-rata variabel maupun proposi dari tiap skor jawaban. 

4.3.1 Deskripsi Variabel Kepuasan (X1) 

Tabel 4.2 

Deskripsi Variabel Kepuasan 

 

Variabel 

Terukur 
Item 

Kepuasan 
Rata-

rata 

Item 

Rata-

rata 

Indik

ator 

STS TS N S SS 

F % F % F % F % F % 

Expecta-

tions (X1.1) 

Twitter sesuai 

dengan  

harapan 

konsumen 

(X1.1.1) 

0 0 8 10 10 12 51 64 11 14 3.81 3.8 

Perfor-

mance 

(X1.2) 

Layanan yang 

disajikan 

twitter 

bermanfaat 

(X1.2.1) 0 0 3 4 9 11 56 70 12 15 3.96 

3.87 

Twitter mudah 

dioperasikan 

(X1.2.2) 1 1 4 5 2 3 44 55 29 36 4.2 

Twitter 

memberikan 

keamanan 

privasi (X1.2.3) 3 4 15 19 14 17 39 49 9 11 

 

 

 

 

3.45 
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Variabel 

Terukur 
Item 

Kepuasan Rata-

rata 

Item 

Rata-

rata 

Indik

ator 

STS TS N S SS 

F % F % F F % F % F 

Compari-

son (X1.3) 

Layanan yang 

diberikan 

twitter mampu 

bersaing 

dengan 

kompetitornya 

(X1.3.1) 

0 0 4 5 7 9 51 64 18 22 4.03 

4.06 

Twitter 

memiliki 

keunggulan 

(X1.3.2) 

0 0 5 6 5 6 47 59 23 29 4.1 

 

Confirma-

tion/dis-

confirma-

tion (X1.4) 

 

Konsumen 

merasa puas 

dengan layanan 

twitter (X1.4.1) 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

10 

 

 

 

12 

 

 

 

12 

 

 

 

15 

 

 

 

45 

 

 

 

56 

 

 

 

13 

 

 

 

17 

 

 

 

3.76 

 

3.68 
 

Konsumen 

berniat untuk 

terus 

menggunakan 

twitter (X1.4.2) 

 

1 

 

1 

 

10 

 

12 

 

20 

 

25 

 

38 

 

48 

 

11 

 

14 

 

3.6 

Rata-rata variabel X1 3.86 

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2013 

Berdasarkan pada Tabel 4.2, diketahui bahwa nilai rata-rata variabel 

kepuasan sebesar 3,86 yang berarti responden mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya menilai belum baik. Penilaian responden sebagian 

besar tersebar di interval angka 4, namun dari seluruh responden masih terdapat 

sebagian responden memberikan penilaian 3, 2, dan 1 yakni sebesar 15%-40%. 

Jumlah penilaian negatif ini cukup besar, sehingga dapat dikatakan bahwa 

responden belum menilai baik terhadap kepuasan akan layanan Twitter. 

Pada tabel 4.2 juga didapatkan bahwa variabel terukur comparison (X1.3) 

memiliki nilai tertinggi sebanyak 4,06 yang berarti responden menilai baik 
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terhadap posisi Twitter dibandingkan media sosial lainnya. Namun pada Tabel 4.2 

juga didapatkan bahwa variabel terukur confirmation/disconfirmation (X1.4) 

memiliki nilai terendah sebanyak 3,68 yang berarti responden belum menilai baik 

terhadap keputusan untuk terus menggunakan Twitter.  

4.3.2 Deskripsi Variabel Kualitas (X2) 

Tabel 4.3 

Deskripsi Variabel Kualitas 

 

Variabel 

Terukur 
Item 

Kualitas 
Rata-

rata 

Item 

Rata

-rata 

Indik

ator 

STS TS N S SS 

F % F % F % F % F % 

Usability 

(X2.1) 

Pengoperasian 

Twitter mudah 

untuk dipelajari 

(X2.1.1) 

0 0 10 12 7 9 37 46 26 33 3.99 

3.86 

Interaksi dengan 

Twitter jelas dan 

mudah untuk 

dipahami 

(X2.1.2)  

0 0 14 17 7 9 41 51 18 23 3.79 

Situs twitter 

mudah 

ditemukan 

(X2.1.3) 

0 0 5 6 4 5 40 50 31 39 4.21 

Twitter 

memiliki 

tampilan yang 

menarik 

(X2.1.4) 

0 0 14 17 16 20 39 49 11 14 3.59 

Desain Twitter 

sesuai dengan 

fungsinya 

sebagai media 

sosial (X2.1.5) 

0 0 5 6 11 14 50 62 14 8 3.91 

Twitter 

memberikan 

kesan positif 

(X2.1.6) 

0 0 9 11 17 21 46 58 8 10 3.66 
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Variabel 

Terukur 
Item 

Kualitas 

Rata-

rata 

Item 

Rata

-rata 

Indik

ator 

STS TS N S SS 

F % F % F F % F % F 

Informati

on Quality 

(X2.2) 

