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ABSTRAK 

Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan internet di dunia semakin pesat. 

Jumlah pengguna internet di Indonesia juga meningkat dari tahun ke tahun. 

Pertumbuhan pengguna internet ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan 

pengguna media sosial dan mobile. Meningkatnya penggunaan dan popularitas 

media sosial telah mendorong munculnya istilah electronic word of mouth 

(eWOM). Adanya eWOM telah dimanfaatkan oleh banyak bisnis tidak terkecuali 

pada bisnis kuliner. Salah satu bisnis kuliner yang berkembang di Indonesia saat 

ini adalah Richeese Factory. Konsep eWOM yang diterapkan oleh Richeese 

Factory pada media sosial Instagram, yaitu platform assistance, concern for other 

consumers, dan expressing positive feelings. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh eWOM 

yang terdiri atas variabel platform assistance, concern for other consumers, dan 

expressing positive feelings di media sosial Instagram terhadap minat beli 

konsumen Richeese Factory. Jenis penelitian ini ialah explanatory research 

dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan metode survey dilakukan kepada 

180 responden pengguna akun Instagram Richeese Factory. Pengambilan sampel 

menggunakan metode nonprobability sampling dengan teknik purposive 

sampling. Pengolahan data dilakukan dengan mengguanakan alat analisis regresi 

linear berganda. Berdasarkan pengujian hipotesis F, seluruh variabel independen 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Hasil uji t 

menunjukkan bahwa concern for other consumers, dan expressing positive 

feelings secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Variabel yang 

paling dominan mempengaruhi minat beli ialah variabel expressing positive 

feelings. 

 

Kata kunci: Electronic Word of Mouth, Platform Assistance, Concern for Other 

Consumers, Expressing Positive Feelings, Minat Beli 
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ABSTRACT 

Over time, the growth of the Internet in the world is getting more rapidly. 

The number of Internet user in Indonesia is also increasing. The growth of 

Internet user also affects the growth of social media and mobile user. The 

increasing use and popularity of social media has encouraged the emergence of 

the term electronic word of mouth. EWOM has been used by many businesses, for 

example culinary business. One of the culinary businesses which is growing in 

Indonesia nowadays is Richeese Factory. The concept of eWOM which Richeese 

Factory uses on social media Instagram is platform assistance, concern for other 

consumers, and expressing positive feelings. 

This research aims to determine the influence of eWOM, which consists of 

platform assistance, concern for other consumers, and expressing positive 

feelings in social media Instagram on Richeese Factory consumer purchasing 

intention. This type of research is explanatory research with a quantitative 

approach and survey method conducted to 180 Richeese Factory's Instagram 

users. Sampling method is nonprobability sampling with purposive sampling 

technique. Data analysis processing is done by using multiple linear regression 

analysis. Based on F test, all independent variables have simultaneously 

significant effect on purchasing intention. T test result shows that the concern for 

other consumers and expressing positive feelings have partially significant effect 

on puerchasing intention. The most dominant variable influences purchasing 

intention is expressing positive feelings.  

 

Keywords: Electronic Word of Mouth, Platform Assistance, Concern for Other 

Consumers, Expressing Positive Feelings, Purchasing Intention 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan internet di dunia semakin pesat. 

Menurut data dari We Are Social tahun 2015, pengguna internet aktif di seluruh 

dunia kini mencapai angka 3,17 miliar. Dari tahun ke tahun, jumlah pengguna 

internet bertumbuh hingga 7,6 persen. Indonesia sendiri termasuk dalam negara 

berkembang yang pertumbuhan internetnya tertinggi keempat di dunia. Posisi 

pertama diduduki India, lalu Tiongkok, dan Myanmar. Adapun Jepang, Nigeria, 

dan Amerika Serikat merupakan tiga negara yang pertumbuhan internetnya di 

bawah Indonesia.  

  Jumlah pengguna internet di Indonesia sepanjang tahun 2014 naik sebesar 

enam persen dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut data yang dirilis oleh 

APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) tahun 2014, jumlah 

pengguna internet di Indonesia berjumlah 88,1 juta. Angka tersebut naik dari 71,2 

juta di tahun sebelumnya. Peningkatan ini banyak terjadi dari pengguna yang 

mengakses internet dari perangkat seluler. Dalam publikasi riset yang sama, APJII 

mengungkapkan, bahwa  jumlah  pengguna internet terbesar masih di area Jawa 

dan Bali. Namun yang paling menarik di daerah lain juga berangsur bertumbuh. 

Sumatera tercatat memiliki 18,5 juta pengguna, Kalimantan 4,2 juta pengguna, 

Sulawesi 7,3 juta pengguna dan Papua 5,9 juta pengguna (Eka, 2015).  

Pertumbuhan pengguna internet ini juga berpengaruh terhadap 

pertumbuhan pengguna media sosial dan mobile. Laporan Ericsson Mobility 
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menunjukkan Indonesia memiliki lebih dari empat juta pelanggan internet mobile 

baru pada kuartal pertama tahun ini (Bohang, 2015). Kecanggihan teknologi 

membuat masyarakat semakin mudah mengakses internet hanya melalui 

perangkat smartphone atau gadget mereka di manapun dan kapanpun.  

Internet secara dramatis juga memfasilitasi interkoneksi konsumen. 

Rujukan e-mail, forum online antara pengguna dan newsgroup, ulasan pelanggan 

pada beberapa situs web, maupun jejaring sosial memungkinkan konsumen untuk 

jauh lebih mudah berbagi informasi daripada sebelumnya. Interkonektivitas ini 

adalah fenomena global yang memfasilitasi penyebaran baik positif dan negatif 

word-of-mouth (WOM). Penyebarannya tidak dapat dengan mudah dikontrol oleh 

pemasar atau brand manager (Shankar, Smith, dan Rangaswamy dalam Sari, 

2012). 

Menurut Forrester Research tahun 2011, 75% dari pengguna internet 

menggunakan media sosial dengan mengikuti social networking, membaca blog, 

atau memberikan kontribusi dengan menulis ulasan untuk situs belanja. 

Peningkatan penggunaan social media tidak hanya terbatas pada remaja. Generasi 

X yang beranggotakan para orang dewasa usia 35-44 tahun, turut menggunakan 

social media, menjadi pengamat, dan menjadi kritikus social media. Oleh karena 

itu, wajar untuk mengatakan bahwa social media merupakan tren baru yang 

revolusioner yang dapat menarik perusahaan untuk ikut serta di ruang online 

(Sands, Ferraro & Luxton, 2010). 

Kotler dan Keller (2012) menjelaskan bahwa word-of-mouth 

communication (WOM) atau komunikasi dari mulut ke mulut merupakan proses 

komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun 
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kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan 

informasi secara personal. Menurut Charo et al. (2015), WOM didefinisikan 

sebagai bentuk pertukaran informasi non komersial dan sukarela, yang biasanya 

didasarkan pada pengalaman langsung konsumen dengan suatu produk.  

WOM dianggap sebagai alat potensial untuk membentuk perilaku dan 

persepsi konsumen terhadap suatu merek. WOM juga memiliki pengaruh lebih 

besar terhadap adopsi produk apabila dibandingkan dengan bentuk pemasaran 

tradisional yang lain, karena dapat memberikan informasi secara lebih akurat dan 

dapat diandalkan yang didasarkan pada pengalaman pertama konsumen terhadap 

sebuah produk. 

Meningkatknya penggunaan dan popularitas media sosial seperti 

Facebook, Twitter, Instagram, dan lain lain, telah mengubah gambaran mengenai 

WOM. Sekarang, tidak begitu penting bagi dua orang untuk membagikan 

pengalaman mereka secara face to face. Namun mereka dapat melakukannya 

hanya dengan berbagi pada platform media sosial yang lebih transparan dan dapat 

diakses di manapun. Dengan munculnya internet dan pertumbuhannya yang 

semakin pesat, jangkauan dan prospektus WOM telah meningkat secara 

eksponensial. Charo et al. (2015) menyatakan bahwa bentuk pertukaran informasi 

dan pengetahuan secara online pada platform publik dikenal sebagai Electronic 

Word-of-Mouth (eWOM). 

Media sosial saat ini semakin banyak digunakan konsumen untuk review 

suatu produk sehingga pertimbangan mengonsumsi produk dan jasa akan 

dipengaruhi oleh media tersebut. Percakapan atau conversation menjadi tolak 

ukur kinerja produk dalam media sosial. Melalui conversation yang positif dan 
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banyak direkomendasikan untuk dibeli, maka konsumen akan tertarik dengan 

merek tersebut dan membelinya. Sementara conversation yang negatif bisa 

melemahkan merek dan bahkan mendorong orang lain menjauhi merek. WOM 

yang tercipta ini dikenal dengan istilah eWOM yang pada dasarnya bersifat 

organik. Artinya, tidak perlu meminta pun para pengguna media sosial sudah 

memperbincangkan merek merek yang dipakai (Rizal, 2012). Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Hennig-Thurau, et al (2004) yang memaparkan bahwa eWOM 

sebagai pernyataan positif atau negatif yang dibuat oleh pelanggan potensial atau 

saat ini dan juga mantan pelanggan tentang produk atau perusahaan, yang 

ditujukan bagi banyak orang maupun kelompok melalui internet.  

Hennig-Thurau et al. (2004) menyatakan bahwa terdapat 8 dimensi dari 

eWOM yaitu platform assistance, venting negative feelings, concern for other 

consumers, extraversion / positive self-enhancement, social benefits, economics 

incentives, helping the company, dan advice seeking. Jeong dan Jang (2011) 

memaparkan tiga dimensi eWOM positif yaitu concern for others, expressing 

positive feelings, dan helping the company. 

Hennig-Thurau, et al. menekankan adanya potensi eWOM negatif yaitu 

venting negative feelings yang merupakan eWOM yang diberikan konsumen saat 

mereka merasa tidak puas dengan produk yang telah mereka konsumsi. Dimensi 

helping the company merupakan bentuk dukungan konsumen yang puas yang 

selanjutnya mereka akan mereferensikan produk tersebut kepada orang lain 

dengan maksud untuk membantu kesuksesan perusahaan. Dimensi economic 

incentives menekankan pada imbalan yang diterima oleh konsumen ketika 

menulis review online tentang suatu produk. Advice seeking merupakan dimensi 
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eWOM di mana penulis review online akan mengharapkan respon atau balasan 

dari pembaca terkait dengan tulisan yang telah dipublikasikan. Social benefits 

merupakan salah satu karakter eWOM di mana konsumen akan merasa telah 

menjadi bagian dari sebuah komunitas virtual apabila mereka telah banyak 

memberikan testimoni secara online. Hubungan dengan komunitas virtual inilah 

yang akan memberikan manfaat sosial (social benefits) seperti untuk alasan 

integrasi sosial.  

Lewis dan Chambers dalam Jeong dan Jang (2011) menjelaskan bahwa 

dampak eWOM di hospitality industry sangat kuat. Berwujud seperti layanan 

restoran yang tidak dapat dievaluasi sebelum pengalaman konsumsi, sehingga 

pembelian tidak berwujud produk dan jasa membawa risiko yang lebih tinggi, 

akibatnya pelanggan lebih tergantung pada pengaruh interpersonal eWOM. Selain 

itu eWOM yang positif juga dapat membantu menciptakan citra yang 

menguntungkan perusahaan dan merek yang pada akhirnya dapat mengurangi 

pengeluaran promosi. 

Menurut Fan dan Miao (2012), eWOM tersedia bagi seluruh konsumen 

pada berbagai jenis review online untuk membantu mereka menentukan 

kredibilitas suatu produk dan membuat keputusan pembelian. Selanjutnya, eWOM 

juga dinilai lebih efektif dibandingkan WOM tradisional karena sumber akses 

yang sangat luas (Chatterjee dalam Torlak et al., 2014). Bentuk WOM yang baru 

ini telah menjadi faktor penting dalam pembentukan perilaku konsumen. Adanya 

rekomendasi ataupun review yang diberikan konsumen lain misal dalam sebuah 

sharing review platform ataupun komunitas akan mampu mempengaruhi minat 

beli konsumen (Jalilvand& Samiei, 2012). 
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Minat beli merupakan suatu tahap penting lainnya yang harus diperhatikan 

oleh pemasar. Hal ini dikarenakan minat merupakan suatu kondisi yang 

mendahului sebelum individu mempertimbangkan atau membuat keputusan untuk 

memilih suatu produk. Seperti yang dikemukakan oleh Axelrod, bahwa minat beli 

merupakan suatu perilaku awal yang dimiliki konsumen dalam memprediksi 

pembelian (Maunaza, 2012). 

Minat beli merupakan pernyataan mental dari konsumen yang 

menggambarkan rencana pembelian produk dengan merek tertentu (Adriansyah & 

Aryanto, 2012). Dalam pencapaiannya konsumen akan melakukan sebuah proses 

pencarian informasi tentang produk yang dimaksud. Menurut Maunaza (2012), 

minat mampu menciptkan motivasi yang terekam dalam benak konsumen dan 

menjadi suatu keinginan yang sangat kuat. Ketika konsumen harus memenuhi 

kebutuhannya, mereka akan mengaktualiksasikan apa yang ada di dalam 

benaknya.  

Minat beli konsumen merupakan kegiatan individu yang secara langsung 

terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa termasuk 

didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan 

kegiatan tersebut. Artinya bahwa minat beli konsumen merupakan tindakan dan 

hubungan sosial yang dilakukan oleh konsumen perorangan, kelompok maupun 

organisasi untuk menilai, mem-peroleh dan menggunakan barang serta jasa 

melalui proses pertukaran atau pembelian yang diawali dengan proses 

pengambilan keputusan yang me-nentukan tindakan tersebut (Swastha dan 

Handoko dalam Semuel dan Lianto, 2014). 



7 

 

Menurut Assael dalam Sari (2012) minat beli adalah perilaku yang muncul 

sebagai respon terhadap obyek, atau juga pembelian ulang. Selain itu, minat beli 

adalah tahap terakhir dari suatu proses keputusan pebelian yang kompleks. Proses 

ini dimulai dari munculnya kebutuhan akan suatu produk atau merek (need 

arousal) dilanjutkan dengan pemrosesan informasi oleh konsumen (consumer 

information processing). Selanjutnya konsumen akan mengevaluasi produk atau 

merek tersebut. Hasil evaluasi ini yang akhirnya memunculkan niat atau intense 

untuk membeli sebelum akhirnya konsumen benar-benar melakukan pembelian. 

Pemasar juga akan selalu menguji elemen-elemen dari bauranpemasaran yang 

mungkin mempengaruhi minat beli. 

Indonesia sebagai negara yang besar dengan penduduk lebih dari 250 juta 

jiwa merupakan pasar potensial bagi berbagai macam sektor industri. Salah satu 

sektor industri yang terus bertumbuh di Indonesia adalah industri manufaktur. 

Pertumbuhan industri manufaktur di 2015 ditargetkan sebesar 6,1%. Menurut 

pejabat Kementerian Perindustrian, pencapaian target tersebut berasal dari 

investasi di sektor makanan minuman, tembakau, industri barang kayu dan hasil 

hutan lainnya, serta industri alat angkut, mesin dan peralatan (Kementrian 

Perindustrian, 2015). 

Industri makanan dan minuman juga tumbuh semakin pesat seiring 

bermunculannya berbagai bisnis di bidang kuliner baik itu pada skala kecil, 

menengah, maupun besar. Pertumbuhan industri makanan dan minuman mencapai 

8,46 persen pada semester I/2015. Sektor industri makanan minuman 

berkontribusi sebesar 31,20 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 

industri pengolahan non migas. Hal tersebut menunjukkan bahwa bahwa sektor 
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industri makanan dan minuman mempunyai peran yang cukup besar dalam 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Gareta, 2015). 

Restoran makanan cepat saji (fast food) sebagai bagian dari industri 

makanan dan minuman juga terus bermunculan, baik itu restoran cepat saji yang 

berasal dari luar negeri maupun lokal. Kebutuhan manusia untuk menikmati 

makanan yang disajikan secara cepat dan lezat dengan harga yang terjangkau 

menjadi faktor terus berkembangnya bisnis restoran cepat saji. Dengan adanya 

berbagai restoran fast food, maka berdampak pula pada ketatnya persaingan untuk 

mendapatkan pelanggan agar perusahaan mampu mendapatkan keuntungan, terus 

tumbuh, dan tetap mempertahankan eksistensinya. 

Salah satu restoran cepat saji yang memanfaatkan media sosial Instagram 

sebagai media promosi adalah Richeese Factory. Richeese Factory merupakan 

sebuah jaringan rumah makan siap saji asal Indonesia dengan menu utama ayam 

goreng dan saus keju yang dimiliki oleh PT. Richeese Kuliner Indonesia, anak 

usaha Kaldu Sari Nabati. Richeese Factory membuka gerai pertamanya di pusat 

perbelanjaan Paris Van Java, Bandung, pada 8 Februari 2011. Hingga bulan Juli 

2015, restoran ini memiliki 44 gerai yang tersebar di Jabodetabek, Karawang, 

Bandung, Sumedang, Cirebon, Tegal, dan Malang (Nabati Group, 2015). 

 Richeese Factory adalah pengembangan divisi kuliner Richeese. Salah 

satu keunggulannya yang juga membedakan dengan restoran cepat saji lain adalah 

keju, seperti produk makanan ringannya. Jadi, konsepnya adalah hampir setiap 

makanan diberi tambahan keju. Jika pergi ke restoran cepat saji yang lain, 

biasanya konsumen mendapat saus tomat dan sambal sebagai cocolan untuk menu 

yang disajikan. Sedikit berbeda, di Richeese Factory konsumen bisa mendapatkan 



9 

 

saus keju sebagai cocolan makanan, selain saus tomat dan sambal tentunya 

(Nabati Group, 2015).  

Selama empat tahun berdiri, Richeese Factory telah membuktikan 

eksistensinya sebagai salah satu restoran cepat saji favorit khususnya di kalangan 

anak muda. Saat launching restoran, selalu dapat dilihat antusiasme pengunjung 

untuk mencoba sajian Richeese Factory yang unik. Melihat karakteristik orang 

Indonesia yang menyukai makanan pedas, Richeese Nabati menawarkan menu 

seperti Fire Wings yang merupakan sayap ayam berbumbu pedas dari level 1 

hingga level 5 dan disajikan dengan saus keju. Menu ini merupakan salah satu 

menu andalan di Richeese Factory. Adanya keunikan menu yang disajikan 

tersebut pada akhirnya membentuk persepsi dan image di benak konsumen bahwa 

restoran cepat saji yang identik dengan saus keju adalah Richeese Nabati.  

EWOM merupakan salah satu hal yang penting dalam pemasaran Richeese 

Factory. Dengan menggunakan eWOM pihak Richeese Factory dapat 

diuntungkan dengan low cost dan high impact. Sejalan dengan semakin 

ekspresifnya social media, konsumen akan semakin mampu mempengaruhi 

konsumen lain dengan opini dan pengalaman mereka. Pengaruh iklan perusahaan 

dalam membentuk perilaku pembelian akan semakin berkurang (Sari, 2015). 

Melihat hal tersebut, pihak Richeese Factory membuat akun di media sosial 

Instagram untuk berinteraksi dengan konsumen mereka. Instagram merupakan 

salah satu photo sharing social media paling populer saat ini. Instagram telah 

menembus angka 400 juta pengguna aktif. Indonesia masuk ke dalam daftar 

pengguna Instagram terbanyak. (Kharpal, 2015). 
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Melalui Instagram Richeese Factory, konsumen dapat mengetahui dengan 

cepat informasi mengenai menu terbaru, promosi, kuis, dan lain-lain dari pihak 

manajemen Richeese Factory. Hal ini juga menjadi sarana bagi konsumen 

Richeese Factory untuk membagikan pengalaman mereka bersantap di restoran 

cepat saji tersebut, baik itu dalam bentuk foto dan caption yang mereka unggah di 

Instagram. Semua itu merupakan salah satu bentuk eWOM yang dapat dilihat oleh 

seluruh follower Richeese Factory yang pada akhirnya akan mempengaruhi minat 

pembelian.  

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai 

pengaruh electronic word of mouth terhadap minat beli konsumen Richeese 

Factory yang berjudul “Pengaruh Electronic Word of Mouth (eWOM) di Media 

Sosial Instagram terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Pada Richeese 

Factory)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana variabel eWOM di media sosial Instagram yang terdiri atas 

platform assistance (X1), concern for other consumers (X2), dan 

expressing positive feelings(X3) berpengaruh secara simultan terhadap 

minat beli (Y) konsumen Richeese Factory?  

