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RINGKASAN 

RENI DEWI KUMALASARI. 145040100111017. Analisis Pengaruh 

Electronic Word of Mouth (eWOM) terhadap Keputusan Wisatawan 

Berkunjung di Café Sawah Desa Wisata Pujon Kidul. Di bawah bimbingan 

Wisynu Ari Gutama, SP., MMA., sebagai Pembimbing Utama dan Destyana 

Ellingga Pratiwi, SP., MP., MBA., sebagai Pembimbing Pendamping.  

 

Pariwisata saat ini mulai mengalami perubahan tren, khususnya perubahan 

gaya atau pola berwisata para wisatawan yang cenderung bergeser ke arah wisata 

pedesaan. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya desa wisata, seperti 

Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang yang cukup banyak menawarkan 

atraksi wisata, salah satunya yang baru dan populer dikalangan masyarakat saat 

ini adalah Café Sawah. Café Sawah memiliki potensi wisata yang mendukung 

untuk tujuan wisata pedesaan, karena letaknya yang berada dalam lingkup Desa 

Wisata Pujon Kidul dan menawarkan wisata alam persawahan yang menjadi ciri 

khas desa. Banyaknya destinasi wisata, khususnya di Malang menjadi tantangan 

bagi pengelola untuk secara tepat memasarkan dan memperkenalkan Café Sawah 

ke masyarakat umum. Upaya pemasaran dilakukan melalui media sosial 

instagram dengan menggunakan strategi Electronic Word of Mouth (eWOM) 

untuk menarik wisatawan berkunjung ke Café Sawah. Hal ini dilakukan agar 

informasi mengenai Café Sawah tersebar dengan luas dan cepat, sehingga dapat 

membantu dalam menentukan keputusan wisatawan untuk berkunjung. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh eWOM terhadap keputusan wisatawan 

berkunjung di Café Sawah, Desa Wisata Pujon Kidul.         

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel yang 

digunakan sebanyak 65 responden yang merupakan pengunjung Café Sawah 

dengan teknik penarikan sampel dilakukan dengan non-probability sampling 

menggunakan metode accidental sampling. Penelitian ini menggunakan data 

primer dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan 

kuesioner, serta menggunakan data sekunder yang berasal dari Kantor Desa Pujon 

Kidul dan website Desa Wisata Pujon Kidul. Analisis data penelitian 

menggunakan metode Structural Equation Modeling-Partial Least Square  

(SEM-PLS) dengan pendekatan WarpPLS yang digunakan untuk mengetahui 

besar pengaruh eWOM terhadap keputusan berkunjung dan analisis deskriptif 

untuk mendeskripsikan hasil dari analisis data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Concern for Others (CFO), 

Expressing Positive Feelings (EPF), Helping the Company (HC), dan Economic 

Incentives (ECI) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

berkunjung yang ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur bernilai positif (0,213; 

0,284; 0,391; dan 0,341) dan nilai p-value masing-masing bernilai ≤0,05. Hasil 

nilai R-squared yang dihasilkan dalam penelitian juga sebesar 0,670 yang 

termasuk dalam kriteria model kuat (≤0,70). Wisatawan Café Sawah terbantu 

dalam menentukan keputusan berkunjung karena memperoleh informasi baik 

mengenai lokasi, kualitas, tiket masuk, maupun memperoleh rekomendasi dari 

wisatawan lain melalui media sosial instagram. Informasi yang ada mengenai 

Café Sawah di instagram sebagian besar menggambarkan kesan positif atau 

pengalaman positif seorang pengunjung Café Sawah, sehingga hal ini mampu
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memberikan kontribusi informasi positif kepada orang lain. Selain itu, banyaknya 

publikasi mengenai Café Sawah oleh wisatawan yang telah berkunjung akan 

membuat seseorang merasakan dan mengetahui keinginan orang lain agar Café 

Sawah lebih dikenal oleh banyak orang dan akan memicu kesadaran akan potensi 

wisata yang dimiliki oleh Café Sawah. Hal tersebut dapat mendorong untuk 

menentukan keputusan berkunjung ke Café Sawah. Oleh karena itu, hal ini 

menunjukkan bahwa eWOM mengenai Café Sawah yang tersebar melalui media 

sosial instagram berpengaruh terhadap keputusan wisatawan untuk berkunjung ke 

Café Sawah.  
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SUMMARY 

RENI DEWI KUMALASARI. 145040100111017. Analyzing the Effect of 

Electronic Word of Mouth (eWOM) towards Visit Decision of Tourists in 

Cafe Sawah Pujon Kidul Tourism’s Village. Supervised by Wisynu Ari 

Gutama, SP., MMA., and Destyana Ellingga Pratiwi, SP., MP., MBA.  

 

Tourism was begun to change trends, especially change of style or travel 

pattern of tourists that tends to shift on rural tourism. It was marked by the 

growing of tourism villages, such as Pujon Kidul tourism village, in Malang 

Regency which offers quite a lot of tourist attractions, and one of them which are 

new and popular is Café Sawah. Café Sawah has a potential tourist that support 

for rural tourism destination, because it’s location within the scope of Pujon Kidul 

tourism village and offers a nature tour of rice fields that characterizes of the 

village. The number of tourist destinations, especially in Malang, becomes a 

challenge for managers to precisely market and introduce of Café Sawah to the 

general public. Marketing efforts of Café Sawah was done through a social media 

instagram using Electronic Word of Mouth (eWOM) strategies for attract tourists 

to visit Café Sawah. That was done so the information about Café Sawah spread 

widely and quickly, so it can help determining visit decision of tourists. This 

study aims to analyze the effect of Electronic Word of Mouth (eWOM) towards 

visit decision of tourists in Café Sawah, Pujon Kidul tourism village. 

This study used a quantitative approach. Sample of this study was taken by 

non-probability sampling using accidental sampling method to collected  

65 respondents who are tourists of Café Sawah and use social media instagram. 

Data was collected using primary data by observation, interview, and 

questionnaire techniques, and used secondary data from village office of Pujon 

Kidul and website of Pujon Kidul tourism village. Data of the study was analyzed 

using Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) by 

WarpPLS approach that used to show the effect of eWOM towards visit decision 

and descriptive analysis to describe the result from data analysis. 

Result of the study showed that Concern for Others (CFO), Expressing 

Positive Feelings (EPF), Helping the Company (HC), and Economic Incentives 

(ECI) have a positive and significant effect towards visit decisions as indicated by 

the positive value of path coefficient (0,213; 0,284; 0,391; and 0,341) and p-value 

of each variable is ≤0,05. Result of R-squared that was generated on this study 

was also 0,670 which included on the strong model criterion (≤0,70). Tourists of 

Café Sawah helped to determining visit decision for obtaining good information 

about location, quality, admission, and get recommendations from other tourists 

through social media instagram. The existing information about Café Sawah on 

instagram mostly described the positive impression or positive experience a 

tourists of Café Sawah, so it is able to contribute positive information to others. In 

addition, many publications about Café Sawah by tourists who have been visited 

to Café Sawah will make someone feel and know the desire of others to Café 

Sawah more known by many people and will trigger awareness of tourist potential 

owned by Café Sawah. So, it can encourage determining the decision of visiting 

Café Sawah. It showed that eWOM about Café Sawah spread through on social 

media instagram influential towards decision of tourists to visit Café Sawah.  
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata menjadi salah satu sektor prioritas pembangunan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Hal ini 

mengakibatkan sektor pariwisata mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, 

sehingga menjadi salah satu sektor strategis penggerak perekonomian, khususnya 

di Indonesia. Keadaan ini didukung dengan adanya kontribusi peningkatan jumlah 

kunjungan wisatawan ke Indonesia. Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke 

Indonesia pada tahun 2010 sejumlah 7.002.944 wisatawan dan pada tahun 2016 

meningkat menjadi 11.519.275 wisatawan (Badan Pusat Statistik, 2017). Salah 

satu provinsi di Indonesia yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan adalah 

Provinsi Jawa Timur. salah satunya di Kabupaten Malang. Berdasarkan data 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang (2017), selama enam tahun 

terakhir jumlah wisatawan mancanegara maupun domestik yang berkunjung ke 

Kabupaten Malang mengalami peningkatan, yaitu sejumlah 1.942.253 wisatawan 

di tahun 2010 meningkat hingga mencapai 5.849.544 wisatawan di tahun 2016. 

Arus peningkatan kunjungan wisatawan menjadi kunci bagi Kabupaten 

Malang untuk mengembangkan sektor pariwisata. Namun, pengembangan 

pariwisata harus memperhatikan keinginan wisatawan. Tren perilaku wisatawan 

saat ini telah mengalami perubahan. Perilaku wisatawan mulai bergeser memiliki 

ketertarikan terhadap objek wisata dengan konsep alam, ramah lingkungan, 

berwisata dengan tujuan eksplorasi tradisi, budaya dan interaksi sosial, serta 

banyak wisatawan memilih berwisata ke tempat-tempat yang jauh dari keramaian 

(Tourism Business, 2017). Berdasarkan fenomena tersebut, wisatawan mulai 

memiliki ketertarikan dengan wisata pedesaan. Hal ini menjadi pendorong 

pemerintah maupun pelaku bisnis untuk mengembangkan destinasi wisata baru di 

daerah pedesaan yang memiliki potensi daya tarik wisata sehingga menjadi 

penggerak perekonomian pedesaan, salah satunya dapat dilakukan melalui 

pengembangan desa wisata. Pariwisata pedesaan dapat memberikan alternatif 

sumber pendapatan masyarakat desa dengan menciptakan pekerjaan non-pertanian 

dan nilai tambah tanpa menghapuskan fungsi pertanian yang ada (ILO, 2012).  
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Pengembangan wisata-wisata baru, seperti desa-desa wisata di pedesaan 

dapat memicu persaingan pasar pariwisata yang semakin pesat dan ketat. 

Menghadapi hal tersebut, artinya sebuah destinasi wisata yang baru berkembang 

memerlukan strategi pemasaran yang tepat untuk dapat menarik wisatawan agar 

memiliki keputusan untuk berkunjung. Menurut Kotler dan Keller (2006), salah 

satu hal dalam kegiatan pemasaran yang sangat penting untuk diperhatikan adalah 

komunikasi pemasaran. Melalui komunikasi pemasaran, pemasar wisata dapat 

menyampaikan berbagai hal mengenai wisata dengan tujuan dapat menarik 

perhatian wisatawan untuk berkunjung. Salah satu bentuk dari komunikasi 

pemasaran, yaitu dengan komunikasi dari mulut ke mulut (Word of Mouth). 