Twitter 

memberikan 

informasi yang 

akurat (X2.2.1) 

0 0 18 22 15 19 40 50 7 9 3.45 

3.67 

Twitter 

memberikan 

informasi yang 

dapat dipercaya 

(X2.2.2) 

0 0 12 15 26 33 29 36 13 16 

 

 

 

3.54 

Twitter 

memberikan 

informasi yang 

up to date 

(X2.2.3) 

0 0 2 2 6 8 46 57 26 33 4.2 

Twitter 

memberikan 

informasi 

relevan (X2.2.4) 

0 0 13 16 14 18 46 57 7 9 3.59 

Twitter 

memudahkan  

untuk 

mengetahui 

informasi 

(X2.2.5) 

0 0 3 4 7 9 49 61 21 26 4.1 

Twitter 

memberikan 

informasi secara 

mendetail 

(X2.2.6) 

2 2 20 25 17 22 29 36 12 15 3.36 

Twitter mampu 

menampilkan 

informasi dalam 

format yang 

baik (X2.2.7) 

0 0 18 22 19 24 33 41 10 13 3.44 
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Variabel 

Terukur 
Item 

Kualitas 
Rata-

rata 

Item 

Rata

-rata 

Indik

ator 

STS TS N S SS 

F % F % F F % F % F 

Service 

Interactio

n (X2.3) 

Twitter 

memiliki 

reputasi yang 

baik (X2.3.1)  

0 0 1 1 10 12 55 69 14 18 4.02 

3.78 

Informasi 

pribadi akun 

twitter saya 

terjamin 

keamanannya 

(X2.3.2) 

2 2 15 19 16 20 40 50 7 9 3.43 

Privasi saya 

terjaga dalam 

menggunakan 

twitter (X2.3.3) 

1 1 15 19 17 21 37 46 10 13 3.5 

Twitter 

membantu saya 

berinteraksi 

dengan 

komunitas 

(X2.3.4) 

0 0 2 2 10 13 40 50 28 35 4.17 

Twitter dapat 

menimbulkan 

rasa sosial saya 

(X2.3.5) 

0 0 13 16 7 9 45 56 15 19 3.77 

Overall 

(X2.4) 

Tampilan 

keseluruhan 

twitter baik 

(X2.4.1) 

0 0 5 6 14 18 52 65 9 11 3.81 3.81 

Rata-rata X2 3.78 

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2013 

Berdasarkan pada Tabel 4.3, diketahui bahwa nilai rata-rata variabel 

kualitas sebesar 3,78 yang berarti responden mahasiswa Fakultas Ekoonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya menilai belum baik. Penilaian responden sebagian 

besar tersebar di interval angka 4, namun dari seluruh responden masih terdapat 

sebagian responden memberikan penilaian 3, 2, dan 1 yakni sebesar 11%-49%. 
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Jumlah penilaian negatif ini cukup besar, sehingga dapat dikatakan bahwa 

responden belum menilai baik terhadap kualitas layanan pada Twitter. 

Pada tabel 4.3 juga didapatkan bahwa variabel terukur Usability (X2.1) 

memiliki nilai tertinggi sebanyak 3,86 yang berarti responden menilai baik 

terhadap usability Twitter. Namun pada Tabel 4.3 juga didapatkan bahwa variabel 

terukur Information Quality (X2.2) memiliki nilai terendah sebanyak 3,67 yang 

berarti responden menilai Information Quality yang diberikan Twitter belum baik.  

4.3.3 Deskripsi Variabel Experiential Marketing (X3) 

Tabel 4.4 

Deskripsi Variabel Experiential Marketing 

 

Variab

el 

Teruk

ur 

Item 

Experiential Marketing 
Rata-

rata 

Item 

Rata-

rata 

Indik

ator 

STS TS N S SS 

F % F % F % F % F % 

Sense 

(X3.1) 

Twitter memiliki 

tampilan yang 

menarik (X3.1.1) 

0 0 12 15 11 14 45 56 12 15 3.71 3.71 

Feel 

(X3.2) 

Saya merasa 

nyaman dalam 

mengoperasikan 

twitter (X3.2.1) 

0 0 11 14 11 14 50 62 8 10 3.69 

3.7 

Saya merasa 

senang dalam 

mengoperasikan 

Twitter (X3.2.2) 

0 0 10 12 14 18 45 56 11 14 3.71 

Saya bisa 

mengekspresikan 

perasaan melalui 

twitter (X3.2.3) 

0 0 13 16 14 18 36 45 17 21 3.71 

Think 

(X3.3) 

Fitur-fitur Twitter 

mampu 

mengembangkan 

kreatifitas (X3.3.1) 

0 0 25 31 13 16 34 43 8 10 3.31 3.31 
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Variab

el 

Teruk

ur 

Item 

Experiential Marketing Rata-

rata 

Item 

Rata-

rata 

Indik

ator 

STS TS N S SS 

F % F % F F % F % F 

Act 

(X3.4) 