2. Bagaimana variabel eWOM di media sosial Instagram yang terdiri atas 

platform assistance (X1), concern for other consumers (X2), dan 

expressing positive feelings (X3) secara parsial berpengaruh terhadap minat 

beli (Y) konsumen Richeese Factory?  
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3. Manakah di antara variabel eWOM di media sosial Instagram yang terdiri 

atas platform assistance (X1), concern for other consumers (X2), dan 

expressing positive feelings (X3) yang lebih dominan mempengaruhi minat 

beli (Y) konsumen Richeese Factory? 

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas ialah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari variabel eWOM di media 

sosial Instagram yang terdiri atas platform assistance (X1), concern for 

other consumers (X2), dan expressing positive feelings (X3) terhadap minat 

beli konsumen (Y) Richeese Factory. 

2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari variabel eWOM di media 

sosial Instagram yang terdiri atas platform assistance (X1), concern for 

other consumers (X2), dan expressing positive feelings (X3) terhadap minat 

beli konsumen (Y) Richeese Factory. 

3. Untuk mengetahui variabel eWOM di media sosial Instagram yang terdiri 

atas platform assistance (X1), concern for other consumers (X2), dan 

expressing positive feelings (X3) yang lebih dominan mempengaruhi minat 

beli (Y) konsumen Richeese Factory. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dengan diadakannya penelitian ini 

adalah: 

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar perbandingan 

sejauh mana teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dapat 
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diterapkan untuk menganalisa penelitian mengenai eWOM dan minat beli 

konsumen.  

2. Bagi Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk 

pengembangan penelitian yang akan datang dan sebagai bahan pustaka 

tambahan khususnya untuk Jurusan Manajemen konsentrasi pemasaran.  

3. Bagi Manajemen Richeese Factory, penelitian ini akan bermanfaat untuk 

mewujudkan pengelolaan perusahaan yang lebih efektif dan efisien serta 

sebagai masukan untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan 

penjualan produknya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, dilakukan studi kepustakaan terhadap beberapa 

jurnal penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian mengenai 

eWOM ini tergolong baru dan sebagian besar penelitian tersebut bertujuan untuk 

mengetahui implikasi dari penggunaan eWOM terhadap minat beli konsumen. 

Penelitian mengenai eWOM di social media Instagram ini bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana pengaruh penyebaran eWOM di Instagram berdampak 

pada minat beli konsumen. Penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan 

dimensi eWOM yang berbeda-beda sebagai alat ukur. Beberapa penelitian 

terdahulu yang digunakan sebagai kajian pustaka pada penelitian ini di antaranya 

penelitian yang dilakukan oleh: 

1. Electronic Word of Mouth Via Consumer Opinion Platform: What Motivates 

Consumer to Articulate Themselves on The Internet? oleh Henning-Thurau, et al., 

(2004). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami motivasi di balik 

keputusan konsumen untuk terlibat dalam komunikasi eWOM pada consumer 

opinion platform. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif Principal 

Component Analysis (PCA). Hasil penelitian menunjukkan faktor pendorong 

timbulnya eWOM, yaitu: platform assistance, venting negative feeling, concern 

for other consumer, extraversion/positive self enhancement, social benefits, 

economic incentive, helping the company, dan advice seeking. Faktor utama yang 
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mendorong timbulnya eWOM, yaitu social benefits, economic incentives, concern 

for others, dan extraversion/self-enhancement. 

2. Restaurant Experience Triggering Positive Electronic Word-of-Mouth (eWOM) 

Motivation oleh Jeong dan Jang (2011). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengalaman konsumen terhadap restoran yang di mana pengalaman 

yang didapatkan dapat memicu pelanggan terlibat pada eWOM positif. Penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan metode Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

dan Structural Equation Model (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kualitas makanan restoran mempengaruhi pelanggan untuk menyebarkan eWOM 

positif, didorong oleh keinginan untuk membantu restoran (helping the company), 

kualitas pelayanan dan kualitas makanan memiliki dampak positif untuk 

membantu restoran melalui eWOM, dan yang terakhir adalah susasana di restoran 

dapat memicu eWOM positif, hal ini didorong oleh kepedulian terhadap orang 

lain (concern for others). 

3. The Effect of Electronic Word of Mouth on Brand Image and Purchase 

Intention: An Empirical Study in The Automobile Industry in Iran oleh Jalilvand 

dan Samiei (2012). Tujuan dari penelitian ini  adalah untuk mengetahui pengaruh 

electronic word of mouth terhadap brand image dan purchase intention pada 

industri mobil di Iran. Penelitian ini menggunakan metode analisis Structural 

Equation Model (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa eWOM memiliki  

pengaruh yang kuat terhadap minat beli konsumen.  

4. Pengaruh Electronic Word-of-Mouth (eWOM) di Social Media Twitter 

terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Pada Restoran Holycowsteak) oleh Sari 

(2012). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh eWOM di 
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Twitter Holycowsteak yang terdiri atas variabel concern for other consumers, 

expressing positive feelings, economics incentives, helping the company, dan 

platform assistance terhadap minat beli konsumen. Menggunakan analisis regresi 

linier berganda, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eWOM di social media 

Twitter memiliki pengaruh yang positif terhadap minat beli konsumen pada 

restoran Holycowsteak. Expressing positive feelings memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap minat beli konsumen. 

5. Electronic Word of Mouth (eWOM), Kepuasan Konsumen, dan Pengaruh 

Langsung dan Tak Langsung Terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Pada 

Mahasiswa FEB UNTAG di Semarang)  oleh Putranti dan Pradana (2015). Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh langsung dan tak langsung 

eWOM dan kepuasan konsumen terhadap minat beli konsumen. Menggunakan 

metode analisis regresi linier berganda dan Path Analysis, hasil penelitian 

membuktikan bahwa eWOM berpengaruh terhadap minat beli dengan social 

media sebagai intervening. 

 Penelitian terdahulu tersebut diringkas pada Tabel 2.1 berikut ini. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. 

Nama 

Peneliti 

(Tahun) 

Judul Variabel 
Metode 

Analisis 
Hasil 

1. 

Hennig-

Thurau, 

et al.  

(2004) 

Electronic 

Word-of-

Mouth via 

Consumer-

Opinion 

platforms:  

Platform 

assistance, 

venting 

negative 

feelings, 

concern for  

Principal 

Component 

Analysis 

(PCA) 

Motif social 

benefits, 

economic 

incentives, 

concern for 

others, dan  
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. 

Nama 

Peneliti 

(Tahun) 

Judul Variabel 
Metode 

Analisis 
Hasil 

  

What 

Motivates 

Consumers to 

Articulate 

Themselves on 

The Internet? 

 

other 

consumers, 

extraversion / 

positive self-

enhancement, 

social 

benefits, 

economics 

incentives, 

helping the 

company , 

advice 

seeking 

 

extraversion/self-

enhancement 

menjadi alasan 

utama konsumen 

untuk menulis 

pengalaman 

mereka secara 

online pada 

opinion 

platforms 

2. 

Jeong 

dan Jang  

(2011) 

Restaurant 

Experiences 

Triggering 

Positive 

Electronic 

Word-of-

Mouth 

(eWOM) 

Motivations 

Restaurant 

Experiences 

(X), 

Electronic 

Word-of-

Mouth 

(eWOM) 

Motivations 

(Y) 

Confirmatory 

Factor 

Analysis 

(CFA), 

Structural 

Equation 

Model 

(SEM) 

1. Kualitas 

makanan 

restoran 

mempengaruhi 

pelanggan untuk 

menyebarkan 

eWOM positif, 

didorong oleh 

keinginan 

mereka untuk 

membantu 

restoran.  

2. Pengalaman 

yang memuaskan 

dari pelayanan  
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. 

Nama 

Peneliti 

(Tahun) 

Judul Variabel 
Metode 

Analisis 
Hasil 

     

karyawan di 

restoran dapat 

memicu eWOM 

positif. 

3. Suasana 

superior di 

restoran dapat 

menimbulkan 

eWOM positif, 

hal ini didorong 

oleh kepedulian 

terhadap orang 

lain.  

4. Kewajaran 

harga pada menu 

restoran tidak 

mendorong 

pelanggan 

restoran untuk 

melakukan 

eWOM. 

3. 

Jalilvand 

dan 

Samiei 

(2012) 

The Effect of 

Electronic 

Word of 

Mouth on 

Brand Image 

and Purchase 

Intention: An 

Electronic 

Word of 

Mouth, 

Brand Image 

, Purchase 

Intention 

Structural 

Equation 

Model 

(SEM) 

eWOM 

merupakan salah 

satu faktor paling 

efektif yang 

mempengaruhi 

citra merek dan 

minat beli 
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. 

Nama 

Peneliti 

(Tahun) 

Judul Variabel 
Metode 

Analisis 
Hasil 

  

Empirical 

Study in The 

Automobile 

Industry in 

Iran 

   

4. 
Sari 

(2012) 

Pengaruh 

Electronic 

Word-of-

Mouth 

(eWOM) di 

Social Media 

Twitter 

terhadap 

Minat Beli 

Konsumen 

(Studi Pada 

Restoran 

Holycowsteak) 

Concern for 

other 

consumers 

(X1), 

expressing 

positive 

feelings (X2), 

economics 

incentives 

(X3), helping 

the company 

(X4), 

platform 

assistance 

(X5), minat 

beli (Y) 

Regresi 

Linier 

Berganda 

1. eWOM di 

social media 

Twitter memiliki 

pengaruh yang 

positif terhadap 

minat beli 

konsumen pada 

restoran 

Holycowsteak. 

2. Dimensi 

expressing 

positive feelings 

memiliki 

pengaruh secara 

signifikan 

terhadap minat 

beli konsumen. 

5. 

Putranti 

dan 

Pradana 

(2015) 

Electronic 

Word of 

Mouth 

(eWOM), 

Kepuasan 

Konsumen,  

eWOM, 

kepuasan 

konsumen, 

minat beli 

Regresi 

Linier 

Berganda, 

Path 

Analysis 

Uji Path 

membuktikan 

bahwa eWOM 

berpengaruh 

terhadap minat 

beli dengan 
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. 

Nama 

Peneliti 

(Tahun) 

Judul Variabel 
Metode 

Analisis 
Hasil 

  

dan Pengaruh 

Langsung dan 

Tak Langsung 

Terhadap 

Minat Beli 

Konsumen 

(Studi Pada 

Mahasiswa 

FEB UNTAG 

di Semarang) 

  

Social media 

sebagai 

intervening 

Sumber: Data diolah, 2016 

Sesuai dengan observasi tentang konsep eWOM yang diterapkan pada 

Instagram Richeese Factory, maka dalam penelitian ini akan digunakan tiga 

variabel eWOM yaitu platform assistance, concern for other consumers, dan 

expressing positive feelings. Tiga variabel tersebut akan diteliti seberapa besar 

pengaruhnya terhadap minat beli konsumen Richeese Factory. 

2.2 Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu fungsi bisnis pada suatu perusahaan yang 

berhubungan dengan pelanggan. Dua tujuan utama dalam pemasaran adalah untuk 

menarik pelanggan baru dengan memberikan produk yang bernilai tinggi dan 

mempertahankan pelanggan yang telah ada dengan memberikan kepuasan. 

Berikut ini akan dijelaskan pengertian pemasaran dan konsep pemasaran. 

Pemasaran masih banyak dipersepsikan oleh masyarakat sebagai segala 

sesuatu yang berkaitan dengan penjualan dan periklanan. Setiap hari masyarakat 
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disuguhkan dengan iklan-iklan di televisi, katalog produk, dan promosi lewat 

telepon atau e-mail. Bagaimanapun juga, penjualan dan periklanan hanyalah 

sebagian kecil dari proses-proses pemasaran. Saat ini, pemasaran harus dipahami 

bukan hanya dalam pengertian lama untuk membuat penjualan, namun dalam 

pengertian baru untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Jika pemasar 

mengetahui apa yang pelanggan butuhkan, mengembangkan produk yang 

berkualitas, dan menciptakan harga, mendistribusikan, dan mempromosikan 

secara efektif, maka produk tersebut akan terjual dengan mudah. 

Menurut ahli manajemen Peter Drucker, “Tujuan dari pemasaran adalah 

untuk membuat penjualan yang tidak perlu.” Definisi secara luas, pemasaran 

adalah proses sosial dan manajerial yang dilakukan oleh individu atau organisasi 

untuk memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan 

dan pertukaran nilai dengan orang lain. Dalam konteks bisnis, pemasaran 

melibatkan pertukaran hubungan dengan pelanggan yang menguntungkan dan 

sarat nilai. Oleh karena itu, pemasaran adalah proses dimana perusahaan 

menciptakan value pada pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan 

pelanggan yang bertujuan untuk mendapatkan nilai dari pelanggan sebagai 

imbalan (Kotler & Armstrong, 2012). 

Menurut American Management Association (AMA), pemasaran adalah 

suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, 

mengkomunikasikan, memberikan, dan melakukan penawaran yang memiliki 

nilai kepada para pelanggan, klien, partner, dan masyarakat secara luas. Demikian 

bahwa manajemen pemasaran adalah ilmu dan seni dalam memilih target pasar 

dan mendapatkan, mempertahankan, dan meningkatkan jumlah pelanggan dengan 
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menciptakan, memberikan dan mengkomunikasikan nilai superior kepada 

pelanggan (Kotler & Keller, 2012). 

2.2.1 Konsep Pemasaran 

Untuk memahami fungsi dari pemasaran, perlu dipahami konsep utama 

dalam pemasaran, yaitu (Kotler & Armstrong, 2012): 

1. Kebutuhan, Keinginan, dan Permintaan 

Kebutuhan adalah segala sesuatu yang mendasar yang dibutuhkan oleh manusia, 

seperti air, makanan, baju, dan tempat tinggal. Manusia juga memiliki kebutuhan 

untuk rekreasi, edukasi, dan hiburan. Kebutuhan ini menjadi keinginan ketika 

mereka diarahkan pada objek spesifik yang mungkin akan memuaskan kebutuhan 

mereka. Permintaan terjadi ketika seorang konsumen berkeinginan terhadap suatu 

produk dan dengan didukung kemampuan untuk membayar. Perusahaan harus 

mengukur tidak hanya berapa banyak orang yang menginginkan produk mereka, 

tetapi juga berapa banyak yang bersedia dan mampu membelinya.  

2. Target Pasar, Positioning, dan Segmentasi 

Pemasar harus memulai untuk membagi pasar ke dalam segmen-segmen tertentu 

yang disesuaikan dengan demografi, psikografi, dan perbedaan perilaku pada 

konsumen. Setelah mengidentifikasi segmen pasar, pemasar memutuskan peluang 

mana yang lebih menguntungkan, yang disebut sebagai target pasar. Untuk setiap 

target pasar, perusahaan mengembangkan penawaran pasar yang memposisikan 

pada pikiran target pembeli sebagai pemberi keuntungan utama. 

3. Penawaran dan Merek 

Perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menempatkan value 

propositions dan sekumpulan manfaat yang memuaskan kebutuhan pelanggan. 
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Value proposition yang nyata dibuat secara fisik dengan penawaran yang dapat 

berupa kombinasi dari produk, pelayanan, informasi, dan pengalaman. Merek 

adalah penawaran dari sumber yang diketahui. Semua perusahaan berusaha untuk 

membangun citra merek yang kuat, unik, dan menguntungkan. 

4. Nilai dan Kepuasan 

Pembeli memilih produk yang menurut persepsi mereka akan memberikan nilai 

yang paling besar, dan sepadan dengan biaya yang mereka keluarkan. Nilai, 

sebuah konsep pemasaran utama, adalah kombinasi dari kualitas, pelayanan, dan 

harga. Persepsi nilai meningkat seiring dengan kualitas dan pelayanan dan 

menurun seiring dengan harga. Kepuasan merupakan penilaian seseorang terhadap 

persepsi suatu performa produk dan dihubungkan dengan ekspektasi mereka. 

5. Saluran Pemasaran 

Untuk mencapai target pasar, pemasar menggunakan tiga jenis saluran pemasaran. 

Saluran komunikasi mengantarkan dan menerima pesan dari target konsumen 

termasuk koran, majalah, radio, televisis, telepon, billboards, poster, dan Internet. 

Lalu pemasar menggunakan saluran distribusi untuk memajang, menjual, atau 

mengirimkan produk fisik atau jasa kepada konsumen. Untuk melakukan transaksi 

dengan konsumen potensial, pemasar juga menggunakan saluran pelayanan yang 

meliputi perusahaan transportasi, bank, dan perusahaan asuransi. 

6. Rantai Pasokan 

Rantai pasokan adalah saluran yang lebih luas dimulai dari penyediaan bahan 

baku mentah lalu diproduksi hingga menjadi produk akhir yang akan dibawa 

kepada konsumen. 
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7. Kompetisi 

Kompetisi meliputi semua pesaing, baik yang sudah ada maupun yang akan 

datang atau potensial, dan juga produk pengganti yang mungkin akan 

dipertimbangkan oleh konsumen. 

8. Marketing Environment 

Marketing Environment (Lingkungan Pemasaran), terdiri atas task environment 

dan broad environment. Task environment melibatkan semua yang terlibat dalam 

kegiatan produksi, distribusi, dan promosi. Hal ini termasuk perusahaan, pemasok, 

distributor, dealer, dan target konsumen. Broad Environment meliputi enam 

komponen yaitu: lingkungan demografi, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial 

budaya, lingkungan alam, lingkungan teknologi, dan lingkungan hukum-politik. 

2.3 Manajemen Pemasaran 

 Manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan 

memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dengan 

maksud untuk mencapai sasaran perusahaan (Kotler & Armstrong, 2012). Titik 

berat diletakkan pada penawaran perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan 

keinginan pasar tersebut serta menentukan harga, mengadakan komunikasi, dan 

distribusi yang efektif untuk memberitahu, mendorong, serta melayani pasar 

(Yuniasih, 2014).  

Jadi, manajemen pemasaran dirumuskan sebagai suatu proses manajemen 

yang meliputi penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan 

pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Kegiatan ini bertujuan menimbulkan 

pertukaran yang diinginkan, baik yang menyangkut barang dan jasa, atau benda-
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benda lain yang dapat memenuhi kebutuhan psikologis, sosial dan kebudayaan. 

Proses pertukaran dapat ditimbulkan baik oleh penjual, maupun pembeli yang 

menguntungkan kedua belah pihak. Penentuan produk, harga, promosi dan tempat 

untuk mencapai tanggapan yang efektif disesuaikan dengan sikap dari perilaku 

konsumen, dan sebaliknya sikap dan perilaku konsumen dipengaruhi sedemikian 

rupa sehingga menjadi sesuai dengan produk yang ditawarkan perusahaan 

(Yuniasih, 2014).  

2.4 Jasa 

2.4.1 Definisi Jasa 

Jasa sesungguhnya adalah tindakan tidak berwujud yang dapat 

disewagunakan tetapi tidak untuk dimiliki. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

bahwa jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan oleh satu 

pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan atas sesuatu (Kotler & Armstrong, 2012). 

2.4.2 Kategori Jasa  

Kotler dan Keller (2012) menyebutkan bahwa komponen jasa dapat 

menjadi bagian kecil maupun besar dalam sebuah penawaran produk. Hal tersebut 

terbagi dalam lima kategori, yaitu:  

1. Barang berwujud murni: produk tersebut terdiri atas barang berwujud seperti 

sabun, pasta gigi, atau garam. Tidak satupun jasa menyertai produk tersebut. 

2. Barang berwujud yang disertai jasa: produk tersebut terdiri atas barang 

berwujud yang disertai dengan satu atau beberapa jasa. Hal ini mengacu pada 

pendapat Levitt bahwa makin canggih suatu produk generik (misalnya mobil, 
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komputer, atau telepon selular), penjualan makin tergantung pada mutu 

pelayanan yang menyertainya.  

3. Campuran: produk tersebut terdiri atas barang dan jasa dengan proporsi yang 

sama. Misalnya orang pergi ke restoran untuk mendapatkan makanan maupun 

layanan.  

4. Jasa utama disertai barang dan pelayanan yang sangat kecil: Produk tersebut 

terdiri atas jasa utama bersama pelayanan pendukung. Contohnya penumpang 

pesawat terbang membeli jasa angkutan. Perjalanan tersebut meliputi beberapa 

barang berwujud, seperti makanan dan minuman, kursi yang nyaman, dan 

majalah penerbangan. Jasa tersebut memerlukan barang padat modal, yaitu 

pesawat udara untuk merealisasikannya, tetapi jenis produk utamanya adalah 

jasa. 