Namun, seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi internet saat ini, 

Word of Mouth (WOM) secara luas dilakukan melalui media internet yang disebut 

dengan Electronic Word of Mouth (eWOM), yaitu suatu bentuk promosi berupa 

rekomendasi dari mulut ke mulut yang dilakukan melalui media internet. 

Memahami mengenai eWOM di era perkembangan teknologi digitalisasi 

saat ini sangatlah penting untuk dilakukan oleh pihak pemasar wisata. Hal ini 

karena eWOM menjadi sebuah tempat yang sangat penting untuk 

konsumen/wisatawan memberikan opininya dan eWOM dianggap lebih efektif 

dibandingkan dengan WOM karena tingkat aksesibilitas dan jangkauan lebih luas 

daripada WOM tradisional yang bermedia offline (Jalilvand dan Samiei, 2012). 

Melalui eWOM wisatawan dapat mengetahui informasi maupun pernyataan-

pernyataan tentang suatu destinasi wisata. Adanya komentar atau review 

mengenai produk atau jasa yang disampaikan oleh seseorang biasanya dapat 

dipercaya sehingga akan menciptakan atau mempengaruhi keputusan 

pembelian/keputusan berkunjung bagi orang lain. 

Salah satu destinasi wisata baru yang menerapkan Electronic Word of 

Mouth (eWOM) sebagai strategi dalam kegiatan pemasaran, yaitu Café Sawah, 

Desa Wisata Pujon Kidul. Café Sawah yang diresmikan sejak November 2016 

merupakan atraksi wisata baru yang ditawarkan di Desa Wisata Pujon Kidul, 

Kabupaten Malang, yang masih dalam tahap pengembangan namun 

keberadaannya telah dikenal oleh masyarakat luas dan telah menarik cukup 

banyak pengunjung. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak marketing 
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Café Sawah bahwa pada akhir Oktober 2017, wisatawan yang datang mencapai 

331.408 wisatawan. Hal tersebut tidak lepas dari upaya pemasaran/promosi wisata 

Café Sawah yang dilakukan melalui media sosial, khususnya instagram dengan 

strategi Electronic Word of Mouth (eWOM). 

Umumnya, masyarakat yang hobi berwisata saat ini memiliki 

kecenderungan sebagai pengguna media sosial yang gemar melakukan kegiatan 

upload foto unik dan menarik, secara tidak langsung hal tersebut mengundang 

respon seseorang untuk berkomentar. Adanya kegiatan sharing informasi melalui 

foto-foto lokasi wisata akan membuat pengguna media sosial lain penasaran, yang 

akhirnya memiliki keinginan untuk berkunjung. Hal ini didukung oleh penelitian 

Susilawati (2017), eWOM memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

keputusan berkunjung wisatawan yang paling banyak dipengaruhi oleh dimensi 

extraversion/positive self enhancement, karena berdasarkan penelitian sebagian 

besar pengunjung membagi pengalaman dan perasaan positif yang dirasakan 

setelah melakukan kunjungan ke destinasi wisata. 

Penggunaan media sosial instagram sebagai media pemasaran Café Sawah 

didukung dengan fenomena populernya media sosial saat ini di Indonesia. 

Pengguna instagram di Indonesia pada tahun 2017 meningkat secara signifikan 

sebesar 45 juta pengguna aktif dibandingkan dengan tahun 2016 hanya sebesar 22 

juta pengguna aktif (Liputan6, 2017). Tingginya aktivitas masyarakat dalam 

penggunaan instagram beberapa tahun terakhir ini merupakan media pemasaran 

yang tepat bagi pihak pemasar Café Sawah. Melalui media sosial ini informasi 

mengenai keberadaan Café Sawah menyebar dengan sangat cepat, sehingga para 

wisatawan semakin dimudahkan dalam menjangkau informasi mengenai Café 

Sawah. Menurut Gunelius (2011), media sosial sebagai alat komunikasi dalam 

pemasaran memiliki efisiensi dan efektivitas lebih baik daripada media 

tradisional, karena media sosial mampu meningkatkan brand awareness, brand 

recognition dan recall, serta brand loyalty secara spesifik dan tersegmentasi.  

Berdasarkan laporan Tetra Pak Index 2017 juga mencatat bahwa terdapat 

sekitar 132 juta pengguna internet di Indonesia, dimana 40 persennya merupakan 

pengguna media sosial (Detikinet, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa 

perkembangan tren penggunaan media sosial dikalangan masyarakat semakin 
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meningkat seiring dengan banyak berkembangnya berbagai macam platform 

media sosial. Mayoritas masyarakat Indonesia memiliki kesenangan berbagi 

pengalaman dan perasaan yang sedang di alami melalui media sosial, sehingga 

secara tidak sadar media sosial menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat 

(Mustikasari dan Widaningsih, 2016). 

Penelitian mengenai pengaruh eWOM terhadap keputusan berkunjung 

ataupun pembelian telah dilakukan di Indonesia, namun dalam kondisi lokasi dan 

platform media internet yang berbeda. Hasan dan Setiyaningtyas (2015), pernah 

melakukan penelitian mengenai pengaruh eWOM terhadap keputusan berkunjung 

yang berlokasi di Desa Wisata Nglanggeran Gunung Kidul dan fokus platform 

media sosial sebagai penyebar informasi eWOM adalah facebook. Selain itu, 

penelitian lainnya dilakukan oleh Rachmalika et al. (2015), yaitu menganalisis 

faktor pembentuk eWOM dan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian di 

Restoran Hakata Ikkousha Jakarta dan eWOM tersebar melalui media sosial 

twitter, sedangkan penelitian ini dilakukan khusus pengaruh eWOM terhadap 

keputusan wisatawan berkunjung ke Café Sawah yang tergolong wisata baru 

dengan media sosial instagram sebagai media penyebar informasi. Fokus platform 

media sosial instagram karena media ini digunakan sebagai media komunikasi 

pemasaran/promosi utama oleh pihak pemasar Café Sawah. Saat ini, instagram 

mulai banyak digunakan sebagai media komunikasi pemasaran yang 

mengedepankan pesan visual dan interaktif dalam bentuk foto maupun video. 

Diyatma (2017) juga menyatakan bahwa dibandingkan dengan facebook, 

instagram memberikan keterlibatan penggunanya sebesar 15 kali lebih tinggi dan 

25 kali lebih tinggi daripada twitter. Selain itu, beberapa penelitian yang telah 

disebutkan dalam menganalisis pengaruh antar variabel menggunakan metode 

analisis regresi linier berganda, sedangkan penelitian ini menggunakan metode 

Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM–PLS).  

Metode analisis SEM–PLS digunakan untuk menganalisis pengaruh antar 

variabel dalam penelitian secara kompleks. Sesuai dengan pernyataan Chin et al. 

(1996) bahwa sebagai teknik SEM berbasis komponen/varian, sebenarnya PLS 

memiliki persamaan atau serupa dengan analisis regresi, namun secara simultan 

PLS dapat digunakan untuk memodelkan jalur struktural (hubungan teoritis antara 
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variabel laten) dan jalur pengukuran (hubungan antara variabel laten dan 

indikatornya). Menanggapi hal tersebut, jelas bahwa penggunaan metode  

SEM-PLS dalam analisis pengaruh eWOM terhadap keputusan berkunjung ke 

Café Sawah akan lebih akurat dan kompleks dalam menjelaskan fenomena 

penelitian, karena kemampuan analisis dan prediksi yang dihasilkan lebih baik. 

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Fornell dan Bookstein dalam Yoo et 

al. (2013), bahwa PLS merupakan alat yang ampuh (powerful) untuk menganalisis 

model karena tidak memerlukan banyak asumsi, seperti PLS dapat digunakan 

pada semua skala pengukuran, ukuran sampel kecil, dan distribusi residual 

minimal (tidak terdistribusi normal). Dengan demikian, metode SEM–PLS tidak 

begitu rentan terhadap adanya keterbatasan.  

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, penelitian ini dirasa penting 

untuk dilakukan, karena menariknya fenomena perkembangan teknologi 

digitalisasi (media sosial) sebagai media penyebar informasi eWOM dan 

perkembangan wisata pedesaan yang menjadi tren pergeseran perilaku wisatawan. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Electronic 

Word of Mouth (eWOM) terhadap keputusan wisatawan berkunjung ke Café 

Sawah Desa Wisata Pujon Kidul, yang di analisis menggunakan metode 

Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM–PLS). Hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat membantu pemasar wisata dalam mengarahkan 

upaya pemasaran atau promosi wisata yang lebih efektif dan efisien.    

1.2 Rumusan Masalah 

Café Sawah menjadi atraksi wisata baru di Desa Wisata Pujon Kidul, 

Kabupaten Malang yang berlokasi di tengah persawahan dan cukup jauh dari jalan 

raya, namun akses jalannya cukup memadai. Kondisi alam pedesaan dan suasana 

persawahan di sekitar Café Sawah memiliki potensi yang sesuai dan mendukung 

untuk dijadikan sebagai daya tarik wisata dalam pengembangan Café Sawah. Café 

Sawah menawarkan wisata kuliner dan wisata alam persawahan yang menjadi ciri 

khas desa dengan berbagai fasilitas yang cukup memadai, serta wisatawan yang 

berkunjung juga bebas berinteraksi dengan petani atau masyarakat desa. Kondisi 

alam dan suasana persawahan yang ada dimanfaatkan oleh para wisatawan untuk 

berfoto, karena Café Sawah memiliki spot foto yang unik dan menarik. 
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Berdasarkan hal-hal tersebut, jelas bahwa perkembangan Café Sawah juga sesuai 

dengan pergeseran tren minat wisatawan terhadap wisata pedesaan. 

Café Sawah yang diresmikan sejak November 2016 ini masih tergolong 

wisata baru di Malang. Pembentukan destinasi wisata baru merupakan bentuk dari 

perkembangan pariwisata, yang selanjutnya akan memicu persaingan pasar wisata 

yang semakin ketat. Khususnya, di Malang yang menjadi daerah tujuan wisata dan 

memiliki berbagai macam ragam obyek wisata, sehingga persaingan pariwisata 

menjadi cukup kompetitif. Hal ini secara tidak langsung akan menjadi tantangan 

atau kendala bagi pengembangan Café Sawah. Oleh karena itu, sebagai destinasi 

wisata baru, Café Sawah memerlukan strategi yang tepat dalam pemasaran agar 

mudah dan cepat dikenal oleh masyarakat. 