Twitter 

mempermudah 

untuk berinteraksi 

dengan teman atau 

keluarga (X3.4.1) 

0 0 7 9 9 11 45 56 19 24 3.95 

3.7 

Twitter telah 

menjadi gaya 

hidup (X3.4.2) 

3 4 22 27 15 19 27 34 13 16 3.31 

Twitter 

mempermudah  

untuk berinteraksi 

dengan orang baru 

(X3.4.3) 

0 0 11 15 8 10 44 55 17 21 3.84 

Relate 

(X3.5) 

Twitter menjadi 

sebuah media 

yang penting 

dalam 

bersosialisasi 

(X3.5.1) 

0 0 18 22 11 15 37 46 14 17 3.59 

3.53 

Saya selalu 

menggunakan 

twitter dalam 

kegiatan sehari-

hari (X3.5.2) 

0 0 18 22 14 18 40 50 8 10 3.47 

Rata-rata X3 3.59 

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2013 

Berdasarkan pada tabel 4.4, diketahui bahwa nilai rata-rata variabel 

experiential marketing sebesar 3,59 yang berarti responden mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya menilai belum baik. Penilaian 

responden sebagian besar menyebar ke arah angka 4, namun masih terdapat 

sebagian responden memberikan penilaian 3, 2, dan 1 yakni sebesar 20%-50%. 

Jumlah penilaian negatif ini cukup besar, sehingga dapat belum menilai baik 

terhadap experiential marketing ketika menggunakan Twitter. 

Berdasarkan pada Tabel 4.4 didapatkan bahwa variabel terukur Sense 

(X3.1) memiliki nilai tertinggi sebanyak 3,71 yang berarti responden menilai baik 

terhadap tampilan Twitter. Pada tabel 4.4 juga didapatkan bahwa variabel terukur 
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Think (X3.3) memiliki nilai rata-rata lebih rendah dibandingkan dengan item lainya 

yaitu 3,31. 

4.3.4 Deskripsi Variabel Word of Mouth ( Y ) 

Tabel 4.5 

Deskripsi Variabel Word of Mouth 

 

Item 

Word of Mouth 
Rata-

rata 
STS TS N S SS 

F % F % F % F % F % 

Membicarakan 

keunggulan twitter 

kepada orang lain 

(Y1.1) 

4 5 14 17 16 20 39 49 7 9 3.39 

Menyarankan 

orang lain untuk 

menggunakan 

twitter (Y1.2) 

4 5 8 10 17 21 38 48 13 16 3.6 

Mengajak 

teman/keluarga 

untuk ikut 

menggunakan 

twitter (Y1.3) 

4 5 12 15 15 19 36 45 13 16 3.52 

Rata-Rata Y 3.5 
Sumber : Data diolah oleh penulis, 2013 

Berdasarkan pada Tabel 4.5, diketahui bahwa nilai rata-rata variabel 

dependent terciptanya Word of Mouth sebesar 3,5 yang berarti responden 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya menilai belum 

baik. Penilaian responden sebagian besar tersebar ke arah angka 4. Dari seluruh 

responden masih terdapat sebagian responden memberikan penilaian 3, 2,  dan 1 

yakni sebesar 36%-42%. Jumlah penilaian negatif ini cukup besar, sehingga dapat 

dikatakan bahwa responden kurang terangsang untuk membicarakan keunggulan 

Twitter dan kurang terdorong untuk menyarankan maupun mengajak teman, 

keluarga maupun orang lain untuk menggunakan twitter. 
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Berdasarkan tabel 4.5 didapatkan item Menyarankan orang lain untuk 

menggunakan Twitter memiliki rata-rata tertinggi sebanyak 3,6. Pada tabel 4.5 

juga didapatkan bahwa item Membicarakan keunggulan Twitter dengan orang 

lain, memiliki rata-rata terendah sebanyak 3,39. Hal ini menunjukkan jika 

responden belum menilai baik terhadap kemauan untuk membicarakan 

keunggulan Twitter. Mereka cenderung tidak membicarakan keunggulan yang 

dimiliki Twitter kepada orang lain. Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan 

bahwa konsumen belum terangsang secara maksimal dalam melakukan 

komunikasi word of mouth. 

4.4 Hasil Uji Instrumen Data 

Setelah kuesioner disebarkan kepada responden yang telah ditentukan 

jumlahnya, yaitu 80 orang, maka selanjutnya diuji validitas dan reliabilitas dari 

kuesioner tersebut. Pada penelitian ini uji validitas dan reliabilitas instrument data 

dengan menggunakan program SPSS 19.0. 

4.4.1 Hasil Uji Validitas 

Validitas instrumen adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan 

valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukur atau dapat mengungkapkan 

data dari variabel yang diteliti secara tepat. Valid tidaknya suatu item instrumen 

dapat diketahui dengan membandingkan indeks korelasi Pearson Product Moment 

dengan level signifikansi 5% dengan nilai kritisnya. 
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Bila nilai koefisien korelasi lebih besar daripada nilai kritisnya dan 

signifikansi hasil korelasi kurang dari α = 0,05 (5%) maka item instrumen dapat 

dinyatakan valid dan jika sebaliknya dinyatakan tidak valid. Berikut hasil 

pengujian validitas instrumen. 