5. Jasa murni: Produk utama tersebut terdiri atas jasa. Contohnya adalah jasa 

penitipan anak, psikoterapi, dan body spa. 

2.4.3 Karakteristik Jasa 

Produk jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk barang fisik 

menurut menyebutkan karakteristik jasa sebagai berikut (Tjiptono, 2011): 

1. Intangibility: jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium, 

sebelum jasa itu dibeli. Nilai penting dari hal ini adalah nilai tidak berwujud 

yang dialami konsumen dalam bentuk kenikmatan, kepuasan atau kenyamanan. 

2. Variability: jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standardized 

output artinya terdapat banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis tergantung 

pada siapa, kapan, dan dimana jasa itu diproduksi. 
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3. Inseparability: barang biasanya diproduksi terlebih dahulu, kemudian dijual, 

baru dikonsumsi, sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru 

kremudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. 

4. Perishability: jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama, tidak dapat 

disimpan untuk pemakaian ulang di waktu datang, dijual kembali, atau 

dikembalikan, tidak ada sediaan. 

5. Lack of Ownership: Aspek ini merupakan perbedaan dasar antara jasa dan 

barang. Pada pembelian barang, konsumen memiliki hak penuh atas 

penggunaan dan manfaat produk yang dibelinya. Pada pembelian jasa, 

pelanggan mungkin hanya memiliki akses personal atas suatu jasa untuk jangka 

waktu yang terbatas. 

2.4.4 Bauran Pemasaran Jasa 

Konsep pemasaran jasa diberangkatkan dari suatu konteks yang abstrak 

dan dapat menimbulkan beberapa interpretasi. Pada satu sisi, pemasaran jasa 

adalah aktivitas yang berdiri sendiri dan merupakan produk dari industri jasa. 

Namun pada saat yang lain, jasa justru menjadi pelengkap dari atribut produk 

(Afiatin, Handayawati & Budisantoso, 2013).  

 Konsep bauran pemasaran pertama kali dipopulerkan oleh Jerome 

McCharty yang merumuskan 4P (Product, Price, Promotion, dan Place). Namun, 

sejalan dengan semakin berkembangnya ilmu manajemen pemasaran, banyak 

pakar pemasaran yang mendefinisikan ulang bauran pemasaran sedemikian rupa 

sehingga lebih aplikatif untuk sektor jasa. Hasilnya 4P diperluas dengan People, 

Process, dan Physical Evidence. Adapun unsur-unsur bauran pemasaran jasa 

adalah (Tjiptono, 2011): 
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1. Product: Produk merupakan bentuk penawaran organisasi jasa yang ditujukan 

untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemuasan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan. 

2. Pricing: Keputusan bauran harga harus berkenaan dengan kebijakan strategis 

dan taktis, seperti tingkat harga, struktur diskon, syarat pembayaran, dan 

tingkat diskriminasi harga diantara berbagai kelompok pelanggan. 

3. Promotion: Bauran promosi tradisional meliputi berbagai metode untuk 

mengkomunikasikan manfaat jasa kepada pelanggan potensial dan aktual. 

Metode-metode tersebut terdiri atas periklanan, promosi penjualan, direct 

marketing, personal selling, dan public relation. Meskipun secara garis besar 

bauran promosi untuk barang dan jasa sama, namun promosi jasa seringkali 

membutuhkan penekanan tertentu pada upaya meningkatkan kenampakan 

tangibilitas jasa.  

4. Place: Keputusan distribusi, menyangkut kemudahan akses terhadap jasa bagi 

para pelanggan potensial. Keputusan ini meliputi keputusan lokasi fisik, 

keputusan mengenai penggunaan perantara untuk meningkatkan aksesbilitas 

jasa bagi para pelanggan, dan keputusan non-lokasi yang ditetapkan demi 

ketersediaan jasa.  

5. People: Bagi sebagian besar jasa, orang merupakan unsur vital dalam bauran 

pemasaran. Untuk mencapai standar yang ditetapkan, metode-metode 

rekrutmen, pelatihan, pemotivasian, dan penilaian kinerja karyawan tidak dapat 

dipandang semata-mata sebagai keputusan personalia; semua itu merupakan 

keputusan bauran pemasaran yang penting. 
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6. Physical Evidence: Karakteristik intangible pada jasa menyebabkan pelanggan 

potensial tidak bisa menilai suatu jasa sebelum mengkonsumsinya. Ini 

menyebabkan risiko yang dipersepsikan konsumen dalam keputusan pembelian 

semakin besar. Oleh sebab itu, salah satu unsur penting dalam bauran 

pemasaran jasa adalah upaya mengurangi tingkat resiko tersebut dengan 

menawarkan bukti fisik dari karakteristik jasa. Bukti fisik ini bisa dalam 

berbagai bentuk, misalnya brosur paket liburan yang aktraktif dan memuat foto 

lokasi liburan dan tempat menginap, penampilan staff yang rapi dan sopan, 

seragam pilot dan pramugari yang mencerminkan kompetensi mereka, dan 

dekorasi internal dan eksternal bangunan yang menarik. 

7. Process: Proses produksi atau operasi merupakan faktor penting bagi 

konsumen high-contact service, yang seringkali juga berperan sebagai co-

producer jasa bersangkutan. Pelanggan restoran, misalnya, sangat terpengaruh 

oleh cara staf melayani mereka dan lamanya menunggu selama proses 

produksi. 

2.5 Strategi Pemasaran Jasa 

Perusahaan dalam mencapai tujuannya membutuhkan sebuah strategi agar 

tujuan bisa tercapai secara efektif. Strategi tersebut dalam pemasaran disebut 

strategi pemasaran. Kotler dan Armstrong (2012) mendefinisikan strategi 

pemasaran sebagai proses pengembangan dan mempertahankan strategi yang tepat 

antara tujuan dan kemampuan organisasi, serta mengubah peluang pemasaran. 

Sesuai dengan pendapat Ferrel dan Hartline (2014) yang mendefinisikan strategi 

pemasaran sebagai sebuah rencana tentang bagaimana perusahaan/organisasi akan 
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menggunakan kekuatan dan kemampuannya untuk menyesuaikan dengan 

kebutuhan dan persyaratan pasar.  

Strategi pemasaran adalah rencana yang menjabarkan ekspektasi 

perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran terhadap 

permintaan produk atau lini produknya di pasar sasaran tertentu. Perusahaan bisa 

menggunakan dua atau lebih program pemasaran secara bersamaan, sebab setiap 

jenis program seperti periklanan, promosi penjualan, personal selling, layanan 

pelanggan, atau pengembangan produk memiliki pengaruh yang berbeda-beda 

terhadap permintaan. Oleh sebab itu, dibutuhkan mekanisme yang dapat 

mengkoordinasikan program-program pemasaran agar program-program itu 

sejalan dan terintegrasi dengan sinergistik. Mekanisme ini disebut sebagai strategi 

pemasaran (Kotler & Amstrong, 2012). 

Secara garis besar, strategi pemasaran bisa dikelompokkan menjadi dua 

kategori, yakni strategi permintaan primer dan strategi permintaan selektif. 

Strategi permintaan primer dibuat untuk menaikkan tingkat permintaan terhadap 

bentuk produk atau kelas produk. Strategi ini difokuskan pada pengguna baru, 

misalnya dengan cara meningkatkan kesediaan untuk membeli atau meningkatkan 

kemampuan untuk membeli, maupun pengguna saat ini, dengan jalan menambah 

situasi penggunaan, menaikkan tingkat konsumsi produk, dan mendorong 

penggantian produk. Strategi permintaan selektif berupa tiga alternatif, yaitu: 

memperluas pasar yang dilayani, dengan cara memperluas distribusi dan 

melakukan perluasan lini produk, merebut pelanggan dari pesaing, dan 

mempertahankan atau meningkatkan permintaan dari basis pelanggan saat ini, 

mempertahankan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi, menjalin marketing 
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relationship, dan menawarkan produk komplementer dalam bundling products 

maupun system selling (Tjiptono, 2011). 

2.6 Social Media Marketing 

 Saat ini telah terjadi fenomena pertumbuhan yang cepat dan konstan dalam 

penggunaan internet untuk komunikasi dan kolaborasi antar manusia. Versi 2.0 

dari world wide web telah menjadi media untuk proyek-proyek kolaboratif, blog 

dan mikroblog, komunitas virtual, dan jejaring sosial — semua bersatu di bawah 

apa yang disebut konsep media sosial. Tingkat penggunaan dan interaksi di media 

sosial sangat mempengaruhi lingkungan bisnis dan akan mengalami pergeseran 

paradigma, di mana komunikasi dan kolaborasi menciptakan jaringan yang lebih 

luas untuk karyawan dan semua mitra dari organisasi (Georgescu & Popescul, 

2015). 

 Sejak sepuluh tahun terakhir, media sosial telah tumbuh dengan sangat 

cepat. Media sosial telah memberikan manfaat bagi pemasar dan konsumen. 

Media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram mempengaruhi kehidupan 

individu secara signifikan dengan menciptakan hubungan di antara pengguna 

media sosial yang terpercaya (Gunawan & Huarng, 2015). Menurut Facebook, 

rata-rata pengguna media sosial memiliki peluang lebih tinggi menjadi pelanggan 

ketika mereka mendengar sebuah produk melalui seorang teman, dibandingkan 

jika mereka mengetahui hal tersebut melalui media lain (comScore, 2011).  

 Beberapa pakar mendefinisikan media sosial sebagai grafik hubungan dan 

interaksi dalam kelompok individu, mediasi dalam menyebarkan informasi, ide, 

dan pengaruh di antara anggota (Kempe, Kleinberg, & Tardos dalam Gunawan & 

Huarng, 2015). Layanan ini bertindak sebagai WOM karena pengguna mengulang 
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informasi pada media sosial (Zhaveri, 2013). Social media marketing adalah 

bentuk khusus dari pemasaran eWOM yang mendorong dan memfasilitasi 

konsumen untuk bertukar opini tentang produk, perusahaan, atau merek. EWOM 

juga memungkinkan pesan promosi dapat menyebar ke kerabat dan teman-teman 

di media sosial. Perusahaan mengadopsi strategi pemasaran media sosial karena 

adanya karakteristik yang menguntungkan yaitu biaya promosi yang rendah 

(Gunawan & Huarng, 2015). 

 Pemasaran melalui media sosial menggunakan istilah-istilah yang mudah 

dipahami, gambar, video, atau ulasan mengenai suatu produk. Pemasaran jenis ini 

berbiaya rendah, memberikan respon dengan tingkat yang cepat, dan menawarkan 

kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu menghubungkan dua 

individu atau lebih baik secara domestik maupun internasional. Sikap individu 

terhadap pesan yang tersebar melalui media sosial ini akan menentukan partisipasi 

orang-orang yang pada prosesnya mengarah pada niat pembelian (San Martin, 

Camarero & Son José, 2011).  

 Penggunaan social media sering digunakan oleh perusahaan sebagai alat 

pemasaran (social media marketing). Hal ini berbeda dari traditional marketing 

karena social media marketing membutuhkan perhatian dan strategi khusus. 

Social media marketing merupakan penggunaan media sosial yang berhubungan 

dengan aktivitas pemasaran, di mana perusahaan menginginkan perubahan dari 

“trying to sell” menjadi “making connection” dengan pelanggan. Social media 

marketing juga membuat komunikasi dengan pelanggan menjadi lebih dekat, lebih 

mencoba menunjukkan sebuah brand daripada mencoba untuk mengontrol image 

(Gordhamer, 2009). 
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Perusahaan menggunakan media sosial tidak hanya untuk memasang iklan 

secara digital, tetapi juga untuk menangani layanan pelanggan, menggali ide 

inovasi, dan menciptakan komunitas terkait dengan merek (Enginkaya & Yılmaz, 

2014). Media sosial mengintegrasi konsumen dengan suara mereka sendiri, tidak 

seperti responden pasif dalam brand relationship di masa lalu, melainkan sebagai 

anggota aktif pada komunitas merek tersebut (Miller & Lammas, 2010). Atribut 

ini akan memudahkan perusahaan untuk mencapai konsumen yang tepat di waktu 

dan tempat yang tepat pula. Memasarkan produk melalui media sosial menjadi 

tepat, personal, menarik, interaktif, dan sosial. (Jothi, Neelamalar, & Prasad, 

2011) 

 Media sosial membuat pelanggan lebih canggih dan membantu mereka 

mengembangkan taktik baru dalam mencari, mengevaluasi, memilih dan membeli 

barang dan jasa. Beberapa studi akademis menunjukkan bahwa pemasar pada 

umumnya memiliki reaksi positif tentang pengalaman mereka mengadopsi social 

media marketing. Laporan Stelzner mengidentifikasi manfaat utama social media 

marketing yaitu adanya eksposur pasar yang lebih tinggi, peningkatan lalu lintas 

pelanggan, penambahan kemitraan bisnis baru, dan penurunan biaya pemasaran 

(Constantinides, 2014). 

 Media sosial dapat digunakan sebagai alat pemasaran dengan cara yang 

berbeda. Strategi ini menjadi sumber berharga untuk mendapatkan suara 

pelanggan yang memungkinkan organisasi untuk menyempurnakan kegiatan 

pemasaran mereka. Media sosial dapat juga menjadi alat public relations, 

promosi, dan sebagai alat yang memungkinkan pelanggan untuk menyesuaikan 

pengalaman mereka dengan produk yang mereka beli di media online. Media 
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sosial membuka berbagai macam kesempatan untuk perusahaan sebagai platform 

untuk memanfaatkan kreativitas kolektif. Media sosial dapat digunakan untuk 

mendorong keterlibatan pelanggan dengan merek dalam bentuk kontribusi 

terhadap proses produksi dan inovasi (Constantinides, 2014). 

2.7 Electronic Word of Mouth (eWOM) 

 Dengan kemajuan teknologi internet, maka hasilnya adalah meningkatnya 

jumlah konsumen yang menggunakan internet untuk mencari informasi tentang 

suatu produk atau perusahaan, dan munculnya eWOM. Litwin et al. (2008) 

mengembangkan definisi eWOM dari tradisional WOM yaitu semua komunikasi 

informal yang diarahkan pada konsumen melalui teknologi berbasis internet yang 

berkaitan dengan penggunaan atau karakteristik barang dan jasa tertentu. Definisi 

lebih terfokus dipaparkan oleh Hennig-Thurau et al. (2004) bahwa eWOM adalah 

pernyataan positif atau negatif yang dibuat oleh pelanggan potensial, aktual, atau 

mantan pelanggan tentang produk atau perusahaan yang tersedia dan dapat 

diakses banyak orang dan lembaga melalui internet.  

 Menurut Shen et al. (2011), terdapat beberapa perbedaan antara eWOM 

dengan WOM. Perbedaan keduanya adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah review yang ditawarkan eWOM lebih besar daripada WOM tradisional. 

WOM berlaku dalam percakapan tatap muka secara langsung dengan beberapa 

teman atau anggota keluarga. Sedangkan melalui eWOM sebuah produk bisa 

dinilai oleh banyak pelanggan sejak produk mulai dijual. 

2. EWOM bertahan lebih lama dan menjangkau lebih banyak khalayak daripada 

WOM. Hal tersebut karena ulasan dapat diposting dalam waktu yang lama dan 

dapat dibaca oleh semua pelanggan yang tertarik pada produk tersebut. Sebagai 
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contoh, pada situs Amazon.com, sudah menjadi hal biasa menemukan ulasan 

yang diposting lebih dari 5 tahun. Oleh karena itu, eWOM mungkin memiliki 

pengaruh jangka panjang yang lebih besar. 

3. Pelaku eWOM biasanya tidak mengungkapkan identitas diri secara jelas 

(anonim). Sebagai contoh, pelanggan di Amazon.com hanya menggunakan 

inisial dari nama mereka, ditambah kemungkinan lokasi dimana mereka 

tinggal, contohnya, “Nightwing, St Louis, Mo, USA”. 

4. Pada ulasan eWOM suatu produk dapat dijelaskan dengan sangat rinci dan 

komprehensif. Banyak pengulas berusaha keras untuk melaporkan pro dan kontra 

dari semua produk serta akan sangat berhati-hati dalam mendokumentasikan 

segala sesuatu yang mereka alami dengan produk. Akhirnya yang terpenting 

adalah eWOM lebih kuantitatif dalam banyak hal daripada WOM tradisional. 

2.7.1 Dimensi eWOM 

 Dalam penelitiannya, Hennig-Thurau et al. (2004) merefleksikan eWOM 

melalui 8 dimensi, yaitu: 

1.  Platform Assistance 

Dalam penelitiannya, Hennig-Thurau et al. mengoperasionalisasikan perilaku 

eWOM berdasarkan dua cara, yaitu: frekuensi kunjungan konsumen pada opinion 

platform dan jumlah komentar ditulis oleh konsumen pada opinion platform. 

2.  Venting Negative Feelings 

Hal ini merupakan salah satu dimensi di mana konsumen menulis review online 

mengenai suatu produk untuk mencegah orang lain mengalami masalah yang 

mereka miliki. Upaya ini biasanya terdapat pada eWOM negatif. Yaitu, jika 

pelanggan mengalami hal yang tidak menyenangkan atau negatif bagi mereka. 

Berbagi pengalaman konsumsi negatif melalui publikasi komentar online dapat 
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membantu konsumen lain mengurangi ketidakpuasan terkait dengan emosi negatif 

mereka. 

3.  Concern for Other Consumers 

Keinginan tulus untuk membantu orang lain dalam membuat keputusan pembelian 

yang lebih baik. 

4.  Extraversion / Positive Self-Enhancement 

Motif ini mencakup fokus pada manfaat psikologis komunikator dari eWOM, 

yaitu dengan mengintegrasikan motif asli untuk mengekspresikan perasaan positif 

dan peningkatan diri. 

5.  Social benefits 

Afiliasi dengan sebuah komunitas virtual dapat mewakili suatu manfaat sosial 

untuk konsumen untuk alasan identifikasi dan integrasi sosia, dengan demikian, 

dapat diduga bahwa konsumen terlibat dalam komunikasi eWOM untuk 

berpartisipasi dan menjadi milik komunitas online. Secara khusus, konsumen 

dapat menulis komentar pada opinion platform. Perilaku tersebut menandakan 

partisipasi mereka dan kehadiran dalam komunitas virtual suatu platform dan 

memungkinkan mereka untuk menerima manfaat sosial dari keanggotaan 

komunitas. 

6.  Economic Incentives 

Menurut Lawler, manfaat ekonomi telah dianalisis sebagai pendorong penting dari 

perilaku manusia secara umum dan dianggap oleh penerima sebagai tanda 

penghargaan terhadap perilaku resipien oleh pemberi hadiah. Jadi pada intinya, 

seseorang akan menyebarkan eWOM positif mereka terkait suatu produk 
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didorong adanya motivasi untuk mendapatkan imbalan berupa materi dari 

perusahaan atau opinion platform tertentu. 

7.  Helping The Company 

Helping the company adalah adalah hasil dari kepuasan konsumen dengan produk 

dan keinginan berikutnya untuk membantu perusahaan (Sundaram et al. dalam 

Hennig-Thurau, et al., 2004) Pelanggan dimotivasi untuk terlibat dalam 

komunikasi eWOM untuk memberikan perusahaan “sesuatu sebagai imbalan” 

berdasarkan pengalaman yang baik. Efek yang dimaksudkan dari kegiatan 

komunikatif ini adalah bahwa perusahaan akan menjadi atau tetap sukses. 

Mendukung perusahaan ini terkait dengan motif altruisme umum dan mengacu 

pada latar belakang psikologis yang sama dengan motif concern for others. 

Menurut pemaparan ini, konsumen menganggap perusahaan sebagai lembaga 

sosial yang layak mendapatkan dukungan (dalam bentuk komunikasi eWOM).    

8.  Advice seeking 

Dalam konteks berbasis web opinion-platform, konsumsi terjadi ketika individu 

membaca ulasan produk dan komentar yang ditulis oleh orang lain, yang juga 

dapat memotivasi mereka untuk menulis komentar. Secara khusus, konsumen 

diharapkan dapat mengartikulasikan komentar secara online, menggambarkan 

pengalaman mereka dengan produk, dan meminta konsumen lain untuk 

memberikan pemecahan masalah. Menulis atau meminta informasi pada 

konsumen online opinion platform memungkinkan kontributor untuk 

mendapatkan feedback yang lebih spesifik dan berguna daripada hanya membaca 

komentar secara anonim. Motif yang biasanya muncul saat post-purchase ini 

berkaitan dengan mengumpulkan informasi tentang keterampilan yang diperlukan 
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untuk lebih memahami, menggunakan, mengoperasikan, memodifikasi, dan / atau 

memperbaiki suatu produk. 