Menanggapi kendala tersebut, pihak pemasar Café Sawah melakukan 

pemasaran melalui media sosial instagram dengan strategi Electronic Word of 

Mouth (eWOM) untuk menjangkau banyak wisatawan. Penggunaan media sosial 

instagram sebagai media pemasaran Café Sawah ini sejalan dengan semakin 

ekspresif dan eksisnya media sosial instagram di kalangan masyarakat, khususnya 

yang memiliki hobi berwisata. Media sosial instagram menjadi media perantara 

Café Sawah untuk melakukan komunikasi pemasaran dan promosi, karena sesuai 

dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Melalui 

media sosial instagram setiap orang bebas melakukan upload foto maupun video. 

Pemaparan foto maupun video ini akan menarik seseorang untuk memberikan 

respon atau komentar untuk sekedar mencari informasi maupun memberikan 

ulasan berdasarkan pengalaman, sehingga dalam hal ini seorang wisatawan akan 

mampu mempengaruhi wisatawan lain melalui pengalaman yang telah di alami. 

Melalui hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan adanya kecenderungan 

komunikasi atau hubungan sosial antar pengguna media sosial yang dimediasi 

oleh gambar (Putri, 2016). Situs media sosial juga dianggap sebagai platform 

yang sesuai untuk eWOM (Canhoto dan Clark, 2013; Erkan dan Evans, 2016; 

Kim et al., 2014). Informasi yang ditulis baik oleh pengelola wisata Café Sawah 

maupun wisatawan yang pernah berkunjung menjadi informasi penting bagi 

wisatawan lain untuk menentukan pilihan tempat wisata yang dikunjungi.  
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Electronic Word of Mouth (eWOM) akan memperluas pilihan 

konsumen/wisatawan dalam mengumpulkan informasi mengenai produk atau jasa 

dari konsumen/wisatawan lain, karena informasi tersebar secara luas, cepat, dan 

tersedia setiap saat. Akibatnya, eWOM berpotensi memiliki dampak yang kuat 

terhadap proses pengambilan keputusan konsumen (Jeong dan Jang, 2011). 

Kebanyakan konsumen/wisatawan biasanya lebih mendengarkan dan 

mempercayai yang lebih ahli atau berpengalaman dalam memutuskan untuk 

berkunjung, sehingga besar kemungkinan hal ini akan mampu menarik 

konsumen/wisatawan untuk berkunjung. Seperti halnya Café Sawah yang 

tergolong sebagai destinasi wisata baru di Malang, namun cukup ramai dikunjungi 

oleh para wisatawan. Hal ini tidak lepas dari upaya pemasaran dan promosi yang 

dilakukan melalui media sosial, sehingga informasi mengenai Café Sawah 

tersebar dengan cepat. Namun, perlu diketahui walaupun Café Sawah cukup ramai 

dikunjungi oleh wisatawan, tidak bisa dipungkiri bahwa masalah jumlah angka 

kunjungan wisatawan pada setiap bulannya selama ± 1 tahun ini (tahun 2017) 

cenderung fluktuatif (jumlah kunjungan dapat di lihat pada Lampiran 1).   

Berdasarkan hal tersebut, dimungkinkan bahwa tidak seluruh wisatawan 

yang telah menerima informasi mengenai Café Sawah melalui eWOM di media 

sosial instagram melakukan pengambilan keputusan untuk berkunjung. Keadaan 

ini karena ketidaksesuaian antara obyek wisata dengan keinginan/selera 

wisatawan, sehingga mempengaruhi pilihan destinasi wisata. Disisi lain, besar 

kemungkinan wisatawan hanya memiliki niat/minat untuk berkunjung dan tidak 

melakukan pengambilan keputusan berkunjung. Electronic Word of Mouth 

(eWOM) mengenai Café Sawah sebenarnya telah tersebar luas dengan cukup 

banyaknya postingan tentang Café Sawah. Namun, banyaknya postingan yang 

ada belum diimbangi dengan adanya respon yang baik, seperti kurangnya respon 

pengirim informasi terhadap setiap pertanyaan yang diajukan di kolom komentar. 

Oleh karena itu, belum tentu semua orang yang menerima informasi mengenai 

Café Sawah melalui media sosial instagram akan terbantu dalam menentukan 

keputusan berkunjung.                       

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini memfokuskan pada analisis 

pengaruh Electronic Word of Mouth (eWOM) terhadap keputusan wisatawan 
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berkunjung di Café Sawah, Desa Wisata Pujon Kidul. Electronic Word of Mouth 

(eWOM) pada penelitian dilihat berdasarkan empat dimensi yang nantinya akan 

mempengaruhi keputusan berkunjung yaitu, Concern for Others (kepedulian 

terhadap orang lain), Expressing Positive Feelings (informasi pengalaman positif), 

Helping the Company (motif membantu dan mendukung perusahaan), dan 

Economic Incentives (insentif ekonomi). Penggunaan dimensi ini dianggap 

relevan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu, dimensi-dimensi tersebut 

menjadi faktor atau alasan utama konsumen dalam perilaku eWOM dan 

merupakan eWOM yang bersifat positif (Thurau et al., 2004). Pemahaman 

mengenai dimensi-dimensi tersebut mendorong wisatawan memiliki penilaian dan 

dapat mengevaluasi suatu destinasi wisata melalui eWOM yang diterima melalui 

media sosial, sehingga akan berpengaruh pada proses pengambilan keputusan 

untuk berkunjung. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis bagaimana 

pengaruh eWOM terhadap keputusan berkunjung.        

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan pokok 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh dimensi Concern for Others terhadap keputusan 

wisatawan berkunjung di Café Sawah, Desa Wisata Pujon Kidul? 

2. Bagaimana pengaruh dimensi Expressing Positive Feelings terhadap keputusan 

wisatawan berkunjung di Café Sawah, Desa Wisata Pujon Kidul? 

3. Bagaimana pengaruh dimensi Helping the Company terhadap keputusan 

wisatawan berkunjung di Café Sawah, Desa Wisata Pujon Kidul? 

4. Bagaimana pengaruh dimensi Economic Incentives terhadap keputusan 

wisatawan berkunjung di Café Sawah, Desa Wisata Pujon Kidul? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah digunakan untuk mempersempit ruang lingkup penelitian 

agar tidak meluas dan terfokus pada tujuan penelitian. Batasan masalah dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan kepada wisatawan yang sedang berkunjung di Café 

Sawah dan merupakan pengguna media sosial instagram serta pernah 

menerima informasi mengenai Café Sawah, Desa Wisata Pujon Kidul di media 

sosial instagram. 
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2. Penelitian ini hanya menganalisis mengenai pengaruh Electronic Word of 

Mouth (eWOM) yang dilihat berdasarkan dimensi Concern for Others, 

Expressing Positive Feelings, Helping the Company, dan Economic Incentives 

terhadap keputusan berkunjung.     

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh dimensi Concern for Others terhadap keputusan 

wisatawan berkunjung di Café Sawah, Desa Wisata Pujon Kidul. 

2. Menganalisis pengaruh dimensi Expressing Positive Feelings terhadap 

keputusan wisatawan berkunjung di Café Sawah, Desa Wisata Pujon Kidul. 

3. Menganalisis pengaruh dimensi Helping the Company terhadap keputusan 

wisatawan berkunjung di Café Sawah, Desa Wisata Pujon Kidul. 

4. Menganalisis pengaruh dimensi Economic Incentives terhadap keputusan 

wisatawan berkunjung di Café Sawah, Desa Wisata Pujon Kidul. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Telaah Penelitian Terdahulu 

Yap et al. (2013) melakukan penelitian tentang, The Relationship between 

Electronic Word of Mouth Motivations and Message Characteristics:  

The Sender’s Perspective, yang bertujuan untuk menguji hubungan antara 

motivasi dan karakteristik pesan baik pada eWOM positif maupun negatif dari 

perspektif pengirim. Penelitian ini dilaksanakan di Australia melalui survei online 

menggunakan layanan panel konsumen online nasional, dengan jumlah sampel 

sebanyak 201 konsumen yang memiliki kriteria telah memposting pesan online 

tentang layanan keuangan dalam 12 bulan terakhir. Pengujian validitas dan 

reliabilitas konstruk dalam penelitian ini menggunakan exploratory dan 

confirmatory factor analyses, sedangkan dalam pengujian hipotesis untuk menguji 

hubungan antara motivasi eWOM (Positive Self-Enhancement, Social Benefits, 

Advice Seeking, Concern for Other Consumers, Helping the Company, dan 

Venting Negative Feelings) dengan karakteristik pesan kognitif dan afektif 

menggunakan analisis korelasi dan regresi berganda. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa untuk pesan eWOM positif, 

positive self-enhancement (rcognitive = 0,44; raffective = 0.38), social benefits (0,39; 

0,37), advice seeking (0,34; 0,25), dan helping the company (0,54; 0,38) memiliki 

hubungan positif dan signifikan dengan karakteristik pesan kognitif dan afektif 

karena semua variabel eWOM positif tersebut memiliki nilai signifikansi p<0,01 

sehingga hipotesis (Ha) dalam penelitian diterima. Namun, untuk variabel help 

other consumers hanya memiliki hubungan dengan karakteristik pesan kognitif 

(0,41; p<0,01). Berdasarkan hubungan tersebut, eWOM positif mampu 

menjelaskan dengan baik karakteristik pesan kognitif sebesar 36%, namun dalam 

karakteristik pesan afektif hanya sebesar 16%. Selain itu untuk eWOM negatif, 

Positive Self-Enhancement, Social Benefit, dan Advice Seeking tidak memiliki 

hubungan dengan karakteristik pesan kognitif atau afektif, namun penelitian juga 

menunjukkan bahwa advice seeking memiliki hubungan dengan karakteristik 

pesan kognitif sebesar 0,34 (p<0,01). Disisi lain, karakteristik pesan kognitif dan 

afektif berhubungan secara positif dengan Warn Other Consumers (0,44 dan 0,33;  
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p<0,01, hipotesis diterima) dan Venting Negative Feelings (0,20; p<0,05 dan 0.42; 

p<0,01, hipotesis diterima). 