4.4.1.1 Hasil Uji Validitas Variabel Kepuasan (X1) 

Hasil uji validitas terhadap variabel kepuasan (X1), disajikan pada tabel 

4.6 berikut. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Validitas Variabel Kepuasan (X1) 

 

Item Pertanyaan Koefisien Korelasi Signifikan Keterangan 

X1.1 0,830 0,000 Valid 

X1.2 0,777 0,000 Valid 

X1.3 0,608 0,000 Valid 

X1.4 0,912 0,000 Valid 

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2013 

Dari tabel uji validitas di atas dapat dijelaskan bahwa nilai signifikan 

semua item pertanyaan untuk variabel kepuasan < α = 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan untuk variabel kepuasan dalam 

penelitian ini sudah valid. 

4.4.1.2 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas (X2) 

Hasil uji validitas terhadap variabel kualitas (X2), disajikan pada Tabel 4.7 

berikut ini : 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas (X2) 

 

Item Pertanyaan Koefisien Korelasi Signifikan Keterangan 

X2.1 0,866 0,000 Valid 

X2.2 0,548 0,000 Valid 

X2.3 0,591 0,000 Valid 

X2.4 0,668 0,000 Valid 

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2013 

Dari tabel uji validitas di atas dapat dijelaskan bahwa nilai signifikan 

semua item pertanyaan untuk variabel kualitas < α = 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan untuk variabel kualitas dalam 

penelitian ini sudah valid. 

4.4.1.3 Hasil Uji Validitas Variabel Experiential Marketing (X3) 

Hasil uji validitas terhadap variabel experiential marketing (X3), disajikan 

pada Tabel 4.8 berikut ini : 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas Variabel Experiential Marketing (X3) 

 

Item Pertanyaan Koefisien Korelasi signifikan Keterangan 

X3.1 0,675 0,000 Valid 

X3.2 0,837 0,000 Valid 

X3.3 0,678 0,000 Valid 

X3.4 0,812 0,000 Valid 

X3.5 0,791 0,000 Valid 

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2013 

Dari tabel uji validitas di atas dapat dijelaskan bahwa nilai signifikan 

semua item pertanyaan untuk variabel experiential marketing < α = 0,05 sehingga 
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dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan untuk variabel experiential 

marketing dalam penelitian ini sudah valid. 

4.4.1.4 Hasil Uji Validitas Variabel Word of mouth (Y) 

Hasil uji validitas terhadap variabel Word of mouth (Y), disajikan pada 

Tabel 4.9 berikut ini : 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Variabel Word of mouth (Y) 

 

Item Pertanyaan Koefisien Korelasi Signifikan Keterangan 

Y1.1 0,879 0,000 Valid 

Y1.2 0,884 0,000 Valid 

Y1.3 0,932 0,000 Valid 

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2013 

Dari tabel uji validitas di atas dapat dijelaskan bahwa nilai signifikan 

semua item pertanyaan untuk variabel word of mouth < α = 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan untuk variabel word of mouth 

dalam penelitian ini sudah valid. 

4.4.2 Uji Reliabilitas 

  Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Untuk mengujinya digunakan 

Alpha Cronbach. Instrumen dapat dikatakan andal (reliabel) bila memiliki 

koefisien keandalan reliabilitas sebesar 0,6 (Sanusi, 2011:81). Hasil uji reliabilitas 

terhadap item pernyataan variabel kepuasan, kualitas, experiential marketing, dan 

word of mouth disajikan pada tabel 4.10 berikut ini. 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2013 

Dari tabel uji reliabilitas di atas, didapatkan koefisien alpha cronbach 

untuk semua variabel lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

instrumen yang digunakan untuk semua variabel dari penelitian ini dapat 

diandalkan atau reliabel. 

4.5 Uji Asumsi Klasik  

 Syarat untuk dapat menggunakan analisis regresi linier berganda adalah 

terpenuhinya asumsi klasik. Dalam penelitian ini digunakan tiga uji asumsi klasik, 

yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Uji 

autokorelasi tidak dilakukan karena data penelitian ini tidak berupa data time 

series. 