 Dalam penelitian selanjutnya, Jeong dan Jang (2011) berfokus pada 

eWOM positif terhadap suatu restoran yang direfleksikan melalui tiga dimensi, 

yaitu:  

1.  Concern for Others 

Concern for Others (kepedulian terhadap orang lain) merupakan kepedulian 

terhadap orang lain berkaitan erat dengan konsep altruisme (Hennig-Thurau, et al., 

2004). Misalnya: Mencegah orang lain membeli produk yang buruk atau jasa yang 

dapat menjadi altruistik. Kepedulian terhadap orang lain adalah motif yang sangat 

penting dalam industri restoran karena intangibility produk restoran menuntut 

pelanggan mengandalkan WOM atau eWOM. Dalam komunikasi eWOM antara 

pelanggan restoran, pelanggan dapat memulai eWOM karena keinginan murni 

mereka untuk membantu pelanggan restoran lain dengan berbagi pengalaman 

positif konsumen (Engel et al. dalam Sari, 2012). 

2.  Expressing Positive Feelings 

Berbeda dengan motif untuk mengekspresikan perasaan negatif, mengekspresikan 

perasaan positif ini dipicu oleh pengalaman positif dari konsumsi (Sundaram et 

al., dalam Sari, 2012). Pengalaman positif pelanggan mengenai restoran 

memberikan kontribusi untuk dorongan psikologis dalam diri pelanggan karena 

mereka memiliki keinginan yang kuat untuk berbagi sukacita dari pengalaman 

mereka dengan orang lain. Keinginan ini dapat disalurkann dengan 

mengartikulasikan sebuah pengalaman yang positif ke ranah online (Dichter 

dalam Hennig-Thurau et al., 2004). 



38 

 

3.  Helping The Company 

Latar belakang pada motivasi ini sama dengan motif concern for others 

(kepedulian terhadap orang lain). Keduanya didasarkan atas altruisme atau 

keinginan tulus untuk membantu orang lain. Satu-satunya perbedaan antara 

membantu perusahaan dan kepedulian terhadap orang lain adalah objek. 

Pelanggan restoran termotivasi untuk terlibat dalam eWOM karena untuk 

memberikan sesuatu kepada perusahaan sebagai imbalan untuk pengalaman 

positif bersantap mereka (Hennig-Thurau et al., 2004). 

2.8 Minat Beli 

Fishbein dan Ajzen (2010) menyebutkan bahwa minat adalah suatu situasi 

seseorang sebelum melakukan suatu tindakan, yang dapat dijadikan dasar untuk 

memprediksi perilaku atau tindakan tersebut. Anoraga (2000) mendefinisikan 

minat beli merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan 

konsumen atas produk yang ditawarkan atau dibutuhkan oleh konsumen. 

Schiffman dan Kanuk (2010) menyatakan bahwa minat merupakan satu faktor 

internal (individual) yang mempengaruhi perilaku konsumen. Minat adalah suatu 

bentuk pikiran yang nyata dari refleksi rencana konsumen untuk membeli 

beberapa unit dalam jumlah tertentu dari beberapa merek yang tersedia dalam 

periode waktu tertentu. Dalam proses pembelian, minat beli konsumen ini 

berkaitan erat dengan motif yang dimilikinya untuk memakai ataupun membeli 

produk tertentu. Adanya pengaruh eksternal, munculnya kebutuhan akan suatu 

produk, pengenalan produk, dan evaluasi informasi merupakan hal yang dapat 

menimbulkan suatu minat beli konsumen. 
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Minat beli akan terbentuk pada tahap evaluasi, di mana konsumen akan 

mengingat beberapa merek tertentu. Umumnya, keputusan pembelian konsumen 

adalah untuk membeli merek yang paling disukai, namun dua faktor dapat muncul 

di antara minat beli dan keputusan pembelian. Faktor pertama adalah perilaku 

orang lain yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen tersebut. Faktor kedua 

adalah faktor situasional yang tak terduga. Konsumen mungkin akan membentuk 

minat beli berdasarkan beberapa faktor seperti pendapatan yang diharapkan, harga 

yang diharapkan, dan manfaat produk yang diharapkan. Namun, kejadian yang tak 

terduga dapat mengubah minat beli. Misalnya, keadaan ekonomi yang memburuk 

atau adanya laporan bahwa seseorang tidak puas dengan sebuah produk yang 

sedang anda incar. Dengan demikian, preferensi dan bahkan minat beli tidak 

selalu berujung pada pilihan pembelian yang sebenarnya (Kotler dan Armstrong, 

2012).  

Minat beli muncul ketika seseorang telah mendapatkan informasi yang 

cukup mengenai produk yang diinginkan. Minat beli merupakan perilaku 

konsumen yang muncul sebagai respon terhadap obyek yang menunjukkan 

keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian (Kotler dan Keller, 2012). 

Selain itu, minat membeli adalah tahap akhir dari suatu proses keputusan 

pembelian yang kompleks. Proses ini dimulai dari munculnya kebutuhan akan 

suatu produk atau merek dilanjutkan dengan pemrosesan informasi oleh 

konsumen (customer information processing). Selanjutnya konsumen akan 

mengevaluasi produk atau merek tersebut. Hasil evaluasi ini yang pada akhirnya 

akan memunculkan niat untuk membeli sebelum akhirnya konsumen benar-benar 

melakukan pembelian (Assael dalam Sari, 2012). 
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Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa minat beli timbul 

ketika konsumen membutuhkan suatu produk, lalu dilanjutkan dengan pencarian 

informasi tentang produk tersebut. Tingginya minat untuk mencari informasi 

mengindikasikan bahwa konsumen tersebut memiliki minat untuk membeli 

produk, di mana sebelumnya konsumen akan melakukan evaluasi sebelum 

memutuskan untuk membeli. 

Shciffman dan Kanuk (2010) memapakarkan terdapat 5 indikator minat 

beli, yaitu:    

1.  Tertarik untuk mencari informasi tentang produk 

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari 

informasi yang lebih banyak. Kotler dan Keller (2012) membaginya dalam dua 

level rangsangan. Pertama, pencarian informasi yang lebih ringan (penguatan 

perhatian). Pada level ini, orang hanya sekedar lebih peka terhadap informasi 

produk. Kedua, level aktif mencari informasi, misalnya: mencari bahan bacaan, 

bertanya pada teman, atau mengunjungi toko untuk mempelajari produk tertentu. 

2.  Mempertimbangkan untuk membeli 

Melalui pengumpulan informasi, konsumen mempelajari merek-merek yang 

bersaing serta fitur merek tersebut. Melakukan evaluasi terhadap pilihan-pilihan 

dan mulai mempertimbangkan untuk membeli produk. 

3.  Tertarik untuk mencoba 

Setelah konsumen berusaha memenuhi kebutuhan, mempelajari merek-merek 

yang bersaing serta fitur merek tersebut, konsumen akan mencari manfaat tertentu 

dari solusi produk dan melakukan evaluasi terhadap produk-produk tersebut. 

Evaluasi ini dianggap sebagai proses yang berorientasi kognitif. Maksudnya 
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adalah konsumen dianggap menilai suatu produk secara sangat sadar dan rasional 

hingga mengakibatkan ketertarikan untuk mencoba. 

4.  Ingin mengetahui produk 

Setelah memiliki ketertarikan untuk mecoba suatu produk, konsumen akan 

memiliki keinginan untuk mengetahui produk. Konsumen akan memandang 

produk sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam 

memberikan manfaat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan. 

5.  Ingin memiliki produk 

Para konsumen akan memberikan perhatian besar pada atribut yang memberikan 

manfaat yang dicarinya. Dan akhirnya konsumen akan mengambil sikap 

(keputusan dan preferensi) terhadap produk melalui evaluasi atribut dan 

membentuk niat untuk membeli atau memiliki produk yang disukai. 

Minat beli menurut Ferdinand dalam Shanti (2015) dapat diidentifikasikan 

melalui beberapa indikator, yaitu: 

1. Minat eksploratif, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang 

selalu mencari informasi mengenai produk yang diminati dan mencari 

informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut 

2. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang 

memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat 

diganti jika terjadi sesuatu dengan produk preferensinya  

3. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk 

4. Minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk 

kepada orang lain. 
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2.9 Hubungan Antara eWOM dengan Minat Beli 

 Jalilvand dan Samiei (2012) memaparkan bahwa eWOM memiliki efek 

langsung yang kuat pada minat beli. Hal ini telah dibuktikan oleh berbagai 

penelitian sebelumnya (misalnya Chevalier dan Mayzlin, 2006), dalam objek yang 

berbeda. Melalui internet mobile yang menjadi semakin populer, pelanggan dapat 

membaca rekomendasi online tentang produk yang menarik bagi mereka langsung 

pada titik pembelian yang mungkin memiliki efek yang kuat pada keputusan 

pembelian mereka. 

Hal tersebut sesuai dengan penelitian selanjutnya oleh Lin et al. (2013) 

yang menyatakan bahwa eWOM dilihat dari segi kualitas dan kuantitas memiliki 

pengaruh positif terhadap niat beli konsumen. Poin penting dari penelitian ini 

adalah bahwa setiap konsumen yang merasa tidak yakin terhadap suatu produk, 

dia akan mencari komentar online. Melihat komentar online sangat menolong bagi 

konsumen dikarenakan dapat membuat konsumen merasa nyaman dalam 

melakukan keputusan pembelian. 

Sari (2015) menyatakan bahwa eWOM di social media Twitter memiliki 

pengaruh yang positif terhadap minat beli konsumen pada restoran Holycowsteak. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak eWOM di social media Twitter yang 

diterima maka akan semakin besar pula pengaruhnya terhadap minat beli 

konsumen.  

Charo et al. (2015) menemukan bahwa eWOM memiliki pengaruh yang 

signifikan dan potensial, baik langsung maupun tidak langsung pada minat beli 

konsumen. Terdapat beberapa variabel seperti relevance, timelines, accuracy, 

comprehensiveness, source expertise, dan source trustworthiness yang dapat 
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diteliti untuk melihat motivasi konsumen yang menentukan pengaruh dari online 

reviews terhadap minat beli. 

Putranti dan Pradana (2015) memaparkan eWOM berpengaruh terhadap 

minat beli melalui social media sebagai intervening. Hal ini menunjukkan bahwa 

dengan adanya jalinan informasi dan komunikasi yang lebih tinggi di antara para 

konsumen, yang dilakukan melalui eWOM maka akan lebih meningkatkan 

penggunaan social media untuk mencari produk yang diinformasikan atau 

direkomendasikan melalui eWOM. Dengan ketersediaan informasi produk di 

social media yang sesuai kebutuhan maka akan menumbuhkan keinginan 

konsumen untuk melakukan pembelian. 

2.10 Kerangka Teori 

 Berdasarkan uraian yang berkaitan dengan eWOM dan minat beli 

konsumen serta adanya penelitian terdahulu, maka konsep dasar dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel eWOM yang terdiri atas platform 

assistance, concern for other consumers, dan expressing positive feelings terhadap 

minat beli konsumen Richeese Factory. Menggunakan analisa kualitatif dan 

analisa kuantitatif yang terdiri atas uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, 

analisa regresi linier berganda, dan uji hipotesis akan didapat hasil penelitian yang 

nantinya akan dibahas dan selanjutnya akan diuraikan implikasi yang dapat 

digunakan oleh Richeese Factory. Kerangka teori tersebut diringkas pada gambar 

berikut ini. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Peneliti, 2016 
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2.11 Kerangka Pikir 

 Berdasarkan kerangka teori yang telah dibuat, maka didapatkan model  

kerangka pikir yang digunakan untuk menyusun hipotesis dalam penelitian ini. 

Gambar 2.2 

Model Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

: Berpengaruh secara simultan 

: Berpengaruh secara parsial 

: Berpengaruh dominan 

(Sumber: Peneliti, 2016) 

2.12 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pernyataan (Sugiyono, 2011). Hipotesis yang disusun dalam penelitian ini 

ialah: 

Platform Assistance (X1) 

Concern for Other 

Consumers (X2) 

Expressing Positive 

Feelings (X3) 

 

 

Minat Beli (Y) 
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H1 : Platform assistance (X1), concern for other consumers (X2), dan 

expressing positive feelings (X3), berpengaruh secara simultan terhadap minat beli 

konsumen (Y). 

H2 : Platform assistance (X1), concern for other consumers (X2), dan 

expressing positive feelings (X3), berpengaruh secara parsial terhadap minat beli 

konsumen (Y).  

H3 : Variabel expressing positive feelings (X3) paling dominan 

berpengaruh terhadap minat beli konsumen (Y). Hal ini didasarkan pada 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari (2012) yang berjudul Pengaruh 

Electronic Word-of-Mouth (eWOM) di Social Media Twitter terhadap Minat Beli 

Konsumen (Studi Pada Restoran Holycowsteak) di mana variabel eWOM yang 

paling dominan mempengaruhi minat beli konsumen adalah expressing positive 

feelings. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory 

research atau penelitian penjelasan. Penelitian explanatory ini menguji suatu 

hipotesis antara variabel satu dengan variabel yang lain yang saling berpengaruh 

antara satu dengan yang lain. Penelitian explanatory itu sendiri adalah penelitian yang 

menjelaskan hubungan antara dua variabel di mana satu variabel memberi pengaruh 

kepada variabel lainnya (Cooper dan Schindler, 2014). Hasilnya akan diketahui 

seberapa besar kontribusi variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya, serta 

besarnya arah hubungan yang terjadi. 

Alasan pemilihan model ini dimaksudkan untuk membuat penjelasan 

mengenai hubungan sebab akibat yang diperoleh antar variabel yang diperoleh 

dengan fakta-fakta, sifat-sifat serta mengetahui seberapa kontribusi variabel-variabel 

bebas terhadap variabel terikatnya dan besar arah hubungan itu terjadi. Jadi penelitian 

yang dilakukan disini adalah penelitian penjelasan untuk menguji dan menjelaskan 

pengaruh dimensi eWOM yang terdiri atas platform assistance, concern for other 

consumers, dan expressing positive feelings terhadap minat beli pada konsumen 

Richeese Factory. Serta dapat diidentifikasi juga variabel mana yang memiliki 

pengaruh dominan terhadap keputusan minat beli pada konsumen Richeese Factory. 
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3.2 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian berlangsung dan dilakukan 

oleh penulis dalam rangka mengumpulkan data yang dibutuhkan sebagai penguat 

bukti nyata dalam penulisan. Lokasi penelitian ini juga merupakan keadaan yang 

sebenarnya dari objek yang diteliti guna untuk mendapatkan tambahan data yang 

berkaitan dengan masalah penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Indonesia. 

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar keempat 

di dunia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara potensial bagi pemasar untuk 

memasarkan produk mereka baik. Tak terkecuali pada bisnis kuliner yang saat ini 

semakin berkembang pesat di Indonesia, khususnya Richeese Factory yang banyak 

dikenal oleh kalangan muda di Indonesia. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2014), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas subyek/obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengetahui informasi tentang 

Richeese Factory melalui berbagai media misalnya televisi, radio, atau media sosial.  

3.3.2 Sampel 

Dalam suatu kegiatan penelitian, seorang peneliti tidak diharuskan meneliti 

semua individu yang ada di dalam populasi. Karena hal tersebut akan memakan 

waktu, biaya, dan tenaga yang sangat besar. Untuk itu diperlukan adanya sampel 
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dalam suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2014), sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.  

Dalam penelitian ini peneliti tidak mendapatkan data dengan jelas tentang 

jumlah populasi, sehingga untuk menentukan ukuran sampel, peneliti berpedoman 

pada pendapat yang dikemukakan oleh Roscoe dalam Sugiyono (2014) yang 

mengusulkan aturan ukuran sampel sebagai berikut: 

1. Ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk 

kebanyakan penelitian. 

2. Di mana sampel dipecah ke dalam sub sampel seperti pria atau wanita, dan 

ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori adalah tepat. 

3. Dalam penelitian multivariat (termasuk analisis regresi berganda), ukuran 

sampel sebaiknya beberapa kali (lebih disukai 10 kali atau lebih) lebih besar 

dari jumlah variabel dalam studi. 

4. Untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen yang 

ketat (match pairs, dan sebagainya), penelitian yang sukses adalah mungkin 

dengan sampel ukuran kecil antara 10 hingga 20. 

Pada penelitian ini ditetapkan sebanyak 180 responden yang diperoleh dari 

jumlah item penelitian yang berjumlah 18 dikalikan 10 (18×10 = 180).  

3.4 Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan metode 

nonprobability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel. Metode yang digunakan adalah purposive sampling yaitu 
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pengambilan sampel berdasarkan penilaian subjektif peneliti berdasarkan pada 

karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik 

populasi yang sudah diketahui sebelumnya dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan atau kriteria dalam pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah masyarakat pengguna media sosial Instagram yang berusia 

minimal 17 tahun, pernah terpapar eWOM di Instagram terkait Richeese Factory, dan 

belum pernah bersantap di Richeese Factory. 

3.5 Data 

3.5.1 Jenis Data 

Untuk melengkapi penelitian ini, maka perlu didukung oleh data yang lengkap 

dan akurat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua data, yaitu 

data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

 Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh 

peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi 

(Sekaran dan Bougie, 2009). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari 

jawaban responden melalui kuesioner. 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber data yang 

telah ada (Sekaran dan Bougie, 2009). Data ini biasanya diperoleh dari 

perpustakaan atau laporan penelitian terdahulu. Sumber data sekunder tersebut  
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dapat berupa buku, jurnal, atau artikel yang diunduh dari internet, tesis, dan 

disertasi terdahulu. 

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data atau cara memperoleh informasi atau data dari 

berbagai sumber, dilakukan dengan cara:  

1. Kuesioner.  

Penyebaran atau pembagian kuesioner dilakukan kepada pengguna Instagram 

yang telah memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh peneliti.  Kuesioner 

adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan 

responden jawab, biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas. 

Kuesioner merupakan sutau mekanisme pengumpulan data yang efisien jka 

peneliti mengetahui dengan tepat apa yang diperlukan dan bagaimana mengukur 

variabel penelitian (Sekaran dan Bougie, 2009).  

2. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah pencarian data pelengkap atau penunjang yang tersedia 

dalam bentuk literatur seperti artikel, jurnal, buku, dan karangan ilmiah yang 

tersedia secara online maupun offline, khususnya yang berkaitan dengan eWOM 

dan minat beli. 

3.6 Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran 

3.6.1 Definisi Operasional Variabel 

Menurut  Arikunto (2010) definisi operasional variabel yaitu menjelaskan cara 

tertentu yang digunakan peneliti dalam menentukan suatu konsep sehingga menjadi 

variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang 
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digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalisasikan construct, sehingga 

memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan 

cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran construct yang lebih baik. 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Sedangkan variabel dependen 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya 

variabel independen. Penjelasan variabel, indikator, serta sumber instrumen penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 3.1. 

Variabel, Indikator, dan Item Penelitian 

Variabel Indikator Item Sumber 

eWOM 

(X)  

X1:  

Platform 

Assistance 

X1.1: Melalui Instagram, saya merasakan 

kemudahan untuk berkomunikasi dengan 

Richeese Factory. 

X1.2: Menggunakan Instagram tidak 

memakan banyak biaya. 

X1.3: Instagram mempermudah word of 

mouth mengenai Richeese Factory. 

X1.4: Saya dapat merasakan bahwa 

Instagram adalah alat yang efektif untuk 

membantu proses promosi restoran 

Richeese Factory. 

X1.5: Saya merasa bahwa Instagram dapat 

mengakomodasi Richeese Factory dalam 

berinteraksi dengan konsumen. 

Hennig-

Thurau et al. 

(2004); Jeong 

dan Jang 

(2012) 
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Lanjutan Tabel 3.1 Variabel, Indikator, Item Penelitian 

Variabel Indikator Item Sumber 

eWOM 

(X) 

X2: 

Concern 

For Other 

Consumers 

 

X2.1: Melalui Instagram, saya mendapatkan 

rekomendasi yang berkaitan dengan 

Richeese Factory. 