Yoo et al. (2013) melakukan penelitian tentang, Exploring The Effect of  

eWOM Participation on e-Loyalty in e-Commerce, yang bertujuan untuk 

memahami bagaimana Electronic Word of Mouth mempengaruhi pola belanja 

online oleh pelanggan. Lebih lanjut, penelitian ini menggambarkan teori motivasi 

dan teori identifikasi untuk memahami bagaimana eWOM mempengaruhi 

perilaku belanja online. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan cara 

survei online dan berfokus pada pasar online Korea karena merupakan pasar 

terbesar internet dan lingkungan e-commerce berkembang dengan baik di Korea, 

sehingga secara umum dianggap mewakili perilaku pelanggan dalam belanja 

online. Responden dalam penelitian ini sebanyak 300 pelanggan yang dipilih 

secara acak, yang ditentukan berdasarkan kriteria bahwa pelanggan tersebut 

setidaknya memiliki satu catatan transaksi dalam 6 bulan terakhir dalam 

berbelanja di K company (pusat online shop terpopuler di Korea). Penelitian ini 

menggunakan variabel instrinsic motives (Concern for Others, Self Enhancement, 

Social Benefit), extrinsic motive (Economic Incentives), eWOM participation, 

personal site identification, social site identification, dan e-loyalty. Metode  

SEM-PLS digunakan dalam penelitian ini untuk menguji reliabilitas dan validitas 

variabel, menguji model penelitian, dan untuk menganalisis hubungan antara 

variabel endogen dan eksogen.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eWOM participation dapat 

dijelaskan dengan teori motivasi, dimana penelitian menemukan adanya pengaruh 

signifikan antara intrinsic dan extrinsic motives terhadap eWOM participation. 

Namun, intrinsic motives (b=0,517; p<0,01) memiliki pengaruh yang lebih kuat 

terhadap eWOM participation daripada extrinsic motives (b=0,217; p<0,01). 

Selain itu, eWOM participation memiliki pengaruh yang besar terhadap social 

site identification (b=0,604; p<0,01) daripada personal identification (b=0,384; 

p<0,01), dan personal site identification (b=0,586; p<0,01) memiliki pengaruh 

yang kuat terhadap e-loyalty daripada social site identification (b=0,187; p<0,01) 

dalam lingkungan e-commerce. 
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Rachmalika et al. (2015) melakukan penelitian tentang, Analisis Faktor-

Faktor Pembentuk Electronic Word of Mouth dan Pengaruhnya Terhadap 

Keputusan Pembelian pada Restoran Hakata Ikkousha Jakarta, yang bertujuan 

untuk mengetahui faktor-faktor pembentuk eWOM dan pengaruhnya terhadap 

keputusan pembelian. Penelitian dilaksanakan di restoran Hakata Ikkousha 

dengan jumlah sampel sebanyak 116 orang yang memiliki kriteria masyarakat 

umum yang sudah melakukan pembelian pada restoran Hakata Ikkousha setelah 

menerima informasi mengenai Hakata Ikkousha melalui eWOM yang tersebar 

pada situs jejaring sosial twitter. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori 

dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode analisis data berupa analisis 

faktor dan analisis regresi linier berganda. Electronic Word of Mouth dilihat 

berdasarkan dimensi Concern for the Others, Expressing Positive Feelings, 

Economic Incentives, Helping the Company, dan Platform Assistance.  

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang 

terbentuk berdasarkan analisis faktor, yaitu faktor Expressing Positive Feelings, 

faktor Platform Assistance, dan faktor Concern for the Others. Ketiga faktor 

tersebut secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian, yang ditunjukkan dengan nilai F hitung sebesar 6,778 dan 

nilai signifikansinya 0,000 (α<0,05).  Keputusan pembelian dalam penelitian ini 

dapat dijelasan oleh faktor Expressing Positive Feelings, Platform Assistance, dan 

Concern for the Others sebesar 15,4%. Selain itu, berdasarkan pengujian secara 

parsial (uji t), faktor expressing positive feelings memiliki pengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian jika dibandingkan faktor-faktor lainnya, yang 

ditunjukkan dengan nilai signifikansinya sebesar 0,002<0,05. Dua faktor lain, 

yaitu Platform Assistance dan Concern for the Others tidak memiliki pengaruh 

signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian, yang ditunjukkan dengan 

nilai p>0,05 dan nilai thitung< ttabel.  

Hasan dan Setiyaningtyas (2015) melakukan penelitian tentang, Pengaruh 

Electronic Word of Mouth pada Media Sosial Facebook Terhadap Keputusan 

Berkunjung ke Desa Wisata Nglanggeran Gunung Kidul, yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh eWOM pada media sosial facebook terhadap keputusan 

berkunjung. Penelitian ini dilakukan di desa Nglanggeran yang merupakan 
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kawasan ekowisata di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gungkidul dengan jumlah 

sampel sebanyak 100 responden, yaitu wisatawan yang sedang berkunjung  

ke Nglanggeran. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional 

dengan metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Electronic Word of Mouth (eWOM) dalam penelitian ini dilihat berdasarkan 

dimensi Concern for Others, Expressing Positive Feelings, Economic Insentives, 

Helping the Company, dan Platform Assistance. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan pengujian 

secara parsial (uji t) variabel-variabel yang memiliki pengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan berkunjung, yaitu variabel Expressing Positive Feelings, 

Economic Insentives, dan Helping the Company, yang masing-masing ditunjukkan 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000<0,05. Dua variabel lain, yaitu Concern for 

Others dan Platform Assistance secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap keputusan berkunjung, dengan nilai signifikansi masing-masing variabel 

tersebut sebesar 0,063>0,05 dan 0,767>0,05 serta diperoleh nilai thitung< ttabel. Hal 

ini dapat dimungkinkan karena pengguna facebook belum memanfaatkan akun 

facebook secara optimal dalam pencarian informasi dan pengguna facebook juga 

belum menyadari bahwa facebook dapat digunakan sebagai media promosi dan 

bertukar informasi. Namun, berdasarkan uji simultan (uji F), semua variabel bebas 

(X) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan berkunjung (Y), dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000<0,05 dan 

nilai Fhitung>Ftabel (12,960>2,19). Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

(keputusan berkunjung) dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebesar 39%.          

Susilawati (2017) melakukan penelitian tentang, Pengaruh Electronic 

Word of Mouth Terhadap Keputusan Berkunjung di Sindu Kusuma Edupark yang 

bertujuan untuk mengetahui, 1) pengaruh Electronic Word of Mouth terhadap 

keputusan berkunjung; 2) dimensi Electronic Word of Mouth yang paling 

berpengaruh terhadap keputusan berkunjung. Penelitian ini dilakukan di obyek 

wisata Sindu Kusuma Edupark dengan jumlah responden sebanyak 100 orang 

dengan kriteria antara lain, berusia minimal 16 tahun, pengunjung Sindu Kusuma 

Edupark, dan pernah menerima informasi mengenai Sindu Kusuma Edupark. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode analisis data 
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menggunakan analisis regresi linier berganda. Electronic Word of Mouth dalam 

penelitian ini diukur berdasarkan dimensi Platform Assistance, Concern for 

Others Consumers, Extraversion/Positive Self-Enhancement, dan Advice Seeking.  

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel Platform 

Assistance, Concern for Others Consumers, Extraversion/Positive Self-

Enhancement, dan Advice Seeking memberikan pengaruh sebesar 31,2% terhadap 

keputusan berkunjung di Sindu Kusuma Edupark. Berdasarkan hasil pengujian 

secara parsial (uji t), variabel Platform Assistance memiliki nilai signifikansi 

sebesar 0,675>0,05; begitu juga dengan variabel Concern for Others Consumer 

yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,619>0,05 dan diperoleh nilai  

thitung< ttabel, sehingga kedua variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel keputusan berkunjung. Selain itu, dua variabel lain yaitu 

Extraversion/Positive Self-Enhancement dan Advice Seeking secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan berkunjung, yang ditunjukkan 

dengan nilai signifikansinya sebesar 0,010<0,05 dan 0,023<0,05 serta nilai  

thitung > ttabel. Namun, berdasarkan pengujian secara simultan (uji F) menunjukkan 

bahwa variabel Platform Assistance, Concern for Others Consumers, 

Extraversion/Positive Self-Enhancement, dan Advice Seeking berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap keputusan berkunjung di Sindu Kusuma Edupark. 

Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai Fhitung>Ftabel (5,399>2,47) dan nilai 

signifikansi sebesar 0,01<0,05. 

Mulyati et al. (2018) melakukan penelitian tentang, Pengaruh Electronic 

Word of Mouth terhadap Citra Destinasi serta Dampaknya pada Minat dan 

Keputusan Berkunjung Wisatawan Domestik pada Destinasi Wisata Kota 

Bukittinggi yang bertujuan untuk mengetahui, 1) pengaruh eWOM terhadap citra 

destinasi; 2) pengaruh eWOM terhadap minat berkunjung wisatawan; 3) pengaruh 

eWOM terhadap keputusan berkunjung wisatawan; 4) pengaruh citra destinasi 

terhadap minat berkunjung; 5) pengaruh citra destinasi terhadap keputusan 

berkunjung; 6) pengaruh minat berkunjung terhadap keputusan berkunjung 

wisatawan; 7) pengaruh eWOM terhadap keputusan berkunjung melalui citra 

destinasi; 8) pengaruh eWOM terhadap minat berkunjung melalui citra destinasi; 

dan 9) pengaruh citra destinasi terhadap keputusan berkunjung melalui minat 
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berkunjung wisatawan. Penelitian ini dilakukan di destinasi wisata kota 

Bukittinggi dengan jumlah responden sebanyak 246 orang wisatawan domestik 

pada destinasi wisata kota Bukittinggi tahun 2017, dengan teknik pengambilan 

sampel menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik accidental 

sampling. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode analisis 

data menggunakan Partial Least Square (PLS), khususnya SmartPLS. Electronic 

Word of Mouth (eWOM) dalam penelitian ini diukur berdasarkan dimensi 

Concern for Others Consumers, Expressing Positive Feelings, Economic 

Incentives, Helping the Company, dan Platform Assistance.  