4.5.1 Uji Normalitas 

Uji asumsi normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual yang 

diteliti berdistribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan untuk menguji 

normalitas adalah dengan uji Kolomogorov-Smirnov. Apabila nilai signifikansi 

lebih tinggi daripada nilai 0,05 (5%), maka Ho diterima, dengan demikian data 

menyebar normal dan sebaliknya apabila nilai signifikansi lebih rendah daripada 

nilai 0,05 (5%) maka Ho ditolak atau data tidak menyebar normal. Berikut ini 

dalam Tabel 4.11 disajikan tabel hasil uji normalitas: 

Variabel Koefisien Alpha Keterangan 

Kepuasan (X1) 0,811 Reliabel 

Kualitas (X2) 0,698 Reliabel 

Experiential Marketing (X3) 0,792 Reliabel 

Word of Mouth (Y) 0,862 Reliabel 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Asumsi Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 80 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 2.01893072 

Most Extreme Differences Absolute .143 

Positive .048 

Negative -.143 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.278 

Asymp. Sig. (2-tailed) .076 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 
Sumber : Data diolah oleh penulis, 2013 

  Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,076 yang lebih besar daripada α 

(0.05), sehingga dapat dikatakan bahwa residual hasil analisis regresi telah 

memenuhi distribusi normal (asumsi normalitas terpenuhi). 

4.5.2 Uji Multikolinearitas 

  Multikolinieritas berarti bahwa antar variabel bebas atau variabel terikat 

yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati 

sempurna. Imam Ghozali (2011:105) menyatakan bahwa, untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari Variance Inflation Factor (VIF). 

Apabila nilai VIF > 10 maka menunjukkan adanya multikolinearitas, dan apabila 

sebaliknya VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. 
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Tabel 4.12 

Hasil Uji Asumsi Multikolinearitas 

Variabel Independen VIF Keterangan 

Kepuasan (X1) 2,106 Non Multikolinier 

Kualitas (X2) 2,024 Non Multikolinier 

Experiential Marketing (X3) 1,955 Non Multikolinier 

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2013 

 Pada tabel diatas terlihat bahwa seluruh variabel independen (X) tidak 

terjadi multikolinieritas, hal ini dapat dilihat dari nilai VIF yang memiliki nilai 

kurang dari 10.  

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terdapat ketidaksamaan ragam dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan Uji Glejser 

yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual analisis regresi dengan nilai 

variabel bebas regresi. Apabila koefisien regresi antara nilai absolute residual 

dengan nilai variabel bebas regresi signifikan yaitu lebih kecil dari 0,05 (5%), 

maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya 

berarti non-heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2013 

Variabel Signifikan 

Kepuasan (X1) 0,829 

Kualitas (X2) 0,102 

Experiential Marketing (X3) 0,964 
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Nilai Sig. masing-masing variabel independen lebih besar daripada α 

(0.05), sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas pada 

data penelitian (asumsi heteroskedastisitas telah terpenuhi). 

4.6 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mendapatkan pengaruh variabel 

kepuasan, kualitas, dan experiential marketing terhadap word of mouth situs 

jejaring sosial Twitter pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya Malang. 

Dalam pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi linier 

berganda, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel 

independen dan dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan 

ringkasan seperti pada Tabel 4.14. 

Variabel dependen pada analisis regresi ini adalah word of mouth situs 

jejaring sosial Twitter pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya Malang dan kepuasan, kualitas, dan experiential marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

Tabel 4.14 

Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda 

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2013 

Model regresi yang didapatkan berdasarkan Tabel 4.14 adalah sebagai berikut : 

Y = 0,392X1 + 0,316X2 + 0,208X3  

Keterangan : 

Y : Word Of Mouth 

X1 : Kepuasan 

X2 : Kualitas 

X3 : Experiential Marketing 

Interpretasi model regresi pada Tabel 4.14 adalah sebagai berikut :  

1. β1 = 0,312 

Koefisien regresi ini menunjukkan nilai positif yang berarti semakin 

Variabel 
Standardized 

β 

Unstandardized 
thitung signifikan Ket. 

Kepuasan 

(X1) 

0,392 0,312 2,643 0,010 Signifikan 

Kualitas 

(X2) 

0,316 0,259 2,240 0,028 Signifikan 

Experiential 

marketing 

(X3) 

0,208 0,234 2,056 0,043 Signifikan 

α             = 0,05 

R             = 0,807 

Koefisien  Determinasi (Adj. R
2
)       = 0,477 

f-hitung    = 25,016 

f-tabel = 2,725 

signifikan                                         = 0,000 

t-tabel                                             = 1,992  



64 

 

meningkat variabel kepuasan maka akan semakin meningkatkan terciptanya 

komunikasi word of mouth. 

2. β2 = 0,259 

Koefisien regresi ini menunjukkan nilai positif yang berarti semakin 

meningkat variabel kualitas maka akan semakin meningkatkan terciptanya 

komunikasi word of mouth. 

3. β3 = 0,234 

koefisien regresi ini menunjukkan nilai positif yang berarti semakin 

meningkat variabel experiential marketing maka akan semakin meningkatkan 

terciptanya komunikasi word of mouth. 