X2.2: Melalui Instagram, saya terbantu untuk 

mendapatkan informasi mengenai pilihan 

menu di Richeese Factory. 

X2.3: Melalui Instagram, saya dapat  

merasakan kepedulian orang lain saat 

merekomendasikan Richeese Factory.   

X2.4: Melalui Instagram, saya mendapatkan 

informasi mengenai kualitas Richeese 

Factory.                      

Hennig-

Thurau et al. 

(2004); Jeong 

dan Jang 

(2012) 

X3: 

Expressing 

Positive 

Feelings 

X3.1: Melalui Instagram, saya mendapatkan 

informasi mengenai keunggulan Richeese 

Factory. 

X3.2: Melalui Instagram, saya dapat 

merasakan kesenangan orang lain pada 

Richeese Factory. 

X3.3: Melalui Instagram,  saya dapat 

merasakan kebanggaan orang lain saat 

bersantap di restoran Richeese Factory. 

X3.4: Melalui Instagram, saya mendapatkan 

informasi mengenai pengalaman positif 

orang lain terhadap Richeese Factory. 

Minat Beli (Y) 
Y1: Saya tertarik untuk mencari informasi 

lebih lanjut mengenai Richeese Factory. 

Shciffman 

dan Kanuk 

(2010) 
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Lanjutan Tabel 3.1 Variabel, Indikator, Item Penelitian 

Variabel Item Sumber 

Minat Beli (Y) 

Y2: Saya mempertimbangkan untuk 

membeli salah satu menu di Richeese 

Factory 
Shciffman 

dan Kanuk 

(2010) 

Y3: Saya tertarik untuk mencoba menu di 

Richeese Factory  

Y4: Saya ingin mengetahui menu di restoran 

Richeese Factory 

Y5: Saya ingin bersantap di Richeese 

Factory 

Sumber: Data sekunder diolah, 2016 

3.6.2 Skala Pengukuran 

Skala pengukuran yang digunakan di dalam penelitian ini ialah skala likert. 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2014). Penjabaran variabel 

menjadi indikator variabel dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Penelitian ini menggunakan 

skala interval yang mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif 

menjadi lima tingkat, yaitu: 

a. Sangat Setuju(SS)  = diberi skor 5 

b. Setuju(S)    = diberi skor 4 

c. Netral(N)    = diberi skor 3 

d. Tidak setuju(TS)   = diberi skor 2  

e. Sangat Tidak Setuju (STS) = diberi skor 1 
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3.7 Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif. Menurut Sutinah dalam Damanik (2011), “Pada penelitian kuantitatif ada 

tiga tipe analisis kuantitatif yaitu analisis primer, analisis sekunder dan meta-analysis. 

Analisis kuantitatif adalah analisis yang mempergunakan alat analisis bersifat 

kuantitatif yaitu model statistik”. Model statistik yang digunakan di dalam penelitian 

ini adalah statistik inferensial. Statistik inferensi menurut Santoso (2005) adalah 

kegiatan menganalisis data dengan metode tertentu dan mengiterpretasikan hasil 

analisis tersebut.  

3.8 Metode Pengujian Instrumen Penelitian 

3.8.1 Uji Validitas 

Validitas adalah tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. 

Intrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk 

mendapatkan data tersebut valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya di ukur (Sugiyono, 2014). Dengan demikian, instrumen yang valid 

merupakan instrumen yang benar-benar tepat untuk mengukur apa yang hendak 

diukur. 

Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah terdapat item pernyataan-

pernyataan pada kuesioner yang harus dibuang/diganti karena dianggap tidak relevan. 

Teknik untuk mengukur validitas kuesioner adalah dengan menghitung korelasi antar 

data pada masing-masing pernyataan dengan skor total, memakai metode Pearson 

Product Moment. 
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 Uji validitas dapat dicapai apabila terdapat kesesuaian antara bagian-bagian 

instrumen dengan bagian instrumen secara keseluruhan. Selanjutnya untuk 

mengetahui tingkat validitasnya diperoleh dengan membandingkan probabilitas nilai r 

hitung dengan alphanya. Bila probabilitas koefisien korelasinya 0,05 maka alat ukur 

(instrumen) tersebut dinyatakan valid. Nilai korelasi berkisar antara -1 sampai 1 

dengan ketentuan sebagai berikut:  

 Jika r = 0 maka kedua variabel tidak memiliki korelasi.  

 Jika r = -1 maka kedua variabel berhubungan negatif sempurna.  

 Jika r = 1 maka kedua variabel berhubungan positif sempurna.  

 Jika r antara 0 dan 1 maka kedua variabel berkorelasi dengan keeratan relatif. 

Semakin mendekati 1 maka keeratan hubungan semakin tinggi. Untuk koefisien 

korelasi pada rentang tersebut, banyak ahli yang membuat ketentuan sebagai 

berikut: 

 Tabel 3.2  

Ketentuan Interval Koefisien dan Keeratan Hubungan 

Interval Koefisien Keeratan Hubungan 

0,00 < r < 0,20 Sangat Rendah 

0,20 ≤ r < 0,40 Rendah 

0,40 ≤ r < 0,60 Sedang 

0,60 ≤ r < 0,80 Kuat 

0,80 ≤ r < 1,00 Sangat Kuat 

 

 Tanda positif dan negatif hanya menunjukkan arah hubungan. Tanda negatif 

menunjukkan hubungan negatif, yaitu hubungan di mana peningkatan pada satu 

variabel diikuti oleh penurunan variabel lain. Tanda positif menunjukkan 
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hubungan searah di mana peningkatan satu variabel diikuti oleh peningkatan 

variabel lain.  

Selain itu validitas dapat diukur dengan membandingkan r hitung dengan r 

tabel. Bila r hitung lebih besar daripada r tabel, maka perbedaan itu signifikan 

sehingga instumen dinyatakan valid (Sugiyono, 2014). 

3.8.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen, dalam hal ini 

kuesioner, dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang 

samadan akan menghasilkan data yang konsisten. Dengan kata lain, reliabilitas 

instrumen mencirikan tingkat konsistensi. Sugiyono (2014) menyatakan bahwa 

reliabilitas adalah derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Reliabilitas 

dapat mengukur tingkat keandalan kuesioner. Kuesioner yang reliabel atau handal 

adalah kuesioner yang apabila dicobakan secara berulang-ulang kepada kelompok 

yang sama akan menghasilkan data yang sama. 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik. Reliabilitas dihitung dengan menggunakan koefisien Alpha 

Cronbach. Instrumen dapat dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha lebih besar 

dari 0,60. 

3.9 Uji Asumsi Klasik 

3.9.1 Uji Asumsi Normalitas 

Tujuan uji asumsi regresi berganda normalitas adalah untuk menguji apakah 

dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya 
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mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah yang 

mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2012).  

Dalam penelitian ini, akan digunakan uji asumsi normalitas menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan salah satu uji normalitas 

yang membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) dengan 

distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah 

ditransformasikan ke dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya 

uji Kolmogorov- Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan 

data normal baku. Seperti pada uji beda biasa, jika signifikansi di bawah 0,05 berarti 

terdapat perbedaan yang signifikan. Sedangkan jika signifikansi di atas 0,05 maka 

tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Penerapan pada uji Kolmogorov Smirnov 

adalah bahwa jika signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai 

perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak 

normal. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan 

persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, yang sering terjadi pada 

uji normalitas dengan menggunakan grafik (Raharjo, 2014). 

3.9.2 Uji Asumsi Multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2012), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah 

pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas (independen). Jika 

terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 
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Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan Tolerance And Variante Inflation Factor 

(VIF). Jika VIF > 10, maka variable bebas tersebut mempunyai persoalan 

multikolinieritas dengan variable bebas lainnya. Sebaliknya, apabila VIF < 10 maka 

tidak terjadi multikolinieritas. 

3.9.2 Uji Asumsi Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2012), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual dari 

satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varians dari residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Apabila 

varians berbeda, disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

Dalam penelitian ini akan dilakukan uji asumsi heteroskedastisitas 

menggunakan metode Glejser test. Dasar pengambilan keputusan pada uji Glejser ini 

adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas sedangkan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka telah 

terjadi heteroskedastisitas (Raharjo, 2014). 

3.10 Analisis Regresi Linier Berganda 

Gujarati dalam Ghozali (2012) menjelaskan bahwa analisis regresi pada 

dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan 

satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/ bebas), dengan tujuan untuk  

mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel 

dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. 
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Perumusan model analisis linier berganda yang dapat digunakan adalah 

sebagai berikut (Sugiyono, 2014) : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + …..+ bnXn+ e 

Di mana : 

Y = Nilai hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat 

a = Bilangan konstanta sebagai titik potong 

b = Koefisien regresi 

X = Variabel bebas 

e = Error 

 

Karena satuan dari platform assistance (X1), concern for other consumers 

(X2), expressing positive feelings (X3), dan social benefits (X4) belum sama, maka 

perlu disamakan dahulu dengan menggunakan standardized beta, sehingga tidak ada 

konstantanya (Ghozali, 2012). Oleh karena itu, persamaan regresi berganda yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

Y =  b1X1 + b2X2 +  b3X3  

Di mana : 

Y = Minat beli 

b = Koefisien regresi 

X1 = Platform assistance  

X2 = Concern for other consumers  

X3 = Expressing positive feelings  
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Dari model persamaan yang telah dibentuk, akan dapat digunakan untuk 

memprediksi pengaruh antara beberapa variabel bebas tarhadap variabel terikat 

dengan melihat besarnya koefisien    masing-masing variabel bebas. 

3.11 Pengujian Hipotesis 

3.11.1 Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji variabel-variabel bebas secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat. Uji ini memiliki kriteria Fhitung > Ftabel dengan signifikasi F 

di bawah 0.05 (5%). Jika Fhitung > Ftabel maka secara simultan variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat, dan sebaliknya jika Fhitung < Ftabel  maka 

variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.  

3.11.2 Uji t 

Uji t berfungsi untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial 

terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan thitung 

dan ttabel dengan tingkat signifikansi t < 0.05 (5%) dan pada tingkat derajat bebas df = 

n-k-1. Jika thitung > ttabel maka secara parsial variabel bebas berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat, begitu juga sebaliknya. 

3.11.1 Uji Dominan 

Sritua Arief dalam Damanik (2011), menyatakan untuk menentukan variabel 

bebas yang paling menentukan (dominan) dalam mempengaruhi nilai dependen 

variabel dalam suatu model regresi linear, maka gunakanlah koefisien Beta (Beta 

Coefficient) dengan angka yang terbesar diantara yang lain.  
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3.12 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas (Ghozali, 

2012). Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. 

Koefisien determinasi bukan satu-satunya kriteria memilih model yang baik. 

Alasannya bila suatu estimasi regresi linear menghasilkan koefisiensi determinasi 

yang tinggi, tetapi tidak konsisten dengan teori ekonomika yang dipilih oleh peneliti, 

atau tidak lolos dari uji asumsi klasik, maka model tersebut bukanlah model penaksir 

yang baik dan seharusnya tidak dipilih menjadi model empirik. 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi R2 adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap 

penambahan satu variabel independen, maka R2 pasti meningkat tidak peduli apakah 

variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Oleh 

karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R2 pada 

saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R2, nilai adjusted R2 

dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan adjusted R2 agar tidak terjadi bias dalam 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Richeese Factory adalah sebuah jaringan restoran siap saji asal Indonesia 

dengan menu utama ayam goreng dan keju yang dimiliki oleh PT. Richeese 

Kuliner Indonesia, anak usaha Kaldu Sari Nabati. Richeese Factory membuka 

gerai pertamanya di pusat perbelanjaan Paris Van Java, Bandung, pada 8 Februari 

2011. Hingga bulan Juli 2015, restoran ini memiliki 44 gerai yang tersebar di 

wilayah Jabodetabek, Karawang, Bandung, Sumedang, Cirebon, Tegal, Surabaya, 

dan Malang (Nabati Group, 2015). 

Gambar 4.1 

Restoran Richeese Factory 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Sumber: Richeese Factory, 2016 

 Di bawah naungan PT. Richeese Kuliner Indonesia, Richeese Factory 

masih akan terus melakukan ekspansi ke beberapa kota lainnya dengan target 

jumlah total 60 outlet di akhir tahun 2015. Hal ini membuktikan bahwa Richeese 

Factory konsisten mengembangkan bisnisnya dengan memberikan apresiasi 
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kepada para pelanggan agar dapat lebih mudah menjangkau lokasi outlet dan 

menikmati menu Richeese Factory (Vemale, 2015). 

Richeese Factory adalah QSR (Quick Service Restaurant) di mana hampir 

semua menu yang tersedia disajikan dengan saus keju yang lezat (cheese dip) 

(Richeese Factory, 2015). Selain itu, untuk memenuhi selera orang Indonesia yang 

rata-rata menyukai makanan pedas, Richeese Factory menyediakan beberapa 

menu yaitu Richeese Fire Wings dan Richeese Fire Chicken yaitu potongan ayam 

yang dibalut dengan saus barbeque pedas dengan tingkat kepedasan mulai dari 

level 0 – 5.  

Gambar 4.2 

Menu Richeese Fire Wings 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Nabati Group, 2014 

Sebagai salah satu restoran yang telah banyak dikenal masyarakat dan 

dengan memanfaatkan teknologi yang terus berkembang sebagai salah satu media 

pemasaran, Richeese Factory memiliki akun di beberapa media sosial, seperti 

Instagram. Akun Instagram Richeese Factory yang bernama @richeese_factory 

hingga bulan Januari 2016 memiliki 3.855 followers. Selain itu Richeese Factory 

juga memberikan kemudahan bagi konsumen yang ingin memesan menu secara 
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online dan langsung diantar ke alamat tujuan melalui aplikasi Richeese Factory 

yang dapat diunduh di Google Play Store dan Apple Store. 

 Dalam akun Instagram @richeese_factory, pihak admin telah menerapkan 

eWOM yang terdiri atas dimensi platform assistance, concern for other 

consumers, dan expressing positive feelings. Pada dimensi platform assistance, 

admin membagikan informasi terkait promosi Richeese Factory dan merespon 

foto yang telah diunggah oleh konsumen dengan like atau comment yang bisa 

dilihat di bagian tag pada profil Instagram. Lalu melalui dimensi concern for 

other consumers, pihak admin secara berkala merepost foto-foto yang telah masuk 

dari konsumen yang khususnya merekomendasikan menu yang disajikan oleh 

Richeese Factory. Sedangkan pada dimensi expressing positive feelings dapat 

dilihat pula dari foto yang diunggah oleh konsumen tentang pengalaman positif 

mereka saat bersantap di Richeese Factory. 

Gambar 4.3 

Tampilan Instagram @richeese_factory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Instagram, 2016 
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Gambar 4.4 

Penyebaran eWOM Melalui Akun Instagram @richeese_factory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Instagram, 2016 

4.2 Karakteristik Responden 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menyebarkan 

kuesioner penelitian, maka diperoleh gambaran mengenai karakteristik responden 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Jumlah sampel dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 180 orang responden. Karakteristik responden dalam penelitian 

ini berhubungan dengan demografi responden. Karakteristik individu atau 

demografi responden dalam penelitian ini mencakup: jenis kelamin, domisili, 

pekerjaan, pendidikan terakhir, penghasilan atau uang saku per bulan, dan lama 

bergabung di Instagram. 

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Hasil tabulasi gambaran umum responden berdasarkan jenis kelamin 

disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini: 
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Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 

Laki-laki 54 30% 

Perempuan 126 70% 

Total 180 100% 

    Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

 Pada karakterisitik responden berdasarkan jenis kelamin dapat diketahui 

bahwa responden berjenis kelamin wanita menjadi responden terbanyak dalam 

penelitian ini yaitu sebanyak 126 orang atau sebesar 70%, dan responden berjenis 

kelamin laki-laki sebanyak 54 orang atau sebesar 30%. Terdapat selisih yang 

cukup jauh antara responden laki-laki dan perempuan. Hal ini diindikasikan, 

perempuan cenderung memiliki altruistic motivation. Altruisme adalah motivasi 

dengan tujuan utama untuk memberikan kebahagiaan pada orang lain. Perempuan 

memiliki empati yang lebih besar dan secara sukarela bersedia untuk 

berkontribusi dengan cara membagikan pengalaman mereka kepada konsumen 

online review tanpa mengharap imbalan apapun (Cheung dan Lee, 2012). Sesuai 

deskripsi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa responden perempuan memiliki 

sifat altruisme yang lebih tinggi dibandingkan responden laki-laki dalam hal 

penyebaran eWOM mengenai Richeese Factory di media sosial Instagram.  

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Domisili 

Hasil tabulasi gambaran umum responden berdasarkan domisili disajikan 

dalam Tabel 4.2 berikut ini: 
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Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Domisili 

Domisili Frekuensi Presentase 

Bandung 3 1,7% 

Banyuwangi 8 4,4% 

Blitar 12 6,7% 

Cilegon 1 0,6% 

Denpasar 55 30,6% 

Depok 1 0,6% 

Jember 5 2,8% 

Kediri 7 3,9% 

Lumajang 1 0,6% 

Malang 43 23,9% 

Mojokerto 1 0,6% 

Pacitan 1 0,6% 

Ponorogo 2 1,1% 

Samarinda 1 0,6% 

Semarang 13 7,2% 

Sidoarjo 7 3,9% 

Solo 1 0,6% 

Sumenep 2 1,1% 

Surabaya 9 5,0% 

Tangerang 1 0,6% 

Tegal 3 1,7% 

Yogyakarta 3 1,7% 

Total 180 100% 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

Pada karakteristik responden berdasarkan domisili, dapat dilihat sebagian 

besar responden berdomisili di Denpasar dengan jumlah 55 responden (30,6%).  

Denpasar merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang menjadi cabang 

restoran Richeese Factory yang dibuka sejak Desember 2015. Maka dari itu, minat 



69 

 

konsumen diindikasikan masih sangat tinggi dilihat dari antusiasme pengguna 

Instagram yang ingin segera mencoba menu Richeese Factory.   

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Hasil tabulasi gambaran umum responden berdasarkan pekerjaan disajikan 

dalam Tabel 4.3 berikut ini: 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Frekuensi Presentase 

Ibu rumah tangga 1 0,6% 

Pelajar/Mahasiswa 172 95,6% 

Swasta 6 3,3% 

Unemployed 1 0,6% 

Total 180 100% 

  Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

 Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa pelajar/mahasiswa merupakan 

responden dengan jumlah tertinggi yaitu sebanyak 172 responden atau 95,6% dari 

total responden. Kalangan pelajar/mahasiswa ini masuk dalam generasi Y. 

Menurut Tapscott dalam Aruman (2010) generasi Y (lahir pada 1977-1997) 

memiliki sifat mudah berinteraksi dengan beragam media, menggunakan ponsel 

untuk beragam aktivitas (untuk berbicara, mengecek, dan membalas surat 

elektronik), berselancar di dunia maya, bermain game, mengambil gambar, 

bahkan membuat video sehingga bisa disimpulkan bahwa pelajar/mahasiswa lebih 

sering menggunakan media sosial khususnya Instagram untuk menyebarkan 

eWOM dibandingkan dengan generasi sebelumnya. 

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Hasil tabulasi gambaran umum responden berdasarkan pendidikan terakhir 

disajikan dalam Tabel 4.4 berikut ini: 
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 Tabel 4.4  

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Terakhir Frekuensi Presentase 

SMP 25 13,9% 

SMA 136 75,6% 

Diploma 7 3,9% 

Sarjana 12 6,7% 

Total 180 100% 

 Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

 Tabel 4.4 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden yang 

berminat untuk membeli produk Richeese Factory sebesar 13,9% untuk SMP, 

75,6% untuk SMA, 3,9% untuk Diploma, dan 6,7% untuk Sarjana. Presentase 

terbesar terdapat pada responden dengan pendidikan terakhir SMA yaitu sebanyak 

75,6% atau 136 responden. Sebagian besar responden dengan tingkat pendidikan 

terakhir SMA adalah kelompok konsumen remaja yang senang bergaul dan 

menjadi bagian dari suatu kelompok. Selain itu sebagai kalangan muda, mereka 

diindikasikan memiliki motivasi self existence yang sangat tinggi untuk 

menunjukkan eksistensi dirinya di mata orang lain dengan memanfaatkan media 

sosial. Kalangan ini ingin menciptakan image yang positif dan ingin dianggap 

sebagai pribadi yang cerdas dan mengikuti perkembangan tren (Mursanti, 2014). 