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari sembilan (9) hipotesis 

yang telah ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian, sebanyak delapan (7) 

hipotesis diterima, yaitu pengaruh eWOM terhadap citra destinasi (0,457); 

pengaruh eWOM terhadap minat berkunjung wisatawan (0,599); pengaruh 

eWOM terhadap keputusan berkunjung wisatawan (0,134); pengaruh citra 

destinasi terhadap minat berkunjung (0,227); pengaruh citra destinasi terhadap 

keputusan berkunjung (0,759); pengaruh eWOM terhadap keputusan berkunjung 

melalui citra destinasi (0,319); dan pengaruh eWOM terhadap minat berkunjung 

melalui citra destinasi (0,104). Hasil tersebut diindikasikan dengan adanya 

pengaruh positif yang signifikan antara variabel laten eksogen terhadap variabel 

laten endogen, yaitu ditunjukkan dengan nilai uji T-statistic >1,96; nilai p-value 

<0,05; dan memiliki nilai koefisien jalur bernilai positif.  

Berbeda halnya dengan pengaruh minat berkunjung terhadap keputusan 

berkunjung wisatawan (-0,041) dan pengaruh citra destinasi terhadap keputusan 

berkunjung melalui minat berkunjung wisatawan (-0,009), yang menunjukkan 

adanya pengaruh negatif tidak signifikan karena nilai uji T-statistic <1,96 dan 

nilai p-value >0,05, sehingga hipotesis tidak diterima. Hal ini mengindikasikan 

bahwa minat berkunjung bukan merupakan penyebab keputusan berkunjung 

wisatawan domestik ke destinasi wisata kota Bukittinggi. Begitu halnya dengan 

minat berkunjung sebagai variabel intervening juga tidak bisa memperkuat 

hubungan antara citra destinasi terhadap keputusan berkunjung. Hasil nilai R-

squared paling tinggi, yaitu pada variabel keputusan berkunjung yang dipengaruhi 

oleh variabel eWOM, citra destinasi, dan minat berkunjung sebesar 0,650 (65%).  
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Persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan dengan beberapa 

penelitian terdahulu di atas dapat dilihat pada lampiran 2. 

2.2 Tinjauan Tentang Pemasaran 

Pemasaran berperan penting bagi perusahaan untuk mengembangkan 

usaha yang dimiliki dan mencari keuntungan, demi mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan. Persaingan bisnis yang semakin ketat dengan 

banyak munculnya pesaing-pesaing baru dan pelanggan-pelanggan baru, tentunya 

perusahaan perlu melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemasaran yang unik 

dan cermat. Menurut Kotler dan Keller (2009), pemasaran adalah proses sosial 

dimana individu dan kelompok memperoleh apa yang dibutuhkan dan diinginkan 

dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan 

jasa yang bernilai dengan pihak lain. Berdasarkan definisi tersebut diketahui 

bahwa, kegiatan pemasaran tidak hanya menawarkan atau memperkenalkan 

barang dan jasa kepada konsumen, namun pemasaran merupakan sebuah sistem 

atau konsep yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelanggan dengan 

baik sehingga barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan.   

Kunci utama untuk mencapai sebuah tujuan organisasi atau perusahaan 

dalam konsep pemasaran dijelaskan bahwa akan lebih efektif daripada pesaing 

apabila mampu menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai 

pelanggan yang lebih baik kepada pasar sasaran yang dipilih (Kotler dan Keller, 

2009). Secara umum, konsep pemasaran memiliki perbedaan arti dengan konsep 

penjualan. Menurut Theodore Levitt dalam Kotler dan Keller (2009), menyatakan 

bahwa fokus penjualan adalah pada kebutuhan penjual untuk mengubah produk 

yang dimiliki menjadi uang, sedangkan fokus pemasaran adalah pada kebutuhan 

pembeli untuk memuaskan kebutuhan pelanggan melalui produk dan hal-hal yang 

berhubungan dengan penciptaan, penghantaran, dan pengkonsumsian. Dengan 

kata lain, tugas dan peran pemasaran adalah untuk menemukan produk atau jasa 

yang tepat bagi konsumen dan bukan mencari konsumen yang tepat untuk produk 

atau jasa. Melihat dari penjelasan tersebut, beberapa ahli menemukan bahwa 

perusahaan-perusahaan yang menerapkan konsep pemasaran cenderung mencapai 

kinerja yang lebih baik, karena perusahaan mampu memberikan produk yang 

sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. 
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2.3 Tinjauan Tentang Komunikasi Pemasaran 

2.3.1 Pengertian Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran merupakan sarana perusahaan sebagai upaya untuk 

menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen, baik secara 

langsung maupun tidak langsung tentang produk atau jasa yang di jual (Kotler dan 

Keller, 2006). Menurut Kennedy dan Soemanegara (2009), komunikasi pemasaran 

adalah kegiatan pemasaran dengan menggunakan teknik-teknik komunikasi dalam 

memberikan informasi pada setiap orang/konsumen agar tercapai tujuan 

perusahaan, yaitu meningkatnya pendapatan perusahaan atas terjadinya 

penggunaan jasa atau pembelian produk yang ditawarkan. Pendapat lain 

mengatakan bahwa, komunikasi pemasaran merupakan usaha pemasaran yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk menyampaikan pesan kepada publik/konsumen 

sasaran mengenai keberadaan produk atau jasa di pasar (Sutisna, 2001). 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

pemasaran merupakan suatu kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan 

dengan tujuan untuk menginformasikan produk atau jasa yang di jual kepada 

konsumen sasaran, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Oleh karena itu, 

komunikasi pemasaran memiliki peranan penting bagi pemasar untuk 

memasarkan atau mengkomunikasikan produk atau jasa yang ditawarkan. Melalui 

komunikasi pemasaran, seorang konsumen akan mengetahui keberadaan produk 

atau jasa di pasar. Namun, agar komunikasi pemasaran berjalan secara efektif, 

seorang komunikator pemasaran harus memahami proses berjalannya komunikasi 

serta memahami apa yang dirasakan oleh konsumen agar konsumen sasaran 

mudah berinteraksi dengan produk yang ditawarkan atau perusahaan yang 

menawarkan. Selain itu, seorang komunikator pemasaran juga harus mengetahui 

respon atau kesiapan konsumen untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan, 

sehingga komunikator pemasaran perlu untuk memahami tahapan-tahapan 

kesiapan konsumen sebelum melakukan pembelian. Menurut Kotler dan 

Armstrong (2001), tahap kesiapan pembeli (buyer readiness stages) yang 

biasanya dilalui oleh konsumen sebelum melakukan pembelian terdiri dari 6 tahap 

yang digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 1. Tahap Kesiapan-Pembeli 
Sumber: Kotler dan Armstrong (2001) 

2.3.2 Model Komunikasi Pemasaran 

Tahapan proses (model) komunikasi pemasaran digambarkan sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Model Komunikasi Pemasaran 
Sumber: Sutisna (2001) 

Bagan proses komunikasi pemasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

1. Sumber dalam proses komunikasi pemasaran berperan sebagai pengirim pesan 

pemasaran kepada konsumen sasaran, seperti pihak pemasar.  

2. Encoding merupakan keseluruhan proses perancangan pesan atau 

penerjemahan tujuan komunikasi dalam bentuk pesan sampai dengan 

penentuan jenis promosi untuk mengirimkan pesan kepada konsumen. Jenis 

promosi yang dipakai untuk menyampaikan pesan bisa melalui iklan, personal 

selling, promosi penjualan, public relation, atau direct marketing.  
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3. Proses transmisi adalah penyampaian pesan melalui media, baik media cetak 

maupun media elektronik.  

4. Decoding adalah respon dan interpretasi yang diberikan oleh penerima 

(konsumen) atas pesan yang diterima. Respon ini bisa bersifat positif, negatif, 

ataupun netral. Hal tersebut tergantung dengan keserasian antara tanggapan 

konsumen dengan harapan pemasar. 

5. Tindakan adalah sikap dan perilaku konsumen setelah menerima pesan. 

Apabila pesan diterima secara positif oleh konsumen, maka akan memberikan 

pengaruh positif terhadap sikap dan perilaku konsumen. Konsumen yang 

memiliki sikap positif terhadap suatu produk akan cenderung melakukan 

proses pembelian, begitu pula sebaliknya. 

6. Umpan balik (feedback) adalah tanggapan penerima (konsumen) yang 

dikomunikasikan kembali kepada sumber (pemasar). Pemasar melakukan 

evaluasi terhadap pesan yang disampaikan , apakah pesan tersampaikan secara 

efektif atau tidak ke konsumen sasaran. Indikator kefektifan pesan ini dilihat 

berdasarkan tingkat penjualan produk setelah proses penyampaian pesan. 

Apabila konsumen memberikan umpan balik berupa keputusan untuk membeli 

produk dan penjualan perusahaan meningkat secara signifikan diartikan bahwa 

pesan tersampaikan secara efektif, dan begitu pula sebaliknya.  

2.3.3 Bauran Komunikasi Pemasaran 

Menurut Kotler dan Armstrong (2001), terdapat lima bauran komunikasi 

pemasaran yang digunakan perusahaan untuk meraih tujuan pemasaran, yaitu: 

1. Periklanan (Advertising)  

Periklanan adalah segala bentuk biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan 

untuk melakukan presentasi dan promosi nonpribadi baik dalam bentuk gagasan, 

barang, maupun jasa. Periklanan bertujuan untuk menginformasikan, membujuk, 

atau mengingatkan konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh 

perusahaan. Kegiatan periklanan dapat dilakukan melalui pembuatan iklan di 

media cetak dan elektronik, gambar bergerak, kemasan, brosur dan buklet, poster, 

dan sebagainya. Periklanan dibedakan menjadi empat jenis, yaitu sebagai berikut: 

a. Periklanan informatif adalah periklanan dengan tujuan memberikan informasi 

kepada konsumen mengenai produk baru untuk membangun permintaan awal. 
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b. Periklanan persuasif adalah periklanan untuk membangun permintaan selektif 

akan merek dengan meyakinkan konsumen bahwa merek yang ditawarkan 

adalah merek terbaik.  

c. Iklan perbandingan adalah iklan yang secara langsung atau tidak langsung 

membandingkan merek satu dengan yang lainnya.  

d. Iklan pengingat adalah iklan untuk menjaga konsumen agar selalu mengingat 

suatu produk.  

2. Penjualan personal (Personal selling)  

Penjualan personal adalah bentuk presentasi pribadi secara tatap muka 

yang dilakukan oleh perusahaan untuk mensukseskan penjualan dan membangun 

hubungan baik dengan pelanggan. Penjualan personal ini bisa dilakukan melalui 

pameran perdagangan, pertemuan penjualan, dan sebagainya. 