4.7 Pengujian Hipotesis 

4.7.1 Uji Regresi Variabel (Uji t)  

Pengujian model regresi setiap variabel digunakan untuk mengetahui 

apakah masing-masing variabel independen pembentuk model regresi memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap word of mouth atau tidak. Untuk menguji 

hubungan tersebut, digunakan uji t, yakni dengan membandingkan nilai thitung 

dengan ttabel. Variabel independen pembentuk model regresi dikatakan 

berpengaruh signifikan jika thitung > ttabel atau signifikan < α = 0,05. Pengujian 

model regresi secara parsial adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.15 

Uji Model Regresi Masing-Masing Variabel 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -5.308 1.957  -2.712 .008   

Kepuasan .392 .148 .312 2.643 .010 .475 2.106 

Kualitas .316 .141 .259 2.240 .028 .494 2.024 

EM .208 .101 .234 2.056 .043 .511 1.955 

a. Dependent Variable: WOM 

 
Sumber : Data diolah oleh penulis, 2013 

Pengujian model regresi masing-masing variabel adalah sebagai berikut : 

1. Kepuasan (X1) 

Berdasarkan tabel 4.15, pengujian hipotesis koefisien regresi variabel 

kepuasan (X1) dapat dituliskan dalam Tabel 4.16 : 

Tabel 4.16 

Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel Kepuasan 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : β1 = 0 (variabel kepuasan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap terciptanya word of mouth) 

Ha : β1 ≠ 0 (variabel kepuasan berpengaruh 

signifikan terhadap terciptanya word of mouth) 

α = 0,05 

t = 2,643 

sig = 0,010 

ttabel = 1.992 

 

Tolak H0 

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2013 

 

Variabel kepuasan memiliki koefisien regresi sebesar 0,312. Didapatkan 

statisitik uji t sebesar 2,643 dengan signifikan sebesar 0,010. Nilai statistik uji 

|thitung| tersebut lebih besar daripada ttabel (2,643 > 1,992) dan juga signifikan lebih 

kecil daripada α = 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 ditolak sehingga 
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dapat disimpulkan bahwa variabel kepuasan berpengaruh signifikan terhadap 

terciptanya word of mouth.   

2. Kualitas (X2) 

Berdasarkan tabel 4.15, pengujian hipotesis koefisien regresi variabel  

kualitas (X2) dapat dituliskan dalam Tabel 4.17 : 

Tabel 4.17 

Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel Kualitas 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : β1 = 0 (variabel kualitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap terhadap terciptanya word of 

mouth) 

Ha : β1 ≠ 0 (variabel kualitas berpengaruh 

signifikan terhadap terciptanya word of mouth) 

α = 0,05 

t = 2,240 

sig = 0,028 

ttabel = 1.992 

 

Tolak H0 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

Variabel kualitas memiliki koefisien regresi sebesar 0,259. Didapatkan 

statisitik uji t sebesar 2,240 dengan signifikan sebesar 0,028. Nilai statistik uji 

|thitung| tersebut lebih besar daripada ttabel (2,240 > 1,992) dan juga signifikan lebih 

kecil daripada α = 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 ditolak sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas berpengaruh signifikan terhadap 

terciptanya word of mouth. 
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3. Experiential Marketing (X3) 

Berdasarkan tabel 4.15, pengujian hipotesis koefisien regresi variabel  

experiential marketing (X3) dapat dituliskan dalam Tabel 4.18: 

Tabel 4.18 

Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel Experiential Marketing 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : β1 = 0 (variabel experiential marketing tidak 

berpengaruh signifikan terhadap terciptanya word 

of mouth) 

Ha : β1 ≠ 0 (variabel experiential marketing 

berpengaruh signifikan terhadap terciptanya word 

of mouth) 

α = 0,05 

t = 2,056 

sig = 0,054 

ttabel = 1.992 

 

Tolak H0 

 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

Variabel experiential marketing memiliki koefisien regresi sebesar 0,234. 

Didapatkan statisitik uji t sebesar 2,056 dengan signifikan sebesar 0,054. Nilai 

statistik uji |thitung| tersebut lebih besar daripada ttabel (2,056 > 1,992) dan juga 

signifikan lebih kecil daripada α = 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 

ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel experiential marketing 

berpengaruh signifikan terhadap terciptanya word of mouth. 

4.8 Pembahasan Hasil Penelitian 

Dari hasil pengujian Goodness of Fit, dapat disimpulkan bahwa variabel-

variabel independen dalam penelitan ini berpengaruh terhadap variabel dependen 

sebesar 47,7%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan 

pengaruh kepuasan, kualitas, dan experiential marketing terhadap terciptanya 

word of mouth untuk situs jejaring sosial Twitter. Dalam penelitian ini peneliti 



68 

 

menggunakan tiga variabel indepenten yaitu Kepuasan (X1), Kualitas (X2), dan 

experiential marketing (X3) yang akan berpengaruh terhadap terciptanya word of 

mouth.  