Sesuai deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa responden dengan tingkat 

pendidikan terakhir SMA lebih banyak memakai media sosial khususnya 

Instagram untuk menyebarkan eWOM mengenai Richeese Factory.  
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4.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan atau Uang Saku 

Per Bulan 

Hasil tabulasi gambaran umum responden berdasarkan penghasilan atau 

uang saku per bulan disajikan dalam Tabel 4.5 berikut ini: 

Tabel 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan atau Uang Saku  

Per Bulan 

Penghasilan/Uang Saku Per 

Bulan 
Frekuensi Presentase 

< Rp2.600.000,00 168 93,3% 

Rp2.600.000,00 - Rp6.000.000,00 10 5,6% 

> Rp6.000.000,00 2 1,1% 

Total 180 100% 

       Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa responden dengan penghasilan atau 

uang saku per bulan kurang dari Rp2.600.000,00 merupakan responden dengan 

jumlah tertinggi yaitu sebanyak 168 responden atau 93,3% dari total responden. 

Responden dengan penghasilan per bulan kurang dari Rp2.600.000,00 merupakan 

penduduk kategori menengah ke bawah. Kategori tersebut juga mendominasi 

status sebagian besar penduduk Indonesia (World Bank, 2015). Di sisi lain, 

kategori menengah ke bawah terdiri dari orang-orang yang memiliki kualifikasi 

pendidikan dasar. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar responden yang berminat dengan Richeese Factory 

diindikasikan sebagai kalangan menengah ke bawah. Richeese Factory merupakan 

pilihan yang tepat bagi mereka karena harga menu yang disajikan sangat 

terjangkau dengan rentang harga berkisar mulai Rp10.000,00 hingga 

Rp30.0000,00. 
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4.2.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bergabung di Instagram 

Hasil tabulasi gambaran umum responden berdasarkan lama bergabung di 

Instagram disajikan dalam Tabel 4.6 berikut ini: 

Tabel 4.6 

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bergabung di Instagram 

Lama Bergabung di Instagram Frekuensi Presentase 

< 1 tahun 53 29,4% 

1 - 2 tahun 72 40,0% 

> 2 tahun 55 30,6% 

Total 180 100% 

       Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

 Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa 72 responden atau sebesar 40% 

selama 1-2 tahun. Emmanouilides dan Hammond (2000) membagi tiga kategori 

pengguna internet berdasarkan berapa lama mereka telah menggunakan internet. 

Responden yang telah menggunakan selama 1 – 2 tahun disebut Early Adopters. 

Early adopters cenderung menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengakses 

internet karena mereka merasa telah cukup mengetahui seluk-beluk mengenai 

internet dan ingin mendapatkan manfaat yang lebih banyak dari internet tersebut. 

Jang et al. (2015), menyatakan bahwa sebagian besar pengguna Instagram 

didominasi oleh kalangan pengguna usia 13-19 tahun. Banyak dari  mereka 

termasuk kelompok early adopters. Mereka cenderung untuk memberikan lebih 

banyak like, comment, dan menuliskan hashtag pada foto yang mereka unggah.  

Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

responden penelitian merupakan pengguna Instagram dalam kategori early 

adopters. Mereka adalah pengguna Instagram yang sangat aktif dan lebih banyak 
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terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan Instagram seperti upload foto, 

menanggapi foto akun lain dalam bentuk like dan comment. 

4.3 Distribusi Jawaban Responden 

Pada bagian ini dijabarkan distribusi item-item dari variabel bebas yaitu  

eWOM (X) yang memiliki dimensi platform assistance (X1), concern for other 

consumers (X2), dan expressing positive feelings (X3). Sedangkan variabel terikat 

dalam penelitian ini yaitu minat beli (Y). Pengukuran menggunakan skala likert 

dengan skala 1-5. Pada setiap butir pertanyaan, para responden diminta untuk 

dapat memberikan penilaian sikapnya terhadap pernyataan-pernyataan yang ada. 

4.3.1 Distribusi Jawaban Item Dimensi Platform Assistance (X1) 

Pada dimensi platform assistance terdapat lima item pernyataan yang 

diberikan kepada responden. Distribusi frekuensi dari jawaban responden 

mengenai pernyataan  dimensi platform assistance (X1) dijelaskan pada Tabel 4.7 

berikut ini: 

 Tabel 4.7  

Distribusi Jawaban Item Dimensi Platform Assistance (X1) 

Item 

Skala Jawaban 

Mean 

1 2 3 4 5 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 
Netral Setuju 

Sangat 

Setuju 

f % f % f % f % f % 

X1.1 0 0 7 3,9 64 35,6 95 52,8 14 7,8 3,64 

X1.2 1 0,6 12 6,7 21 11,7 106 58,9 40 22,2 3,96 

X1.3 0 0 1 0,6 10 5,6 116 64,4 53 29,4 4,23 

X1.4 0 0 1 0,6 10 5,6 122 67,8 47 26,1 4,19 

X1.5 0 0 2 1,1 27 15,0 124 68,9 27 15,0 3,98 

Mean Platform Assistance (X1) 4,00 
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Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

Keterangan: 

X1.1: Melalui Instagram, saya merasakan kemudahan untuk berkomunikasi 

dengan Richeese Factory. 

X1.2:   Menggunakan Instagram tidak memakan banyak biaya. 

X1.3: Instagram mempermudah word of mouth mengenai Richeese Factory. 

X1.4: Saya dapat merasakan bahwa Instagram adalah alat yang efektif untuk 

membantu proses promosi restoran Richeese Factory. 

X1.5:  Saya merasa bahwa Instagram dapat mengakomodasi Richeese Factory 

dalam berinteraksi dengan konsumen. 

Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa item pernyataan yang memiliki nilai 

rata-rata terbesar adalah Instagram mempermudah word of mouth mengenai 

Richeese Factory (X1.3) dengan mean sebesar 4,23. Rata-rata seluruh pernyataan 

mengenai platform assistance (X1) adalah sebesar 4,00 menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden setuju dengan pernyataan-pernyatan dalam variabel 

platform assistance. 

4.3.2 Distribusi Jawaban Item Dimensi Concern For Other Consumers (X2) 

Pada dimensi concern for other consumers terdapat empat item pernyataan 

yang diberikan kepada responden. Distribusi frekuensi dari jawaban responden 

mengenai pernyataan  dimensi concern for other consumers (X2) dijelaskan pada 

Tabel 4.8 berikut ini: 
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Tabel 4.8 

Distribusi Jawaban Item Dimensi Concern for Other Consumers (X2) 

Item 

Skala Jawaban 

Mean 

1 2 3 4 5 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 
Netral Setuju 

Sangat 

Setuju 

f % f % f % f % f % 

X2.1 0 0 0 0 23 12,8 135 75,0 22 12,2 3,99 

X2.2 0 0 1 0,6 12 6,7 133 73,9 34 18,9 4,11 

X2.3 0 0 2 1,1 52 28,9 112 62,2 14 7,8 3,77 

X2.4 0 0 0 0 15 8,3 137 76,1 28 15,6 4,07 

Mean Concern for Other Consumers (X2) 3,98 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

Keterangan: 

X2.1: Melalui Instagram, saya mendapatkan rekomendasi yang berkaitan dengan 

Richeese Factory. 

X2.2: Melalui Instagram, saya terbantu untuk mendapatkan informasi mengenai 

pilihan menu di Richeese Factory. 

X2.3: Melalui Instagram, saya dapat merasakan kepedulian orang lain saat  

merekomendasikan Richeese Factory.      

X2.4: Melalui Instagram, saya mendapatkan informasi mengenai kualitas 

Richeese Factory. 

 Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa item pernyataan yang memiliki nilai 

rata-rata terbesar adalah melalui Instagram, saya terbantu untuk mendapatkan 

informasi mengenai pilihan menu di Richeese Factory (X2.2) dengan mean sebesar 

4,11. Rata-rata seluruh pernyataan mengenai concern for other consumers (X2) 
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adalah sebesar 3,98 menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju dengan 

pernyataan-pernyatan dalam variabel concern for other consumers.                  

4.3.3 Distribusi Jawaban Item Dimensi Expressing Positive Feelings (X3) 

Pada dimensi expressing positive feelings terdapat empat item pernyataan 

yang diberikan kepada responden. Distribusi frekuensi dari jawaban responden 

mengenai pernyataan  dimensi expressing positive feelings (X3) dijelaskan pada 

Tabel 4.9 di bawah ini: 

Tabel 4.9 

Distribusi Jawaban Item Dimensi Expressing Positive Feelings (X3) 

Item 

Skala Jawaban 

Mean 

1 2 3 4 5 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 
Netral Setuju 

Sangat 

Setuju 

f % f % f % f % f % 

X3.1 0 0 0 0 19 10,6 128 71,1 33 18,3 4,08 

X3.2 0 0 2 1,1 17 9,4 123 68,3 38 21,1 4,09 

X3.3 0 0 1 0,6 36 20,0 125 69,4 18 10,0 3,89 

X3.4 0 0 0 0 8 4,4 139 77,2 33 18,3 4,14 

Mean Expressing Positive Feelings (X3) 4,05 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

Keterangan: 

X3.1: Melalui Instagram, saya mendapatkan informasi mengenai keunggulan 

Richeese Factory. 

X3.2: Melalui Instagram, saya dapat merasakan kesenangan orang lain pada 

Richeese Factory. 

X3.3: Melalui Instagram, saya dapat merasakan kebanggaan orang lain saat  

bersantap di restoran Richeese Factory. 
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X3.4: Melalui Instagram, saya mendapatkan informasi mengenai pengalaman  

positif orang lain terhadap Richeese Factory. 

 Tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa item pernyataan yang memiliki nilai 

rata-rata terbesar adalah melalui Instagram, saya mendapatkan informasi 

mengenai pengalaman  positif orang lain terhadap Richeese Factory (X3.4) dengan 

mean sebesar 4,14. Rata-rata seluruh pernyataan mengenai expressing positive 

feelings (X3) adalah sebesar 4,05 menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

sangat setuju dengan pernyataan-pernyatan dalam dimensi expressing positive 

feelings. 

4.3.4 Distribusi Jawaban Item Variabel Minat Beli (Y) 

Pada variabel minat beli terdapat empat item pernyataan yang diberikan 

kepada responden. Distribusi frekuensi dari jawaban responden mengenai 

pernyataan  variabel minat beli (Y) dijelaskan pada Tabel 4.10 di bawah ini: 

Tabel 4.10 

Distribusi Jawaban Item Variabel Minat Beli (Y) 

Item 

Skala Jawaban 

Mean 

1 2 3 4 5 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 
Netral Setuju 

Sangat 

Setuju 

F % f % f % f % f % 

Y1 0 0 5 2,8 39 21,7 111 61,7 25 13,9 3,87 

Y2 0 0 2 1,1 22 12,2 130 72,2 26 14,4 4,00 

Y3 0 0 1 0,6 4 2,2 133 73,9 42 23,3 4,19 

Y4 0 0 0 0 9 5,0 137 76,1 34 18,9 4,14 

Y5 0 0 1 0,6 10 5,6 112 62,2 57 31,7 4,25 

Mean Minat Beli (Y) 4,09 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 
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Keterangan: 

Y1:  Saya tertarik untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai Richeese 

Factory. 

Y2:  Saya mempertimbangkan untuk membeli salah satu menu di Richeese 

Factory. 

Y3: Saya tertarik untuk mencoba menu di Richeese Factory. 

Y4:  Saya ingin mengetahui menu di restoran Richeese Factory. 

Y5:  Saya ingin bersantap di Richeese Factory. 

Tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa item pernyataan yang memiliki 

nilai rata-rata paling tinggi adalah saya ingin bersantap di Richeese Factory (Y5), 

yaitu sebesar 4,25. Rata-rata seluruh pernyataan mengenai variabel minat beli (Y) 

adalah sebesar 4,09 memiliki arti bahwa sebagian besar responden sangat  setuju 

dengan pernyataan-pernyatan dalam variabel minat beli. 

4.4 Hasil Uji Instrumen Penelitian 

4.4.1 Hasil Uji Validitas 

Validitas instrumen adalah suatu ukuran yang menunjukkan 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. 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 
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dinyatakan tidak valid. Adapun hasil uji validitas untuk masing-maisng item 

variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut: 

Tabel 4.11 

Uji Validitas Instrumen 

Variabel Item r Hitung Signifikansi r Tabel Keterangan 

X1 

X1.1 0,682 0,000 0,145 Valid 

X1.2 0,679 0,000 0,145 Valid 

X1.3 0,583 0,000 0,145 Valid 

X1.4 0,718 0,000 0,145 Valid 

X1.5 0,723 0,000 0,145 Valid 

X2 

X2.1 0,626 0,000 0,145 Valid 

X2.2 0,672 0,000 0,145 Valid 

X2.3 0,639 0,000 0,145 Valid 

X2.4 0,637 0,000 0,145 Valid 

X3 

X3.1 0,728 0,000 0,145 Valid 

X3.2 0,825 0,000 0,145 Valid 

X3.3 0,744 0,000 0,145 Valid 

X3.4 0,718 0,000 0,145 Valid 

Y 

Y1 0,741 0,000 0,145 Valid 

Y2 0,766 0,000 0,145 Valid 

Y3 0,799 0,000 0,145 Valid 

Y4 0,756 0,000 0,145 Valid 

Y5 0,701 0,000 0,145 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas dapat diketahui bahwa semua item 

pernyataan untuk variabel eWOM yang terdiri atas dimensi platform assistance 

(X1), concern for other consumers (X2), expressing possitive feelings (X3), dan 

variabel minat beli (Y) memiliki nilai r hitung > r tabel (0,145) atau nilai 
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signifikansi korelasi < alpha (0,050) sehingga dapat dikatakan bahwa semua item 

pernyataan telah valid. 

4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Instrumen dikatakan handal (reliabel) 

bila memiliki koefisien keandalan reliabilitas sebesar 0,60 atau lebih. Uji 

reliabilitas yang digunakan adalah dengan Alpha Cronbach. Hasil pengujian 

reliabilitas terhadap variabel platform assistance (X1), concern for other 

consumers (X2), expressing positive feelings (X3), dan minat beli (Y) ditunjukkan 

pada Tabel 4.12 berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Koefisien Alpha Cronbach Keterangan 

X1 0,694 Reliabel 

X2 0,748 Reliabel 

X3 0,746 Reliabel 

Y 0,803 Reliabel 

       Sumber: Data Primer Diolah, 2016  

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas dapat diketahui bahwa semua variabel yang 

digunakan memiliki nilai koefisien Alpha Cronbach lebih besar dari 0,60 

sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen pernyataan yang digunakan dalam 

penelitian ini sudah reliabel atau dapat dipercaya. 

4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Salah satu syarat untuk dapat menggunakan analisis linier regresi berganda 

adalah terpenuhinya asumsi klasik. Dalam penelitian ini digunakan tiga asumsi 
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klasik yaitu uji asumsi normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. 

Penjelasan hasil analisis sebagai berikut. 

4.5.1 Hasil Uji Normalitas 

Normalitas dapat dideteksi dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji ini 

membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) dengan distribusi 

normal baku. Dasar pengambilan keputusan dari uji Kolmogorov-Smirnov adalah 

jika signifikansi di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan. 

Sedangkan jika signifikansi di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang 

signifikan.  

Tabel 4.13 

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 180 

Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

Std. Deviation .28986377 

Most Extreme Differences Absolute .075 

Positive .075 

Negative -.050 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.013 

Asymp. Sig. (2-tailed) .257 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

     Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

 

Berdasarkan hasil pengujian normalitas seperti yang terlihat pada tabel 

hasil uji Kolmogorov-Smirnov di atas, menunjukkan signifikansi sebesar 0,257. 

Angka tersebut di atas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang diuji tidak 
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mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data 

tersebut normal sehingga dapat memenuhi asumsi normalitas. 

4.5.2 Hasil Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak terjadi 

hubungan linier yang sempurna atau dapat dikatakan tidak ada hubungan yang 

berkaitan antar variabel indpenden. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinieritas dapat dilihat dari Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai 

VIF < 10 atau nilai tolerance > 0,10 maka menunjukkan tidak adanya 

multikolinieritas, dan begitu juga sebaliknya. Model regresi yang baik adalah 

tidak terjadi korelasi atau tidak memiliki masalah multikolinieritas antar variabel 

independen. Nilai VIF hasil regeresi dapat dilihat pada Tabel 4.14 berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Asumsi Multikolinieritas 

Variabel 

Independen 
Tolerance VIF Keterangan 

X1 0,782 1,279 Non Multikolinieritas 

X2 0,836 1,197 Non Multikolinieritas 

X3 0,830 1,205 Non Multikolinieritas 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

Hasil Tabel 4.14 di atas menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas 

antar variabel independen dalam model regresi penelitian. Hal tersebut dilihat dari 

nilai tolerance masing-masing variabel > 0,10 atau nilai VIF masing-masing 

variabel < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan uji asumsi tidak adanya 

multikolinieritas dapat terpenuhi. 

4.5.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas dipergunakan untuk menguji adanya perbedaan varian 

residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Apabila 
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residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas 

dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara mendeteksi 

adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji Glejser. Uji ini akan 

meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel independent. Dasar 

pengambilan keputusan pada uji Glejser ini adalah jika nilai signifikansi lebih 

besar dari 0,05, kesimpulannya tidak terjadi heteroskedastisitas dan jika nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05, kesimpulannya telah terjadi heteroskedastisitas 

(Raharjo, 2014). 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Glejser 

Variabel Independen Signifikansi 

X1 0,355 

X2 0,325 

X3 0,688 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa signifikansi semua variabel 

independen lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

mempunyai ragam homogen (konstan) atau dengan kata lain tidak terdapat gejala 

heteroskedastisitas. 

4.6 Analisis Regresi Linier Berganda 

Proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi 

linier berganda yang dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara 

variabel independen dan variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data 

dengan menggunakan IBM SPSS Statistics for Windows versi 17 didapatkan 

ringkasan seperti tampak pada Tabel 4.16 berikut:  
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Tabel 4.16 

Hasil Ringkasan Analisis Regresi Berganda 

Variabel 

Beta 

thitung Sig Keterangan Standardized 

Coefficient 

X1 0,106 1,506 0,134 Tidak Signifikan 

X2 0,187 2,730 0,007 Signifikan 

X3 0,417 6,079 0,000 Signifikan 

R      = 0,560 

R Square     = 0,314 

Koefisien Determinasi (Adjusted. R2) = 0,302 

F hitung     = 26,796 

F tabel      = 2,66 

Sig. F      = 0,000 

t-tabel      = 1,653 

α      = 0,05 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

Model regresi yang digunakan ialah standardized regression, karena data 

yang digunakan ialah data interval yang pengukurannya menggunakan skala 

likert. Skala likert ini digunakan untuk mengukur persepsi, sikap, dan pendapat 

seseorang atau kelompok. Dalam standardized regression, ukuran variabel atau 

ukuran jawaban telah disamakan. Berikut ini adalah persamaan regresi yang 

didapatkan pada Tabel 4.16: 

Y = b1X1 + b2X2 + b3X3 

Y = 0,106X1 + 0,187X2 + 0,417X3 

Dari persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut: 

Y =  Ialah variabel dependen yang nilainya akan dipengaruhi oleh variabel 

independen. Pada penelitian ini yang menjadi variabel dependen ialah 

minat beli yang nanti nilainya dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel 
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independen dari eWOM yaitu platform assistance (X1), concern for other 

consumers (X2), dan expressing positive feelings (X3). 

b1 =  Koefisien regresi variabel platform assistance (X1) sebesar 0,106 memiliki 

tanda positif. Dapat diartikan bahwa variabel ini berpengaruh terhadap 

minat beli (Y) dan memiliki hubungan yang searah. Apabila terjadi 

kenaikan kualitas pada platform assistance (X1) maka akan terjadi 

peningkatan pada minat beli (Y) dengan asumsi variabel yang lain 

dianggap tetap atau sama dengan 0. Variabel platform assistance (X1) 

memiliki nilai Sig.t sebesar 0,134 yang memiliki arti bahwa variabel 

tersebut tidak berpengaruh signifikan karena Sig.t > 0,05. 

b2 =  Koefisien regresi variabel concern for other consumers (X2) sebesar 0,187 

memiliki tanda positif. Dapat diartikan bahwa variabel ini berpengaruh 

terhadap minat beli (Y) dan memiliki hubungan yang searah. Apabila 

terjadi kenaikan kualitas pada concern for other consumers (X2) maka 

akan terjadi peningkatan pada minat beli (Y) dengan asumsi variabel lain 

dianggap tetap atau sama dengan 0. Variabel concern for other consumers 

(X2) memiliki nilai Sig.t sebesar 0,007 yang memiliki arti bahwa variabel 

tersebut berpengaruh signifikan karena Sig.t < 0,05. 

b3 =  Koefisien regresi variabel expressing positive feelings (X3) sebesar 0,417 

memiliki tanda positif. Dapat diartikan bahwa variabel ini berpengaruh 

terhadap minat beli (Y) dan memiliki hubungan yang searah. Apabila 

terjadi kenaikan kualitas pada expressing positive feelings (X3) maka akan 

terjadi peningkatan pada minat beli (Y) dengan asumsi variabel lain 

dianggap tetap atau sama dengan 0. Variabel expressing positive feelings 
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(X3) memiliki nilai Sig.t sebesar 0,000 yang memiliki arti bahwa variabel 

tersebut berpengaruh signifikan karena Sig.t < 0,05. 