3. Promosi penjualan (Sales promotion)  

Promosi penjualan adalah insentif yang diberikan dalam jangka pendek 

untuk mendorong pembelian atau penjualan produk maupun jasa, seperti undian, 

pameran, diskon, paket harga, barang promosi, kontes, kupon, dan sebagainya. 

Promosi penjualan dapat ditujukan untuk promosi konsumen, promosi dagang, 

maupun untuk tenaga penjualan. Promosi konsumen bertujuan untuk membangun 

pangsa pasar jangka panjang, menarik konsumen mencoba produk baru, 

memancing konsumen meninggalkan produk pesaing, atau menahan dan memberi 

penghargaan kepada konsumen yang loyal. Promosi dagang ditujukan untuk 

pengecer, dimana membuat pengecer mendagangkan produk baru dan memberi 

lebih banyak persediaan dengan pembayaran di muka, sedangkan untuk tenaga 

penjualan ditujukan untuk mendapatkan banyak dukungan terhadap produk yang 

ditawarkan dan mencari pelanggan baru.  

4. Hubungan masyarakat (Public relation)  

Hubungan masyarakat adalah upaya membangun hubungan baik dengan 

publik (konsumen) melalui berbagai program untuk memperoleh dukungan, 

membangun citra baik perusahaan, dan menangani peristiwa-peristiwa yang 

bersifat merugikan bagi perusahaan. Hubungan masyarakat dapat dibentuk 

melalui berbagai kegiatan, seperti sponsorship, donasi dan amal, relasi komunitas, 

publikasi, seminar, press kits, dan sebagainya. Hubungan masyarakat dapat 
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digunakan untuk mempromosikan produk, orang, tempat, gagasan, aktivitas, 

organisasi, hingga bangsa. 

5. Pemasaran langsung (Direct marketing)  

Pemasaran langsung adalah komunikasi langsung yang dilakukan oleh 

perusahaan dengan konsumen sasaran, baik dilakukan melalui surat, telepon, fax 

mail, e-mail, dan sebagainya untuk memperoleh tanggapan segera. Bentuk-bentuk 

dari pemasaran langsung terdiri dari penjualan tatap muka, pemasaran pengeposan 

langsung, pemasaran katalog, telemarketing, pemasaran kios, dan digital 

marketing. Melalui pemasaran langsung ini dapat dibangun hubungan 

berkelanjutan dengan setiap pelanggan. 

Kotler dan Keller (2006) menambahkan bahwa events dan experiences, 

pemasaran interaktif, dan pemasaran word of mouth juga termasuk dalam bauran 

komunikasi pemasaran. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1. Events dan experiences merupakan kegiatan/aktivitas sponsor perusahaan dan 

program yang dirancang perusahaan untuk menciptakan interaksi harian atau 

interaksi yang berhubungan dengan merek tertentu.  

2. Pemasaran interaktif merupakan kegiatan dan program online yang dirancang 

untuk melibatkan pelanggan atau prospek secara langsung atau tidak langsung 

untuk meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra, atau menciptakan 

penjualan produk dan jasa. 

3. Pemasaran word of mouth merupakan komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik 

antar masyarakat yang berhubungan dengan keunggulan atau pengalaman 

membeli atau menggunakan produk atau jasa.    

2.4 Tinjauan Tentang Perilaku Konsumen 

2.4.1 Pengertian Perilaku Konsumen 

Pemahaman tentang perilaku konsumen sangatlah penting bagi seorang 

pemasar suatu produk (barang atau jasa). Kotler dan Keller (2009) menyatakan 

bahwa, perilaku kosumen adalah studi tentang perilaku atau cara individu, 

kelompok, dan organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, serta 

memanfaatkan barang, jasa, ide, atau pengalaman dengan tujuan untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Menurut Sumarwan (2003), 

perilaku konsumen adalah kegiatan, tindakan, dan proses psikologis yang 
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mendorong seseorang melakukan tindakan tersebut saat sebelum membeli, ketika 

membeli, menggunakan, menghabiskan produk hingga kegiatan mengevaluasi. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku 

konsumen merupakan proses, tindakan, dan aktivitas seseorang dalam mencari, 

memilih, membeli, serta mengevaluasi produk (barang atau jasa) dengan tujuan 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. 

Menurut Dwiastuti et al. (2012), terdapat dua alasan pentingnya 

mempelajari dan memahami perilaku konsumen yaitu pertama, konsumen 

merupakan titik sentral perhatian pemasaran, sehingga memahami konsumen akan 

menuntun pemasar dalam menentukan kebijakan pemasaran yang tepat dan 

efisien. Pemasar dapat membidik konsumen sesuai sasaran dan biaya yang 

dikeluarkan untuk kegiatan promosi juga akan lebih murah. Kedua, perkembangan 

dunia pemasaran yang menunjukkan bahwa lebih banyak produk yang ditawarkan 

daripada permintaan. Kelebihan penawaran dapat disebabkan karena, kualitas 

produk yang tidak layak, tidak memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen, 

ataupun terkadang konsumen juga tidak mengetahui mengenai produk yang 

ditawarkan.  

2.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Menurut Kotler dan Keller (2009), faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumen terdiri dari, faktor budaya, sosial, dan pribadi, yaitu: 

1. Faktor budaya 

Faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam 

terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran budaya (culture), 

subbudaya (kebangsaan, agama, kelompok ras, dan daerah geografis), dan kelas 

sosial pembeli dalam mempengaruhi peilaku konsumen. Setiap orang memiliki 

budaya (culture) yang berbeda-beda, mereka memperoleh serangkaian nilai, 

persepsi, preferensi, dan perilaku melalui keluarga maupun orang-orang terdekat 

lainnya. Setiap budaya (culture) juga terdiri dari subbudaya yang lebih kecil yang 

memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik sesuai karakteristik 

masing-masing kelompok, sehingga akan memengaruhi pilihan konsumen 

terhadap makanan, rekreasi, dan sebagainya. Selain itu, di lingkungan masyarakat 

terkadang menujukkan adanya stratifikasi sosial yang berupa kelas-kelas sosial, 
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sehingga berpengaruh pada perilaku konsumsi individu atau kelompok. Kelas 

sosial adalah kelompok yang relatif homogen dan tetap dalam suatu masyarakat, 

dimana anggota-anggotanya memiliki nilai, minat, dan perilaku yang sama. 

2. Faktor sosial 

Perilaku konsumen juga akan dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti 

kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status sosial. Kelompok referensi 

terdiri dari semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak 

langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Kelompok-kelompok yang 

mempunyai pengaruh langsung merupakan seseorang atau kelompok yang 

berinteraksi langsung dan terus-menerus dengan konsumen, seperti keluarga, 

teman, tetangga, dan rekan kerja. Pengaruh anggota keluarga sangat penting 

dalam membentuk perilaku pembeli. Peran (role) terdiri dari kegiatan yang 

diharapkan dapat dilakukan oleh seseorang dan setiap orang yang melakukan 

perannya pasti memiliki status. Pemilihan produk oleh seseorang cenderung 

mencerminkan dan mengkomunikasikan peran serta status yang diinginkan dalam 

masyarakat.   

3. Faktor pribadi 

Keputusan seorang konsumen juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, 

yaitu umur dan tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan dan keadaan ekonomi, 

kepribadian dan konsep diri konsumen, serta gaya hidup. 

a. Umur dan tahap siklus hidup 

Kebutuhan dan selera seseorang akan berubah sesuai dengan 

bertambahnya umur. Pilihan konsumen juga dibentuk oleh siklus hidup keluarga 

dan jumlah, umur, serta jenis kelamin orang dalam suatu keluarga pada waktu 

tertentu. Oleh karena itu, pemasar perlu mengetahui dan memahami perubahan 

minat pembelian konsumen yang berhubungan dengan daur siklus hidup manusia. 

Kelompok siklus hidup dapat dijadikan oleh pemasar sebagai sasaran pemasaran 

produk maupun jasa.  

b. Pekerjaan dan keadaan ekonomi 

Pekerjaan seseorang akan berpengaruh terhadap pola konsumsi yang 

dilakukan. Menanggapi hal ini pemasar penting melakukan identifikasi kelompok 

yang berhubungan dengan jabatan seseorang terhadap minat akan produk (barang 
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atau jasa) yang akan dibeli. Pilihan seseorang terhadap suatu produk juga sangat 

dipengaruhi oleh keadaan ekonomi meliputi, pendapatan yang bisa dibelanjakan 

(tingkat pendapatan, stabilitas, dan pola waktu), tabungan dan kekayaan/aset, 

utang, kemampuan untuk meminjam, serta sikap terhadap pengeluaran dan 

tabungan. Oleh karena itu, penting bagi pemasar untuk terus memperhatikan 

kecenderungan tingkat pendapatan pribadi, tingkat tabungan, dan tingkat bunga. 

c. Kepribadian dan konsep diri 

Umumnya, setiap orang memiliki karakteristik pribadi yang dapat 

mempengaruhi perilaku pembelian. Kepribadian merupakan karakteristik 

psikologis seseorang yang menyebabkan respon yang relatif konsisten dan tetap 

terhadap lingkungannya. Kepribadian dapat dijelaskan berdasarkan ciri-ciri seperti 

kepercayaan diri, dominasi, otonomi, rasa hormat, kemampuan sosialisasi, 

kemampuan mempertahankan diri, dan kemampuan beradaptasi. Setiap orang 

memiliki kepribadian yang berbeda-beda dan akan mempengaruhi perilaku 

pembelian. Oleh karena itu, kepribadian dapat digunakan untuk menganalisis 

perilaku konsumen apabila tipe-tipe kepribadian dapat diklasifikasikan, dan jika 

terdapat korelasi yang kuat antara tipe kepribadian dengan pilihan produk. Selain 

itu, seorang konsumen memiliki kecenderungan untuk memilih dan menggunakan 

produk atau merek yang memiliki kepribadian merek yang sesuai dengan konsep 

diri konsumen atau konsep diri orang lain. 

d. Gaya hidup 

Gaya hidup menunjukkan pola kehidupan seseorang yang tercermin dalam 

kegiatan, minat, dan pendapatnya. Setiap orang yang berasal dari subbudaya atau 

kelas sosial yang sama kemungkinan memiliki gaya hidup yang sama. Apabila 

pemasar menggunakan konsep gaya hidup secara cermat, maka pemasar akan 

mudah memahami nilai-nilai konsumen yang terus berubah dan bagaimana  

nilai-nilai tersebut mempengaruhi perilaku konsumen. 