Dari hasil uji t yang dilakukan pada 3 variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini semuanya berpengaruh positif dan signifikan yaitu kepuasan, 

kualitas, dan experiential marketing. Hal ini didapatkan berdasarkan pengujian 

perbandingan t hitung dan t tabel, dimana ketiga variabel tersebut memiliki nilai t 

hitung yang lebih besar  dari t tabel = 1,992 dan memiliki nilai signifikansi kurang 

dari α = 0,05. Berasarkan hasil uji t didapatkan bahwa variabel kepuasan memiliki 

nilai t hitung sebesar 2,643 dan tingkat signifikansi 0,010. Selanjutnya variabel 

kualitas memiliki nilai t hitung sebesar 2,240 dengan tingkat signifikansi 0,028. 

Sedangkan variabel experiential marketing memiliki nilai t hitung sebesar 2,056 

dan tingkat signifikansi sebesar 0,043. Berdasarkan hasil ini dinyatakan bahwa 

ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap terciptanya word 

of mouth situs jejaring sosial Twitter pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnsi Universitas Brawijaya. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga hipotesis 

dalam penelitian ini dapat diterima, bahwa ketiga variabel penelitian (kepuasan, 

kualitas, dan experiential marketing) berpengaruh signifikan terhadap terciptanya 

word of mouth. 

Diantara ketiga variabel yang diuji, variabel kepuasan memiliki nilai 

koefisien beta standardized yang lebih tinggi ketimbang koefisien dua variabel 

lainnya yaitu sebesar 0,392. Varibel kualitas memiliki nilai koefisien beta 

standardized sebesar 0,316 dan variabel experiential marketing memiliki nilai 

koefisien terkecil senilai 0,208. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepuasan 
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mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap terciptanya word of mouth 

ketimbang kedua variabel bebas lainnya. Hasil ini berbeda dengan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Saputra (2010) yang menyatakan bahwa variabel 

kualitas memiliki pengaruh yang paling besar terhadap terciptanya word of mouth. 

Dari hasil ini dinyatakan bahwa variabel kepuasan memiliki pengaruh paling 

besar terhadap terciptanya word of mouth. Berdasarkan hal ini diharapkan pihak 

Twitter lebih meningkatkan faktor kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang 

diberikan.  

Terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam variabel kepuasan, 

yaitu dari segi expectations, performance, dan confirmation/disconfirmation. 

Mengenai expectations, pihak Twitter diharapkan mampu menyesuaikan antara 

layanan yang diberikan terhadap harapan konsumen. Hal ini bisa dilakukan 

dengan mengadakan riset pasar mengenai harapan konsumen akan fitur yang 

disediakan Twitter yang bertujuan untuk perbaikan fitur Twitter sesuai dengan apa 

yang diinginkan konsumen. Dalam hal performance, keamanan privasi pengguna 

Twitter menjadi hal yang paling perlu perhatian. Perbaikan dalam sistem 

keamanan privasi pengguna dirasa perlu untuk menanggulangi hal ini. Tujuannya 

tentu untuk memberika rasa aman bagi pengguna Twitter selama mengoperasikan 

situs ini. Selanjutnya berkaitan dengan confirmation/disconfirmation. Konsumen 

belum menilai baik terhadap kepuasan terhadap layanan twitter maupun keinginan 

untuk terus menggunakan Twitter. Pihak Twitter diharapkan mencari tahu faktor 

apa yang menyebabkan hal ini agar dijadikan bahan perbaikan. Perlu 

dikembangkan lagi fitur yang disajikan agar konsumen dapat merasakan layanan 

yang sesuai dengan harapan mereka atau bahkan melebihi harapan mereka.  
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Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan tidak ada variabel yang 

mencapai angka empat, dimana angka empat menyatakan bahwa nilai variabel 

tersebut telah baik. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel yang ada dalam 

penilitan ini belum dinilai baik oleh konsumen untuk terciptanya komunikasi 

word of mouth. Dalam penelitian ini variabel kepuasan mempunyai penilaian 

sebesar 3.86 yang merupakan nilai tertinggi dalam penelitian ini. Persebaran 

angka empat menjadi mayoritas jawaban dalam variabel ini, akan tetapi masih 

terpadat penilaian angka dua dan satu yang cukup banyak dalam persebarannya. 

Hal ini menunjukkan bahwa konsumen belum merasa puas terhadap layanan 

Twitter.  

Perusahaan diharapkan meningkatkan faktor kepuasan agar konsumen 

benar-benar puas terhadap layanan Twitter. Expectations, performance, dan 

conformation/disconfirmation merupakan hal yang perlu ditingkatkan oleh twitter 

karena faktor ini yang dinilai kurang baik oleh konsumen. Dalam segi 

comparison, konsumen sudah menilai baik hal ini. Perusahaan hendaknya 

mempertahankan faktor ini yang dinyatakan dengan kemampuan Twitter untuk 

bersaing dengan kompetitor dan Twitter yang memiliki keunggulan tersendiri.  

Variabel experiential marketing memiliki nilai 3.59 yang merupakan nilai 

terendah dibanding dua variabel lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen 

merasa experiential marketing yang dirasakan ketika menggunakan Twitter juga 

belum baik, bahkan yang paling rendah dibanding dua variabel lainnya. 