4.6.1 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan suatu 

garis penggunaan variasi variabel indpenden yang akan ditunjukkan oleh besarnya 

koefisien determinasi (Adjusted. R. Square). Dalam analisis regresi, nilai koefisien 

Adj. R2 dapat digunakan sebagai ukuran untuk menyatakan kecocokan garis 

regresi yang diperoleh. Nilai Adj. R2 yang besar dapat menunjukkan bahwa model 

regresi yang didapatkan dapat menjelaskan kondisi yang sebenarnya.  

Tabel 4.16 menunjukkan bahwa model regresi memiliki koefisien 

determinasi sebesar 0,302. Harga koefisien memiliki arti kontribusi variabel 

independen yang terdiri dari platform assistance (X1), concern for other 

consumers (X2), dan expressing positive feelings (X3) dapat mempengaruhi 

variabel dependen minat beli (Y) sebesar 30,2% dan sisanya sebesar 69,8% 

dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Faktor lain 

yang mungkin mempengaruhi, seperti harga, brand image, lokasi yang strategis, 

dan sebagainya yang tidak dijelaskan lebih detail dalam peneltian ini. Selain itu, 

berdasarkan nilai koefisien R yang ditunjukkan pada Tabel 4.16 yaitu sebesar 

0,560 atau sebesar 56% memiliki arti bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara 

platform assistance (X1), concern for other consumers (X2), dan expressing 

positive feelings (X3) terhadap minat beli (Y). 

4.7 Uji Hipotesis 

Model regresi yang telah didapatkan diuji terlebih dahulu baik secara 

simultan dan parsial pengujian model regresi secara simultan dilakukan 



87 

 

menggunakan uji F atau ANOVA sedangkan pengujian model regresi secara 

parsial dilakukan dengan uji t. 

4.7.1 Uji F 

Pengujian secara simultan dilakukan untuk menunjukkan apakah semua 

variabel independen yang terdiri dari platform assistance (X1), concern for other 

consumers (X2), dan expressing positive feelings (X3) secara simultan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen minat beli (Y). Uji F 

dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika nilai F 

hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Tabel 4.17 menunjukkan hasil 

uji ANOVA sebagai berikut: 

Tabel 4.17 

Hasil Uji ANOVA 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6.869 3 2.290 26.796 .000a 

Residual 15.040 176 .085   

Total 21.909 179    

a. Predictors: (Constant), Expressing, Concern, Platform 

b. Dependent Variable: Minat 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

Dari Tabel 4.17 menunjukkan bahwa nilai df1 = 3 dan df2 = 176 diperoleh 

nilai F tabel sebesar 2,66. Hal tersebut memiliki arti bahwa pengujian hipotesis 

model regresi secara simultan dengan menggunakan uji F diperoleh hasil F hitung 

> F tabel (26,796 > 2,66) dan signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil 

dari alpha (α) = 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha 

diterima, yang berarti terdapat pengaruh yang simultan antara variabel independen 
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platform assistance (X1), concern for other consumers (X2), dan expressing 

positive feelings (X3) terhadap variabel dependen minat beli (Y). 

4.7.2 Uji t 

Pengujian secara parsial dilakukan guna mengetahui apakah masing-

masing variabel independen pembentuk model regresi secara individu memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Untuk menguji hubungan tersebut 

dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Variabel independen 

pembentuk model regresi dikatakan berpengaruh signifikan jika t hitung > t tabel 

atau nilai signifikansi < α = 0,05. Pengujian model regresi secara parsial dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Variabel Platform Assistance (X1) 

Tabel 4.18 

Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel Platform Assistance (X1) 

Hipotesis Nilai Keputusan 

Ho : β1 = 0  (variabel X1 tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Y) 

Ha : β1 ≠ 0  (variabel X1 berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Y) 

thitung = 1,506 

Sig  = 0,134 

ttabel  = 1,653 

Ho diterima, 

Ha ditolak 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

Melihat hasil uji hipotesis platform assistance (X1) dalam Tabel 4.18 di 

atas menunjukkan nilai statistik uji t sebesar 1,506 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,134. Nilai statistik uji t hitung tersebut lebih kecil dari t tabel (1,506 < 

1,653) dan nilai signifikansi yang lebih besar dari α = 0,05. Hasil pengujian ini 

menunjukkan bahwa Ho diterima dan dapat disimpulkan bahwa variabel platform 

assistance (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel minat beli (Y). 
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b. Variabel Concern for Other Consumers  (X2) 

Tabel 4.19 

Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel Concern for Other Consumers  (X2) 

Hipotesis Nilai Keputusan 

Ho : β1 = 0  (variabel X2 tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Y) 

Ha : β1 ≠ 0  (variabel X2 berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Y) 

thitung = 2,730 

Sig  = 0,007 

ttabel  = 1,653 

Ho ditolak, 

Ha diterima 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

Melihat hasil uji hipotesis concern for other consumers (X2) dalam Tabel 

4.19 di atas menunjukkan nilai statistik uji t sebesar 2,730 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,007. Nilai statistik uji t hitung tersebut lebih besar dari t 

tabel (2,730 > 1,653) dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari α = 0,05. Hasil 

pengujian ini menunjukkan bahwa Ha diterima dan dapat disimpulkan bahwa 

variabel concern for other consumers (X2) berpengaruh signifikan terhadap 

variabel minat beli (Y). 

c. Variabel Expressing Positive Feelings (X3) 

Tabel 4.20 

Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel Expressing Positive Feelings (X3) 

Hipotesis Nilai Keputusan 

Ho : β1 = 0  (variabel X3 tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Y) 

Ha : β1 ≠ 0  (variabel X3 berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Y) 

thitung = 6,079 

Sig  = 0,000 

ttabel  = 1,653 

Ho ditolak, 

Ha diterima 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

Melihat hasil uji hipotesis expressing positive feelings (X3) dalam Tabel 

4.20 di atas menunjukkan nilai statistik uji t sebesar 6,079 dengan nilai 
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signifikansi sebesar 0,000. Nilai statistik uji t hitung tersebut lebih besar dari t 

tabel (6,079 > 1,653) dan nilai signifikan yang lebih kecil dari α = 0,05. Hasil 

pengujian ini menunjukkan bahwa Ha diterima dan dapat disimpulkan bahwa 

variabel expressing positive feelings (X3) berpengaruh signifikan terhadap 

variabel minat beli (Y). 

4.7.3 Hasil Uji Dominan 

Uji dominan dilakukan untuk mengetahu variabel independen mana yang 

paling berpengaruh terhadap variabel Y. Uji ini dilakukan dengan melihat 

perbandingan koefisien regresi (β) antara variabel independen satu dengan yang 

lain. Dalam model regresi linier, variabel yang paling dominan pengaruhnya 

terhadap variabel Y adalah variabel yang memiliki nilai Standardize βeta 

Coefficient terbesar. 

Tabel 4.21 

Ringkasan Hasil Tabel Analisis Regresi Berganda 

Variabel Koefisien βeta Pengaruh 

X1 0,106 Tidak Signifikan 

X2 0,187 Signifikan 

X3 0,417 Signifikan (Dominan) 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

Tabel 4.21 di atas menunjukkan bahwa variabel expressing positive 

feelings (X3) adalah variabel yang memiliki koefisien regresi yang paling besar, 

yaitu 0,417. Artinya variabel Y paling banyak dipengaruhi oeh variabel 

expressing positive feelings (X3) daripada variabel platform assistance (X1) dan 

concern for other consumers (X2). Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa dalam 

penelitian ini pengaruh paling dominan dalam minat beli Richeese Factory adalah 

variabel expressing positive feelings (X3). Hal ini bermaksud semakin banyak 
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konsumen melihat di Instagram mengenai pengalaman positif konsumen lain yang 

telah bersantap atau membeli menu di Richeese Factory, semakin tinggi pula 

minat konsumen untuk membeli menu Richeese Factory. 

4.8 Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini sudah memenuhi 

uji persyaratan analisis regresi linier berganda. Data yang dikumpulkan melalui 

kuesioner yang disebarkan kepada responden telah diuji validitas dan 

reliabilitasnya sehingga dapat dilanjutkan pada pengujian asumsi klasik yang 

terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas. Setelah 

uji asumsi klasik dilakukan, maka dilanjutkan dengan analisis regresi berganda 

untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan 

dilanjutkan dengan menguji hipotesis dengan melakukan uji F dan uji t. 

4.8.1 Pengaruh Signifikansi Simultan 

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh secara simultan antara 

variabel platform assistance (X1), concern for other consumers (X2), dan 

expressing positive feelings (X3) terhadap minat beli (Y) Richeese Factory. 

Hennig-Thurau et al. (2004) menyebutkan bahwa “eWOM is any positive or 

negative statement made by potential, actual, or former customers about a 

product or company which is made available to multitude of the people and 

institutes via the Internet. Consumers may be exposed to eWOM through websites, 

blogs, chsatrooms, or email.” Dengan demikian, dapat dinilai bahwa eWOM 

merupakan sesuatu yang terintegrasi. Pengaruh eWOM akan lebih maksimal jika 

digunakan secara terintegrasi. Peneliti sempat melakukan wawancara pada 

beberapa orang yang pernah terpapar eWOM mengenai restoran Richeese Factory 
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namun tidak melalui Instagram. Beberapa orang mengaku bahwa mereka 

mendapatkan informasi melalui media elektronik lain, seperti televisi dan radio. 

Selain itu, ada beberapa yang mengetahui Richeese Factory dari chatroom (saat 

chatting melalui BBM atau LINE dengan temannya), dari blog atau artikel online, 

seperti detik.com, dan media sosial yang lain, seperti Twitter dan Path. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan konsistensi promosi yang 

berkelanjutan dan terintegrasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 

memaksimalkan penggunaan teknologi pada berbagai jenis media, khususnya 

media sosial yang saat ini sangat digemari oleh kalangan muda di Indonesia. 

Media sosial (khususnya Instagram) tidak dapat dijadikan sebagai satu-

satunya media untuk menyebarkan eWOM dan bukan merupakan jaminan untuk 

menimbulkan minat beli konsumen. Penggunaan media sosial lain (Facebook, 

Twitter, Tumblr, dan sebagainya) serta instant messaging application (Blackberry 

Messenger, WhatsApp, LINE, dan sebagainya) juga dapat memunculkan obrolan 

terhadap suatu restoran. Selain itu, kualitas produk dan kualitas pelayanan yang 

baik, publisitas melalui media elektronik lain maupun media cetak juga turut 

menentukan minat beli konsumen. Hal ini didukung oleh pernyataan Gupta dan 

Harris (2010) yang menjelaskan bahwa eWOM merupakan fenomena yang relatif 

baru dan masih banyak yang perlu untuk diperdalam lagi. 

Lebih lanjut Gupta dan Harris (2010) menyatakan bahwa jika eWOM 

terpapar oleh konsumen yang memiliki motivasi tinggi untuk mencari informasi, 

maka eWOM tersebut dapat menyebabkan konsumen membutuhkan waktu lebih 

banyak untuk menganalisis keseluruhan informasi dan mempertimbangkan 

rekomendasi produk yang diberikan melalui eWOM tersebut. Sementara itu, jika 
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eWOM terpapar oleh konsumen yang memiliki sedikit motivasi untuk mencari 

informasi mengenai eWOM tersebut, maka konsumen tersebut cenderung 

membuat keputusan berdasarkan rekomendasi yang didapat dari eWOM tersebut. 

Oleh karena itu, selain eWOM itu sendiri, besar kecilnya motivasi konsumen 

untuk mencari tahu informasi lebih lanjut turut mempengaruhi minat beli 

konsumen. 

4.8.2 Pengaruh Signifikansi Parsial 

Pembahasan hasil penelitian selanjutnya ialah mengenai pengaruh masing-

masing variabel independen yaitu platform assistance (X1), concern for other 

consumers (X2), dan expressing positive feelings (X3) secara individu atau parsial 

terhadap minat beli (Y) Richeese Factory dijelaskan sebagai berikut: 

a.  Platform assistance (X1) terhadap minat beli (Y) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel platform assistance (X1) 

tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel minat beli (Y). 

Hasil yang sama juga terjadi pada penelitian Hennig-Thurau et al. (2004) yang 

menyatakan bahwa dimensi platform assistance tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap penyebaran eWOM yang akhirnya akan berdampak pada 

minat beli.  

Dimensi platform assistance ini menunjukkan seberapa besar peran 

Instagram @richeese_factory sebagai alat dalam menyebarkan eWOM mengenai 

Richeese Factory hingga dapat mempengaruhi minat beli konsumen. Richeese 

Factory memang telah menggunakan akun Instagram untuk mempermudah 

interaksi dengan konsumen dan juga sebagai media promosi. Pengaruh yang tidak 

signifikan didapat karena terdapat indikasi konsumen lebih tertarik dengan konten 
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eWOM yang berisi informasi atau rekomendasi mengenai Richeese Factory yang 

ditulis konsumen lain di Instagram. Testimoni yang diberikan tersebut dirasakan 

berdasarkan pengalaman objektif mereka sehingga konsumen akan lebih yakin 

dan menumbuhkan minat beli yang lebih kuat. 

b.  Concern for other consumers (X2) terhadap minat beli (Y) 

Pada variabel selanjutnya, yaitu concern for other consumers (X2) 

berpengaruh signifikan terhadap variabel minat beli (Y). Dalam penelitian 

sebelumnya oleh Sari (2012), variabel concern for other consumers juga 

menunjukkan adanya pengaruh signifikansi secara parsial terhadap minat beli 

konsumen.  

Concern for others pada penelitian ini merupakan dimensi pada variabel 

eWOM yang berkaitan dengan rasa peduli seseorang terhadap teman, kerabat,  

follower, ataupun siapa saja yang menggunakan Instagram. Rasa empati dan 

kepedulian terhadap orang lain mampu membuat seseorang bersedia 

menyampaikan hal-hal yang dirasa penting untuk diketahui dan dapat membantu 

terbentuknya minat beli orang lain dengan cara mengunggah dan mengomentari 

foto tersebut melalui media sosial Instagram. Selanjutnya postingan tersebut 

terbaca oleh para follower pengguna Instagram hingga menyebabkan mereka 

terpapar informasi dalam bentuk eWOM. Informasi tersebut dapat berupa 

rekomendasi menu yang disajikan di Richeese Factory lengkap dengan tampilan 

penyajian, harga, dan rasa. Hal inilah yang dapat menimbulkan minat beli 

konsumen karena mereka melihat rekomendasi dengan bukti foto yang asli. 

Ward dan Ostrom dalam Zhang, Craciun, dan Shin (2010) 

mengungkapkan bahwa internet saat ini telah sangat diberdayakan konsumen 
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untuk berbagi informasi yang dapat dengan mudah diakses dan sebagian besar 

konsumen dapat memberitahukan pengalamannya melalui internet. EWOM positif 

juga dapat mempersuasi pelanggan potensial dan mempengaruhi purchase 

intentions pelanggan terhadap produk yang direkomendasikan pelanggan lain.  

 Bentuk rekomendasi mengenai Richeese Factory tidak hanya ditulis oleh 

manajemen Richeese Factory itu sendiri, namun juga melibatkan beberapa akun 

Instagram yang memang telah terkenal dengan review makanan. Seperti yang 

dilakukan oleh akun @eatinbali. Pada review yang ditulis oleh @eatinbali berisi 

tentang menu yang disajikan Richeese Factory, promo diskon 50%, dan letak 

restoran Richeese Factory di Bali. Dengan memberikan rekomendasi yang 

lengkap, calon konsumen akan mendapatkan gambaran jelas tentang informasi 

dan menu apa yang akan mereka nikmati di restoran Richeese Factory. 

Gambar 4.5 

Rekomendasi Akun Instagram @eatinbali Terkait Richeese Factory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Instagram, 2016 
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c. Expressing positive feelings (X3) terhadap minat beli (Y) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel expressing positive 

feelings (X3) memiliki kontribusi positif dan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel minat beli (Y).  

Expressing positive feelings diartikan sebagai ekspresi positif pelanggan 

yang puas terhadap kualitas suatu produk. Sundaram et al. menyatakan bahwa 

expressing positive feelings ini dipicu oleh pengalaman konsumsi positif. Lebih 

lanjut Dichter menjelaskan bahwa pengalaman positif pelanggan ini 

mempengaruhi keinginan mereka secara psikologis di mana mereka memiliki 

keinginan yang kuat untuk berbagi pengalaman mereka dengan orang lain. 

Keinginan tersebut dapat dituangkan dengan menulis pengalaman positif mereka 

secara online (Jeong dan Jang, 2010).  

Pada Instagram, dapat dilihat banyak sekali konsumen atau pelanggan 

yang mengunggah pengalaman positif mereka terkait menu dan pelayanan di 

Richeese Factory. Terlebih lagi Richeese Factory secara aktif akan merepost foto 

dari konsumen mereka sehingga para pengguna akun Richeese Factory dapat 

melihat keunggulan Richeese Factory dan merasakan kesenangan orang lain 

bersantap di Richeese Factory. Bentuk eWOM seperti ini nantinya akan 

berpengaruh pada minat beli konsumen. Berikut ini hasil screenshot dari beberapa 

akun Instagram mengenai pengalaman positif konsumen Richeese Factory di 

mana mereka mengungkapkan rasa sajian menu yang enak di Richeese Factory, 

kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan, dan keunggulan yang dimiliki oleh 

Richeese Factory dengan menu yang disajikan dengan saus keju. 
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Gambar 4.6 

Pengalaman Positif Konsumen Richeese Factory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Instagram, 2016 

 

4.8.3 Pembahasan Hasil Uji Dominan 

Berdasarkan Tabel 4.21 menunjukkan bahwa variabel expressing positive 

feelings (X3) adalah variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap minat 

beli konsumen pada Richeese Factory. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 
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konsumen tertarik atau berminat membeli produk Richeese Factory karena mereka 

telah melihat review, testimoni, atau pengalaman positif orang lain melalui media 

sosial Instagram terhadap Richeese Factory. Perasaan positif yang dirasakan oleh 

pengguna akun Instagram Richeese Factory ditunjukkan dengan informasi yang 

mereka dapatkan mengenai keunggulan Richeese Factory, kesenangan, dan 

kebanggaan orang lain saat bersantap di Richeese Factory. Semakin sering 

frekuensi konsumen terpapar dengan eWOM positif mengenai Richeese Factory, 

akan semakin besar minat beli mereka terhadap Richeese Factory. Selain itu ada 

kecenderungan bahwa konsumen yang merasa ketidakpastian terhadap produk 

cenderung mencari komentar online. Membaca komentar online sangat membantu 

konsumen karena dapat membuat konsumen merasa lebih percaya diri pada 

keputusan pembelian. Komentar yang jelas, logis, dan persuasif, dengan alasan 

yang cukup berdasarkan fakta-fakta tertentu tentang produk, memiliki efek positif 

yang kuat pada niat pembelian (Lin et al., 2013). 

4.9 Implikasi Penelitian 

Penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh platform assistance (X1), 

concern for other consumers (X2), dan expressing positive feelings (X3) di media 

sosial Instagram terhadap minat beli (Y) konsumen pada Richeese Factory. 

Setelah melakukan penelitian, terdapat beberapa implikasi yang dapat diterapkan 

perusahaan untuk meningkatkan minat beli konsumen terhadap Richeese Factory. 