2.5 Tinjauan Tentang Electronic Word of Mouth (eWOM) 

2.5.1 Pengertian Electronic Word of Mouth (eWOM) 

Konsumen dalam menentukan keputusan pembelian biasanya cenderung 

mencari referensi/informasi yang kredibel. Konsumen cenderung melakukan 

pencarian informasi secara pribadi dengan pendekatan person to person atau 
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secara tradisional disebut sebagai komunikasi dari mulut ke mulut (Word of 

Mouth).  Word Of Mouth adalah komunikasi informal dari mulut ke mulut tentang 

produk atau jasa guna memberikan rekomendasi dan informasi secara personal 

kepada individu ataupun kelompok. Komunikasi ini bersifat informal karena 

pengirim tidak berbicara dalam kapasitas seorang profesional atau komunikator 

komersial, tetapi cenderung sebagai teman (Kotler dan Armstrong, 2001). 

Komunikasi Word of Mouth atau komunikasi personal ini dipandang sebagai 

sumber yang lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan informasi dari  

non-personal. Oleh karena itu, pemasaran melalui Word of Mouth (WOM) ini 

memainkan peran utama dalam keputusan pembelian.  

Komunikasi Word of Mouth (WOM) semakin berkembang seiring dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Informasi-informasi 

mengenai produk atau jasa dapat disampaikan dengan komunikasi word of mouth 

melalui media internet, yang disebut dengan Electronic Word of Mouth (eWOM). 

Electronic Word of Mouth ini merupakan perluasan dari komunikasi WOM dari 

lingkungan offline ke lingkungan online. Menurut perspektif Sun (2013), online 

WOM (eWOM) diartikan sebagai cara konsumen dalam mengkomunikasikan 

informasi mengenai kualitas produk, pelayanan, dan juga pengalaman baik atau 

buruk yang telah dialami konsumen kepada konsumen lainnya, baik dalam bentuk 

tulisan, suara, gambar, video atau kombinasi keseluruhannya melalui forum online 

maupun platform online lainnya. Secara online, sudah pasti bahwa eWOM 

melibatkan media internet sebagai media untuk memposting atau menyebarkan 

informasi yang mencakup opini konsumen mengenai suatu produk atau jasa. 

Media internet yang digunakan bisa melalui blog, website, forum diskusi online, 

maupun media sosial seperti facebook, instagram, dan twitter. Pendapat lain 

menyatakan bahwa, eWOM adalah pernyataan positif maupun negatif mengenai 

produk atau jasa yang dibuat oleh pelanggan potensial saat ini maupun mantan 

pelanggan yang tersedia bagi banyak orang dan institusi atau lembaga melalui 

internet (Thurau et al., 2004).  

Jansen dan Zhang (2009) dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa 

meskipun terdapat kemiripan dengan WOM, eWOM lebih menawarkan alternatif 

baru untuk berbagi informasi secara anonim dan rahasia serta dapat melintasi 
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batasan jarak dan wilayah yang luas. Komunikasi eWOM saat ini semakin 

berkembang sebagai dampak dari semakin meningkatnya pengguna media sosial. 

Setiap orang memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap penggunaan media sosial 

sebagai media komunikasi dan berbagi informasi. Konsumen cenderung memiliki 

kepercayaan terhadap postingan online sebagai bahan dalam pengumpulan 

informasi sebelum mereka membuat keputusan untuk membeli (Cakim, 2010). 

Jeong dan Jang (2011), menyatakan bahwa terdapat perbedaan mendasar 

antara Word of Mouth (WOM) dan Electronic Word of Mouth (eWOM) antara 

lain yaitu sebagai berikut. 

1. WOM dilakukan dengan bertatap muka secara langsung, sedangkan eWOM 

dilakukan secara online pada dunia maya. 

2. WOM dilakukan secara terbatas, sedangkan eWOM dilakukan melalui media 

internet memiliki aksesbilitas tinggi karena dapat menjangkau semua orang. 

3. Melalui eWOM memungkinkan adanya pengembangan hubungan virtual 

dengan konsumen atau kelompok lain dalam sebuah website. 

4. Melalui eWOM dapat digali dan diakses berbagai informasi melalui postingan 

baik dari orang yang dikenal ataupun orang yang tidak dikenal, sedangkan 

WOM tradisional lebih memiliki tingkat kredibilitas tinggi karena percakapan 

dapat dilakukan secara langsung dengan orang yang dikenal. 

5. Tingkat kepercayaan penerima informasi WOM lebih tinggi daripada eWOM, 

hal ini dikarenakan komunikasi WOM didukung dengan bahasa tubuh dan 

intonasi suara. 

2.5.2 Dimensi-dimensi Electronic Word of Mouth (eWOM) 

Menurut Thurau et al., (2004), Electronic Word of Mouth (eWOM) 

direfleksikan ke dalam delapan (8) dimensi, yaitu sebagai berikut. 

1. Platform Assistance 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, menjadikan berbagai 

informasi mudah diakses melalui media internet. Penggunaan media internet 

sebagai Platform Assistance dapat digunakan untuk penyebaran komunikasi 

eWOM. Dimensi ini mengacu pada keaktifan seseorang menggunakan Platform 

Assistance dan mendapatkan informasi melalui Platform Assistance tersebut. 

Electronic Word of Mouth (eWOM) berdasarkan dimensi ini dioperasionalkan 
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berdasarkan dua cara, yaitu frekuensi kunjungan konsumen dan jumlah komentar 

yang ditulis oleh konsumen pada opinion platform. 

2. Venting Negative Feelings 

Dimensi ini digunakan untuk mengambarkan bentuk eWOM negatif 

konsumen terhadap produk atau jasa. Motif ini merupakan ungkapan 

ketidakpuasan konsumen terhadap produk atau jasa yang telah dikonsumsi. 

Konsumen dapat berbagi pengalaman negatif/ketidakpuasan yang di alami melalui 

publikasi atau komentar di media internet, sehingga upaya ini akan dapat 

mencegah orang lain mengalami hal yang sama. 

3. Concern for Other Consumers 

Motif keinginan tulus untuk membantu atau memberikan rekomendasi 

kepada konsumen lain dalam menentukan keputusan berkunjung. Umumnya, 

kepedulian terhadap orang lain dikonsep dalam dua hal, yaitu membantu 

konsumen lain dengan memberikan rekomendasi atau memperingatkan konsumen 

lain. Konsumen yang memperoleh pengalaman layanan yang memuaskan akan 

menunjukkan perhatian dengan membantu orang lain dalam mengambil keputusan 

yang tepat. Sebaliknya, konsumen dengan pengalaman layanan yang tidak 

memuaskan cenderung memberikan peringatan kepada konsumen lain tentang 

penyedia layanan tersebut. 

4. Extraversion/Positive Self-Enhancement 

Dimensi ini mencakup gambaran manfaat psikologis yang dirasakan oleh 

konsumen yang selanjutnya menjadi seorang komunikator bagi konsumen lain. 

Konsumen berkeinginan untuk berbagi pengalaman atau perasaan positif yang 

dirasakan terhadap suatu produk atau jasa yang telah dikonsumsi. Keinginan ini 

dapat meningkatkan citra diri konsumen sebagai pembeli yang cerdas. 

5. Social Benefits 

Keinginan konsumen untuk berbagi informasi dan berinteraksi dengan 

lingkungan sosial. Konsumen dapat menuliskan komentar pada opinion platform 

mengenai produk atau jasa yang telah dikonsumsi. Perilaku tersebut dapat 

meningkatkan partisipasi konsumen dan kemungkinan konsumen juga 

memperoleh atau menerima manfaat sosial dari penggunaan media eWOM. 
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6. Economic Incentives 

Manfaat ekonomi merupakan pendorong penting bagi perilaku manusia 

secara umum. Misalnya, keinginan konsumen memperoleh insentif dari 

perusahaan, dimana konsumen mendapatkan manfaat ekonomi dari perusahaan 

produk atau jasa yang telah dikonsumsi. Hal ini menjadi pendorong perilaku 

konsumen untuk mengkomunikasikan produk atau jasa tersebut ke konsumen lain 

hingga terbentuk eWOM. Insentif yang diberikan perusahaan kepada konsumen 

merupakan bentuk penghargaan yang diterima konsumen atas perilakunya. Selain 

itu, dimensi ini juga dapat mengacu pada manfaat ekonomi yang didapatkan oleh 

konsumen dan memicu konsumen untuk membicarakan hal tersebut, sehingga 

memicu timbulnya Word of Mouth.    

7. Helping the Company 

Keinginan konsumen untuk membantu perusahaan untuk memasarkan 

produk atau jasa. Konsumen termotivasi untuk membantu perusahaan melalui 

komunikasi eWOM, karena konsumen merasakan kepuasan dan pengalaman 

positif atas produk atau jasa perusahaan yang telah mereka konsumsi. Konsumen 

sepenuhnya mendukung perusahaan dalam bentuk komunikasi eWOM dengan 

merekomendasikan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan ke 

konsumen lain melalui media internet. Hal tersebut dapat digambarkan atau 

didukung oleh teori ekuitas, dimana pada dimensi ini tergambar adanya 

pertukaran yang equitable dan fair antara konsumen dengan perusahaan.    

8. Advice Seeking 

Keinginan konsumen untuk mencari saran dan rekomendasi dari 

konsumen lain. Konsumen akan mengkonsumsi produk atau jasa setelah membaca 

ulasan dan komentar konsumen lain yang sebelumnya telah mengkonsumsi 

produk atau jasa tersebut. Secara tidak langsung, hal ini juga akan memotivasi 

konsumen untuk menulis komentar sehingga dalam proses meminta informasi 

timbul feedback atau umpan balik yang lebih spesifik dan bermanfaat.  