Mengingat variabel ini memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

word of mouth, tentunya kondisi ini dapat menimbulkan kesan negatif dalam 

benak konsumen dan bisa saja menimbulkan efek word of mouth negatif maupun 
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mengurangi hasrat untuk melakukan komunikasi word of mouth dari konsumen 

yang justru akan merugikan pihak perusahaan sendiri.  

Pihak Twitter hendaknya melakukan perbaikan yang berkaitan dengan 

variabel experiential marketing. Terutama pada faktor think yang dinyatakan 

dalam kemampuan fitur Twitter dalam mengembangkan kreatifitas pengguna. Hal 

ini dinilai rendah oleh konsumen yang menggambarkan bahwa fitur-fitur Twitter 

belum mampu mengembangkan kreatifitas pengguna. Pengguna jejaring sosial 

sangat sensitif dalam hal fitur-fitur kreatif yang menarik bagi mereka. Kelemahan 

dalam hal ini dikhawatirkan menjadi faktor yang merugikan perusahaan nantinya. 

Pihak Twitter bisa memberikan fitur baru yang lebih merangsang kreatifitas 

penggunanya. Harapannya selain merangsang kreatifitas pengguna, fitur baru 

tersebut mampu mebuat pengguna tertarik dan terus menggunakan fitur tersebut 

dalam kegiatan sehari-harinya. Jejaring sosial bukan hanya alat komunikasi saja 

melainkan juga sarana untuk berpacu kreatif oleh kalangan muda saat ini. Jika saat 

ini Twitter hanya dijadikan ajang untuk alat informasi dan komunikasi antar 

sesama pengguna, mungkin dengan adanya fitur kreatif baru tersebut, pengguna 

Twitter dapat berlomba-lomba menjadi yang paling kreatif di dunia maya. 

Disamping kedua variabel yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat 

variabel lainnya yaitu variabel kualitas. Variabel kualitas memiliki nilai 3,78 yang 

menunjukkan bahwa kualitas dari Twitter belum dinilai baik oleh konsumen. 

Mengingat variabel ini memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

word of mouth, tentunya kondisi ini dapat menimbulkan kesan negatif dalam 

benak konsumen dan bisa saja menimbulkan efek word of mouth negatif maupun 
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mengurangi hasrat untuk melakukan komunikasi word of mouth dari konsumen 

yang justru akan merugikan pihak perusahaan sendiri.  

Perusahaan diharapkan melakukan perbaikan agar konsumen menilai baik 

terhadap kualitas yang disajikan Twitter. Dalam hal kualitas, faktor information 

quality perlu diberikan perhatikan lebih karena memiliki penilaian terendah oleh 

konsumen. Pengguna Twitter menilai baik kemampuan Twitter dalam 

memberikan informasi yang up to date dan memudahkan pengguna untuk 

mendapatkan informasi. Perusahaan hendaknya mempertahankan faktor ini karena 

konsumen telah menilai baik keduanya.  

Disisi lain Twitter dinilai belum baik dalam memberikan informasi secara 

mendetail. Beberapa kali terjadi gangguan terhadap website Twitter sehingga 

tidak dapat diakses. Pada saat ini pihak perusahaan tidak memberikan informasi 

mengenai apa yang sedang terjadi. Hal ini dirasa penting dan konsumen belum 

menilai baik terhadap faktor ini. Perusahaan hendaknya melakukan perbaikan agar 

twitter mampu menyajikan informasi secara mendetail sehingga konsumen 

mendapatkan informasi secara jelas. Selain itu Twitter juga belum baik dalam 

menampilkan informasi secara baik. Hal ini mungkin membingungkan pengguna 

Twitter dalam menerima informasi tersebut. Perlu dikembangkan pengemasan 

informasi yang disajikan oleh Twitter agar informasi tersebut dapat diterima 

dengan baik. Informasi yang disajikan Twitter juga dinilai belum akurat dan dapat 

dipercaya oleh konsumen. Banya berita yang tersaji pada beranda Twitter yang di-

upload oleh sebuah akun, tetapi hal ini kadang tidak sesuai kenyataannya.  

Seringkali informasi yang tersaji tidak jelas sumbernya, hal ini biasa 

dilakukan oleh akun-akun palsu yang ada di Twitter. Dalam hal ini Twitter 
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diharapkan meningkatkan pengamanan terhadap akun-akun palsu tersebut supaya 

meminimalisir adanya informasi–informasi palsu yang ditampilkan dalam beranda 

Twitter. Hasil pembahasan diatas menunjukkan bahwa konsumen masih belum 

menilai baik terhadap kepuasan, kualitas maupun experiential marketing Twitter. 

Hal ini terbukti dari adanya beberapa penilaian negatif yang diberikan oleh 

konsumen untuk ketiga variabel tersebut. Oleh karena itu, hendaknya pihak 

Twitter perlu segera melakukan perbaikan-perbaikan terhadap indikator variabel 

yang belum dinilai baik oleh konsumen tersebut. 

 

 