Hasil penelitian menunjukkan ketiga variabel independen, yaitu variabel 

platform assistance (X1), concern for other consumers (X2), dan expressing 

positive feelings (X3) di media sosial Instagram berpengaruh secara simultan 

terhadap minat beli (Y) konsumen pada Richeese Factory. Namun dimensi 
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platform assistance tidak berpengaruh secara signifikan parsial terhadap minat 

beli konsumen. Dalam hal ini, diharapkan pihak admin lebih aktif dalam 

menjawab pertanyaan atau menangani komplain konsumen melalui media sosial 

khususnya Instagram. Menurut Hennig-Thurau et al. (2004), konsumen yang 

memakai forum media sosial untuk menulis permasalahan mereka terkait sebuah 

produk akan sangat berharap perusahaan dapat memberikan solusi. Dengan 

demikian untuk meningkatkan pelayanan, pihak Richeese Factory harus lebih 

aktif berinteraksi dengan konsumen melalui Instagram, tidak hanya sekedar 

memberikan like sehingga fungsi akun Instagram Richeese Factory sebagai 

platform assistance dapat lebih maksimal. Selain itu Richeese Factory bisa juga 

lebih sering untuk mengunggah foto atau video pada Instagram dengan caption 

yang mengundang tanggapan konsumen atau pembicaraan tertentu. Misalnya, 

dengan menanyakan apa menu favorit konsumen saat bersantap di Richeese 

Factory. Dengan begitu, interaksi antara konsumen dengan konsumen atau antara 

Richeese Factory dengan konsumen dapat tercipta lebih banyak. Selain itu, 

konsumen akan merasa lebih familiar dengan Richeese Factory atas upaya mereka 

untuk lebih dekat kepada konsumen.  

Concern for other consumers dapat ditingkatkan dengan berbagai cara, 

salah satunya yaitu dengan melibatkan lebih banyak food blogger yang memiliki 

akun di Instagram untuk menuliskan review mengenai menu yang disajikan di 

Richeese Factory. Seorang food blogger yang berpengalaman biasanya akan 

memberikan review secara lengkap dan dengan jumlah followers mereka yang 

banyak maka penyebaran eWOM mengenai Richeese Factory juga akan semakin 

luas. Hal lain yang bisa dilakukan Richeese Factory yaitu dengan mengadakan 
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promosi referral. Maksud dari promosi referral di sini adalah konsumen yang 

datang ke Richeese Factory dan melakukan pembelian dalam jumlah tertentu, 

akan mendapatkan kupon referral yang bisa konsumen tersebut berikan kepada 

teman atau keluarga. Sehingga konsumen tersebut akan termotivasi  untuk 

merekomendasikan Richeese Factory kepada orang lain. Selanjutnya calon 

konsumen yang diberi kupon tersebut akan mendapatkan potongan harga apabila 

dia bersantap di Richeese Factory.  

Pada dimensi terakhir yaitu expressing positive feelings, pihak Richeese 

Factory dapat membuat strategi promosi untuk lebih meningkatkan peran 

konsumen dalam penyebaran eWOM dan meningkatkan kebangaan konsumen 

saat bersantap di Richeese Factory. Misalnya dengan mengadakan selfie contest, 

di mana konsumen yang mengunggah foto mereka dengan menu Richeese Factory 

akan mendapatkan hadiah dalam bentuk tertentu, misalnya voucher makan. Selain 

selfie contest, dapat pula diadakan review contest yaitu lomba untuk menuliskan 

pengalaman positif konsumen saat bersantap di Richeese Factory. Konsumen 

dengan konsep review paling unik akan mendapatkan hadiah. Cara lain adalah 

dengan memberikan diskon harga kepada konsumen yang datang untuk bersantap 

di Richeese Factory saat hari ulang tahun mereka. Dengan harga khusus itu, 

konsumen akan tertarik untuk membawa teman-temannya makan bersama 

merayakan hari istimewa tersebut.  

Penyebaran eWOM tidak muncul begitu saja, tetapi tentu didasari motif-

motif tertentu dari konsumen tersebut mengapa mereka melakukan eWOM. 

Dengan melakukan berbagai macam promosi yang menyenangkan bagi 

konsumen, tentu peluang terciptanya eWOM khususnya di media sosial Instagram 
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akan lebih besar. Pada akhirnya, secara keseluruhan pihak Richeese Factory harus 

terus mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas produk dan pelayanan. Agar 

konsumen yang puas akan termotivasi untuk menciptakan eWOM sehingga minat 

beli pada konsumen lain dapat muncul.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel 

eWOM yang terdiri atas dimensi platform assistance, concern for other 

consumers, dan expressing positive feelings di sosial media Instagram terhadap 

minat beli konsumen Richeese Factory. Hasil kesimpulan dari penelitian yang 

telah dilakukan ialah sebagai berikut: 

4. Variabel eWOM yang terdiri atas platform assistance, concern for other 

consumers, dan expressing positive feelings di media sosial Instagram 

memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap minat beli 

konsumen Richeese Factory.  

5. Variabel concern for other consumers dan expressing positive feelings di 

media sosial Instagram memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial 

terhadap minat beli konsumen Richeese Factory. Sedangkan variabel 

platform assistance tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

minat beli konsumen Richeese Factory. 

6. Variabel expressing positive feelings memiliki pengaruh dominan terhadap 

minat beli konsumen Richeese Factory. 

 

 

 

 



103 

 

5.2 Saran 

Berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Untuk mendukung peran Instagram sebagai platform assistance, Richeese 

Factory harus lebih aktif berinteraksi dengan konsumen khususnya di 

media sosial Instagram. 

2. Untuk meningkatkan penyebaran eWOM pada dimensi concern for other 

consumers, Richeese Factory harus melibatkan lebih banyak akun food 

blogger untuk memberikan review di Instagram tentang produk mereka 

dan memberikan kupon referral yang dapat konsumen berikan pada teman 

mereka untuk bersantap di Richeese Factory.  

3. Richeese Factory harus meningkatkan peran konsumen dalam penyebaran 

eWOM, misalnya dengan mengadakan selfie contest yang juga dapat 

meningkatkan kebangaan konsumen saat bersantap di Richeese Factory 

dan review contest untuk mendorong konsumen mengekspresikan 

kesenangan mereka terhadap Richeese Factory. 

4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memakai sampel dengan 

jumlah yang lebih besar untuk hasil penelitian yang lebih akurat. 

5. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya eWOM mengenai Richeese 

Factory tidak hanya diukur melalui media sosial Instagram, namun bisa 

juga melalui media sosial lain, seperti Twitter dan Path. 
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LAMPIRAN 1 

KUESIONER PENELITIAN 

 

KUESIONER PENELITIAN 

“PENGARUH ELECTRONIC WORD OF MOUTH (EWOM) DI SOCIAL MEDIA 

INSTAGRAM TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN 

(STUDI PADA RICHEESE FACTORY)” 

 

Dengan hormat, 

 Dengan ini, saya Fitri Annisa, mahasiswa Jurusan Manajemen Konsentrasi Pemasaran 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, memohon kesediaan anda untuk 

berpartisipasi mengisi kuesioner ini. Jawaban anda akan menjadi masukan yang sangat berharga bagi 

penelitian ini. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Electronic Word of Mouth (eWOM) di Social 

Media Instagram Terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Pada Richeese Factory)” ini  dilakukan 

dalam rangka penyusunan skripsi dan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi saya. 

 Jawaban yang anda berikan tidak bernilai benar atau salah. Demi kepentingan penelitian, 

peneliti akan menjaga kerahasiaan indentitas responden. Saya sampaikan terimakasih yang sebesar-

besarnya atas partisipasi dan kerjasama anda dalam membantu penyelesaian penelitian ini. 

 

Hormat saya, 

 

 

Fitri Annisa  

 

Petunjuk Umum Pengisian Kuesioner 

Kuesioner di bawah ini memuat sejumlah pertanyaan/pernyataan. Berilah tanda silang (X) 

pada jawaban yang anda pilih. 

 

1. Jenis kelamin:  a. Laki-laki  b. Perempuan 

 

2. Domisili:  a. Malang 

   b. Kediri 

   c. Blitar 

   d. Banyuwangi 

   e. Lain-lain ............... 
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3. Pekerjaan saat ini: a. Pelajar/Mahasiswa 

   b. PNS 

   c. Swasta 

   d. Wirausaha 

   e. Lain-lain ............... 

 

4. Lama bergabung di Instagram: a. < 1 tahun b. 1 – 2 tahun c. > 2 tahun 

 

5. Penghasilan/uang saku per bulan: a. < Rp2.600.000,00 

     b. Rp2.600.000,00 – Rp6.000.000,00 

     c. > Rp6.00.000,00  

       

6. Pendidikan terakhir: a. SD 

   b. SMP 

   c. SMA 

   d. Diploma 

   e. Sarjana 

   f.  Lain-lain ............... 

 

Isilah pernyataan berikut ini dengan tanda silang (X) atau centang (√) pada kolom jawaban 

yang anda anggap paling cocok dengan persepsi anda dengan ketentuan sebagai berikut: 

Jawaban Skor 

 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Tidak Setuju (TS) 2 

Netral (N) 3 

Setuju (S) 4 

Sangat Setuju (SS) 5 

 

1. Electronic Word of Mouth (eWOM) 

No. Dimensi Pernyataan 
1 

STS 

2 

TS 

3 

N 

4 

S 

5 

SS 

1. 

 

Platform 

Assistance 

 

Melalui Instagram, saya merasakan kemudahan 

untuk berkomunikasi dengan Richeese Factory. 

     

Menggunakan Instagram tidak memakan 

banyak biaya. 

     

Instagram mempermudah word of mouth 

(penyebaran informasi dari mulut ke mulut) 

mengenai Richeese Factory. 
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No. Dimensi Pernyataan 
1 

STS 

2 

TS 

3 

N 

4 

S 

5 

SS 

1. 

 

Platform 

Assistance 

 

Saya dapat merasakan bahwa Instagram adalah 

alat yang efektif untuk membantu proses 

promosi restoran Richeese Factory. 

     

Saya merasa bahwa Instagram dapat 

mengakomodasi Richeese Factory dalam 

berinteraksi dengan konsumen. 

     

2. Concern For 

Other 

Consumers 

Melalui Instagram, saya mendapatkan 

rekomendasi yang berkaitan dengan Richeese 

Factory.  

     

Melalui Instagram, saya terbantu untuk 

mendapatkan informasi mengenai pilihan menu 

di Richeese Factory. 

     

Melalui Instagram, saya dapat  merasakan 

kepedulian orang lain saat merekomendasikan 

Richeese Factory.                                   

     

Melalui Instagram, saya mendapatkan informasi 

mengenai kualitas Richeese Factory.                                   

     

3. Expressing 

Positive 

Feelings 

Melalui Instagram, saya mendapatkan informasi 

mengenai keunggulan Richeese Factory. 

     

Melalui Instagram, saya dapat merasakan 

kesenangan orang lain pada Richeese Factory. 

     

Melalui Instagram,  saya dapat merasakan 

kebanggaan orang lain saat bersantap di restoran 

Richeese Factory. 

     

Melalui Instagram, saya mendapatkan informasi 

mengenai pengalaman positif orang lain 

terhadap Richeese Factory. 

     

 

 

 

2. Minat Beli Konsumen 

No. Dimensi Pernyataan 
1 

STS 

2 

TS 

3 

N 

4 

S 

5 

SS 

1. Minat Beli Saya tertarik untuk mencari informasi lebih 

lanjut mengenai Richeese Factory. 

     

Saya mempertimbangkan untuk membeli salah 

satu menu di Richeese Factory. 

     

Saya tertarik untuk mencoba menu di Richeese 

Factory. 

     

Saya ingin mengetahui menu di restoran 

Richeese Factory. 

     

Saya ingin bersantap di Richeese Factory. 
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LAMPIRAN 2 

DESKRIPTIF JAWABAN RESPONDEN 

 

Tabel Deskriptif Jawaban Variabel X1 (Platform Assistance) 

X1.1 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 7 3.9 3.9 3.9 

3 64 35.6 35.6 39.4 

4 95 52.8 52.8 92.2 

5 14 7.8 7.8 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 

X1.2 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 1 .6 .6 .6 

2 12 6.7 6.7 7.2 

3 21 11.7 11.7 18.9 

4 106 58.9 58.9 77.8 

5 40 22.2 22.2 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 

X1.3 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 1 .6 .6 .6 

3 10 5.6 5.6 6.1 

4 116 64.4 64.4 70.6 

5 53 29.4 29.4 100.0 

Total 180 100.0 100.0  
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X1.4 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 1 .6 .6 .6 

3 10 5.6 5.6 6.1 

4 122 67.8 67.8 73.9 

5 47 26.1 26.1 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 

X1.5 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 2 1.1 1.1 1.1 

3 27 15.0 15.0 16.1 

4 124 68.9 68.9 85.0 

5 27 15.0 15.0 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 

Tabel Deskriptif Jawaban Variabel X2 (Concern for Other Consumers) 

X2.1 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 23 12.8 12.8 12.8 

4 135 75.0 75.0 87.8 

5 22 12.2 12.2 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 

X2.2 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 1 .6 .6 .6 

3 12 6.7 6.7 7.2 

4 133 73.9 73.9 81.1 

5 34 18.9 18.9 100.0 

Total 180 100.0 100.0  
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X2.3 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 2 1.1 1.1 1.1 

3 52 28.9 28.9 30.0 

4 112 62.2 62.2 92.2 

5 14 7.8 7.8 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 

X2.4 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 15 8.3 8.3 8.3 

4 137 76.1 76.1 84.4 

5 28 15.6 15.6 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 

Tabel Deskriptif Jawaban Variabel X3 (Expressing Positive Feelings) 

X3.1 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 19 10.6 10.6 10.6 

4 128 71.1 71.1 81.7 

5 33 18.3 18.3 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 

X3.2 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 2 1.1 1.1 1.1 

3 17 9.4 9.4 10.6 

4 123 68.3 68.3 78.9 

5 38 21.1 21.1 100.0 

Total 180 100.0 100.0  
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X3.3 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 1 .6 .6 .6 

3 36 20.0 20.0 20.6 

4 125 69.4 69.4 90.0 

5 18 10.0 10.0 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 

X3.4 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 8 4.4 4.4 4.4 

4 139 77.2 77.2 81.7 

5 33 18.3 18.3 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 

Tabel Deskriptif Jawaban Variabel Y (Minat Beli) 

Y1 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 5 2.8 2.8 2.8 

3 39 21.7 21.7 24.4 

4 111 61.7 61.7 86.1 

5 25 13.9 13.9 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 

Y2 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 2 1.1 1.1 1.1 

3 22 12.2 12.2 13.3 

4 130 72.2 72.2 85.6 

5 26 14.4 14.4 100.0 

Total 180 100.0 100.0  
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Y3 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 1 .6 .6 .6 

3 4 2.2 2.2 2.8 

4 133 73.9 73.9 76.7 

5 42 23.3 23.3 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 

Y4 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 9 5.0 5.0 5.0 

4 137 76.1 76.1 81.1 

5 34 18.9 18.9 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 

Y5 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 1 .6 .6 .6 

3 10 5.6 5.6 6.1 

4 112 62.2 62.2 68.3 

5 57 31.7 31.7 100.0 

Total 180 100.0 100.0  
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LAMPIRAN 3 

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

 

Uji Validitas X1 (Platform Assistance) 

Correlations 

  X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1 

X1.1 Pearson Correlation 1 .295** .196** .379** .412** .682** 

Sig. (2-tailed)  .000 .008 .000 .000 .000 

N 180 180 180 180 180 180 

X1.2 Pearson Correlation .295** 1 .229** .295** .303** .679** 

Sig. (2-tailed) .000  .002 .000 .000 .000 

N 180 180 180 180 180 180 

X1.3 Pearson Correlation .196** .229** 1 .358** .300** .583** 

Sig. (2-tailed) .008 .002  .000 .000 .000 

N 180 180 180 180 180 180 

X1.4 Pearson Correlation .379** .295** .358** 1 .514** .718** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 

N 180 180 180 180 180 180 

X1.5 Pearson Correlation .412** .303** .300** .514** 1 .723** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 

N 180 180 180 180 180 180 

X1 Pearson Correlation .682** .679** .583** .718** .723** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 180 180 180 180 180 180 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Uji Validitas X2 (Concern for Other Consumers) 

Correlations 

  X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2 

X2.1 Pearson Correlation 1 .347** .182* .117 .626** 

Sig. (2-tailed)  .000 .015 .119 .000 

N 180 180 180 180 180 
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X2.2 Pearson Correlation .347** 1 .102 .325** .672** 

Sig. (2-tailed) .000  .172 .000 .000 

N 180 180 180 180 180 

X2.3 Pearson Correlation .182* .102 1 .251** .639** 

Sig. (2-tailed) .015 .172  .001 .000 

N 180 180 180 180 180 

X2.4 Pearson Correlation .117 .325** .251** 1 .637** 

Sig. (2-tailed) .119 .000 .001  .000 

N 180 180 180 180 180 

X2 Pearson Correlation .626** .672** .639** .637** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 180 180 180 180 180 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Uji Validitas X3 (Expressing Positive Feelings) 

Correlations 

  X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3 

X3.1 Pearson Correlation 1 .495** .367** .322** .728** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 180 180 180 180 180 

X3.2 Pearson Correlation .495** 1 .442** .513** .825** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 180 180 180 180 180 

X3.3 Pearson Correlation .367** .442** 1 .410** .744** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 180 180 180 180 180 

X3.4 Pearson Correlation .322** .513** .410** 1 .718** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 180 180 180 180 180 

X3 Pearson Correlation .728** .825** .744** .718** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 180 180 180 180 180 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Uji Validitas Y (Minat Beli) 

Correlations 

  Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y 

Y1 Pearson Correlation 1 .461** .459** .360** .374** .741** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 

N 180 180 180 180 180 180 

Y2 Pearson Correlation .461** 1 .539** .553** .346** .766** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 

N 180 180 180 180 180 180 

Y3 Pearson Correlation .459** .539** 1 .553** .508** .799** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 

N 180 180 180 180 180 180 

Y4 Pearson Correlation .360** .553** .553** 1 .489** .756** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 

N 180 180 180 180 180 180 

Y5 Pearson Correlation .374** .346** .508** .489** 1 .701** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 

N 180 180 180 180 180 180 

Y Pearson Correlation .741** .766** .799** .756** .701** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 180 180 180 180 180 180 

 

 

UJI RELIABILITAS 

Uji Reliabilitas X1 (Platform Assistance) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.694 5 
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Uji Reliabilitas X2 (Concern for Other Consumers) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.748 5 

 

Uji Reliabilitas X3 (Expressing Positive Feelings) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.746 4 

 

Uji Reliabilitas Y (Minat Beli) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.803 5 

 

LAMPIRAN 4  

UJI ASUMSI KLASIK 

UJI NORMALITAS 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 180 

Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

Std. Deviation .28986377 

Most Extreme Differences Absolute .075 

Positive .075 

Negative -.050 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.013 

Asymp. Sig. (2-tailed) .257 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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UJI HETEROSKEDASTISITAS GLEJSER 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression .140 3 .047 1.311 .273a 

Residual 6.273 176 .036   

Total 6.413 179    

a. Predictors: (Constant), Expressing, Concern, Platform 

b. Dependent Variable: RES2 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.159 .198  -.801 .424   

Platform .034 .037 .078 .927 .355 .782 1.279 

Concern .045 .046 .080 .987 .325 .836 1.197 

Expressing .015 .038 .033 .403 .688 .830 1.205 

 

LAMPIRAN 5 

UJI REGRESI LINIER BERGANDA 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .560a .314 .302 .29232 

a. Predictors: (Constant), Expressing, Concern, Platform 

b. Dependent Variable: Minat 
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ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6.869 3 2.290 26.796 .000a 

Residual 15.040 176 .085   

Total 21.909 179    

a. Predictors: (Constant), Expressing, Concern, Platform 

b. Dependent Variable: Minat 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .837 .307  2.723 .007   

Platform .085 .057 .106 1.506 .134 .782 1.279 

Concern .193 .071 .187 2.730 .007 .836 1.197 

Expressing .361 .059 .417 6.079 .000 .830 1.205 

a. Dependent Variable: Minat 

 

Collinearity Diagnosticsa 

Model 

Dimensi

on Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) Platform Concern Expressing 

1 1 3.983 1.000 .00 .00 .00 .00 

2 .007 24.054 .05 .97 .03 .19 

3 .006 25.289 .06 .03 .34 .71 

4 .003 34.218 .88 .00 .63 .09 

a. Dependent Variable: Minat 

 

 

 