Selain berdasarkan pendapat dan penelitian di atas, Jeong dan Jang (2011) 

dalam penelitiannya juga berfokus pada eWOM positif. Electronic Word of Mouth 

(eWOM) positif ini direfleksikan berdasarkan tiga dimensi yaitu, Concern for 

Others (kepedulian terhadap orang lain), Expressing Positive Feelings 
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(mengekspresikan atau berbagi pengalaman positif yang diterima dengan orang 

lain), dan Helping the Company (membantu dan mendukung perusahaan dalam 

pemasaran atas pengalaman positif yang dirasakan). Berdasarkan teori dan 

penelitian-penilitian tersebut, peneliti menentukan dimensi yang digunakan untuk 

menggambarkan eWOM dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan empat 

dimensi eWOM dari beberapa dimensi eWOM pada penelitian-penelitian 

sebelumnya, yaitu dimensi Concern for Others, Expressing Positive Feelings, 

Helping the Company, dan Economic Incentives. Penggunaan dimensi-dimensi 

eWOM tersebut cocok dengan penelitian eWOM mengenai Café Sawah di media 

sosial instagram terhadap keputusan berkunjung. Dimensi-dimensi tersebut juga 

mengacu pada eWOM positif, yaitu eWOM yang didasarkan atas pengalaman 

positif pengunjung.    

2.6 Tinjauan Tentang Pengambilan Keputusan Konsumen 

2.6.1 Pengertian Pengambilan Keputusan Konsumen 

Pengambilan keputusan konsumen merupakan proses penilaian dan 

pemilihan yang dilakukan oleh konsumen terhadap berbagai pilihan alternatif 

sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan tertentu, yang pada akhirnya akan 

ditetapkan pilihan yang paling menguntungkan (Amirullah, 2002). Menurut 

Schiffman dan Kanuk dalam Sumarwan (2003), keputusan konsumen diartikan 

sebagai proses pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih alternatif pilihan. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, pengambilan keputusan 

konsumen merupakan proses pemilihan satu alternatif dari berbagai alternatif 

pilihan yang ada, yang bersifat menguntungkan dan sesuai dengan kebutuhan.  

Umumnya, setiap konsumen sebelum memutuskan pembelian akan 

melakukan proses keputusan pembelian, begitu pula dengan wisatawan juga akan 

menentukan keputusan untuk berkunjung ke sebuah obyek wisata. Para wisatawan 

sebelum menentukan keputusan berkunjung, biasanya juga melakukan berbagai 

pertimbangan mengenai obyek wisata yang akan dituju. Keputusan berkunjung ini 

merupakan tahapan proses keputusan wisatawan dalam melakukan pembelian atau 

konsumsi terhadap wisata, dimana suatu obyek wisata dapat dikonsumsi oleh 

wisatawan untuk dinikmati keindahannya maupun dimanfaatkan jasanya yang 

telah disediakan oleh obyek wisata. Mathueson dan Wall dalam Pitana dan 
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Gayatri (2005), menyatakan bahwa keputusan wisatawan melakukan perjalanan 

wisata dapat diartikan sebagai keputusan pembelian yang memiliki berbagai 

keleluasaan, antara lain seperti produk intangible (produk tidak bisa diraba, 

namun bisa dirasakan), memiliki nilai pembelian besar, pembelian tidak bersifat 

spontan, wisatawan harus mengunjungi daerah destinasi wisata secara langsung, 

dan perjalanan wisata merupakan bagian dari produk wisata yang harus dibeli. 

2.6.2 Proses Pengambilan Keputusan Konsumen 

Kotler dan Armstrong (2001) menyatakan bahwa proses pengambilan 

keputusan konsumen terdiri dari lima tahap, yaitu pengenalan kebutuhan, 

pencarian informasi, pengevaluasian alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku 

setelah pembelian. Lima tahapan tersebut disajikan dalam gambar 3 berikut ini. 

 

 

Gambar 3. Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 

Sumber: Kotler dan Armstrong (2001) 

1. Pengenalan kebutuhan 

Proses pembelian dimulai ketika konsumen mengenali kebutuhannya. 

Pengenalan kebutuhan muncul karena adanya ketidakselarasan antara keadaan 

yang diinginkan oleh konsumen dengan keadaan sebenarnya. Pengenalan 

kebutuhan dilakukan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen mana 

yang sudah terpenuhi dan belum terpenuhi. Pada tahap ini, pemasar penting 

melakukan analisa kebutuhan konsumen untuk menemukan jenis kebutuhan atau 

masalah yang timbul, apa penyebabnya, dan bagaimana masalah tersebut dapat 

mengarahkan perilaku konsumen pada produk. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 

beberapa faktor yang dapat memengaruhi aktivitas kebutuhan konsumen antara 

lain yaitu, keadaan yang berubah, pemerolehan produk yang mengaktifkan 

kebutuhan akan produk tambahan, konsumsi produk tambahan, konsumsi produk, 

pengaruh pemasaran dan perbedaan individu. 

2. Pencarian informasi 

Tahap pencarian informasi mulai dilakukan saat konsumen memandang 

bahwa kebutuhan yang diinginkan dapat dipenuhi dengan cara membeli atau 
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mengkonsumsi produk atau jasa. Tahap pencarian informasi ini dapat bersifat 

internal maupun eksternal. Pencarian informasi bersifat internal bersumber dari 

ingatan pengetahuan konsumen yang relevan dengan keputusan yang akan di 

ambil. Pencarian informasi juga bisa bersifat eksternal, dimana konsumen 

memutuskan untuk mengumpulkan informasi tambahan dari lingkungan sekitar. 

Namun, pencarian informasi dikatakan bersifat internal maupun eksternal ini 

tergantung pada seberapa jauh pengetahuan konsumen mengenai informasi 

produk atau jasa yang dibutuhkan, sehingga dalam keadaan tertentu pencarian 

informasi bisa hanya bersifat internal saja apabila informasi yang didapat telah 

memadai untuk memberikan arah dan tindakan memuaskan bagi konsumen. 

3. Evaluasi alternatif 

Konsumen perlu melakukan identifikasi alternatif kebutuhan yang 

diinginkan berdasarkan informasi-informasi yang telah didapatkan, sebelum 

melakukan pengambilan keputusan untuk membeli. Evaluasi alternatif merupakan 

suatu proses untuk mengevaluasi alternatif pilihan produk dan memilihnya sesuai 

dengan kebutuhan yang diinginkan konsumen. Kriteria evaluasi pada proses 

evaluasi alternatif bergantung pada beberapa faktor, antara lain yaitu pengaruh 

situasi, kesamaan alternatif pilihan, motivasi, keterlibatan, dan pengetahuan, yang 

akan digunakan oleh konsumen selama proses pengambilan keputusan. 

4. Keputusan pembelian 

Hal yang dilakukan konsumen setelah menentukan alternatif yang dipilih 

yaitu selanjutnya akan melakukan keputusan pembelian. Konsumen akan 

melakukan keputusan mengenai membeli atau tidak membeli, apa yang akan 

dibeli, kapan dan dimana membelinya, serta bagaimana cara membayar. Secara 

umum, ketika konsumen memutuskan untuk membeli maka akan membeli produk 

yang disukai serta sesuai keinginan dan kebutuhannya. Pembelian juga dilakukan 

berdasarkan keputusan alternatif yang dipilih oleh konsumen sebelumnya. Setelah 

melakukan keputusan pembelian, selanjutnya konsumen akan melakukan proses 

konsumsi terhadap produk atau jasa yang di beli.  

5. Perilaku pasca pembelian 

Perilaku pasca pembelian menjadi hal penting bagi pemasar untuk 

mengetahui apakah konsumen puas terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. 
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Hal ini karena perilaku konsumen pasca pembelian tersebut akan memengaruhi 

penjualan ulang dan memengaruhi pendapat konsumen yang akan disampaikan 

kepada konsumen lain mengenai produk atau jasa yang telah dibeli (Swastha dan 

Irawan, 2008). Harapan konsumen melakukan pembelian adalah dapat merasakan 

kepuasan setelah mengkonsumsi produk atau jasa. Kepuasan ini merupakan 

evaluasi konsumen pasca konsumsi, yang pada akhirnya konsumen mengetahui 

bahwa suatu alternatif yang dipilih memenuhi atau melebihi harapan. 

Hal tersebut di atas juga dilakukan oleh seorang wisatawan sebagai 

konsumen produk wisata. Wisatawan sebelum melakukan perjalan wisata terlebih 

dahulu akan melakukan proses pengambilan keputusan berkunjung, untuk 

menentukan kemana akan berkunjung, waktu berkunjung, bagaimana caranya, dan 

sebagainya. Menurut Mathueson dan Wall dalam Pitana dan Gayatri (2005), 

proses pengambilan keputusan seorang wisatawan melalui beberapa fase penting, 

seperti pengenalan kebutuhan/keinginan melakukan perjalanan wisata, pencarian 

dan penilaian informasi, keputusan melakukan perjalanan wisata, persiapan 

perjalanan dan pengalaman wisata, serta evaluasi kepuasan perjalanan wisata. Hal 

tersebut penting untuk dipahami oleh pemasar wisata, karena setiap proses 

pengambilan keputusan yang dilakukan wisatawan akan berpengaruh terhadap 

pemasaran wisata dan penting sebagai dasar dalam menentukan strategi 

pemasaran. Pitana dan Gayatri (2005) juga menyatakan bahwa terdapat beberapa 

faktor yang memengaruhi proses pengambilan keputusan wisatawan, antara lain: 

1. Karakteristik sosial ekonomi wisatawan (umur, pendidikan, pendapatan, dll) 

dan karakteristik perilaku (motivasi, sikap, dll). 

2. Kesadaran wisatawan terhadap manfaat perjalanan, pengetahuan terhadap 

destinasi yang akan dikunjungi, dan citra destinasi. 

3. Gambaran perjalanan wisata, seperti jarak, kendala waktu dan biaya, bayangan 

akan resiko ketidakpastian, tingkat kepercayaan wisatawan, dan sebagainya. 

4. Keunggulan daerah destinasi wisata, seperti keberagaman atraksi wisata yang 

ditawarkan, kualitas layanan, kondisi lingkungan fisik dan sosial, aksesibilitas, 

perilaku masyarakat lokal terhadap wisatawan, dan sebagainya. 

Pengambilan keputusan wisatawan untuk berkunjung ke sebuah destinasi 

wisata tidak selalu sama, hal ini disesuaikan dengan keinginan dan situasi 
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destinasi wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan. Para wisatawan tentunya 

membutuhkan informasi mengenai objek wisata yang akan dikunjungi agar tidak 

salah dalam menentukan pilihan destinasi wisata. Menurut Huang dan Tsai 

(2003), terdapat 12 aspek dalam pemilihan tujuan wisata (travel destination 

choice) yaitu beautiful scenery sights; restaurant, hotel, and airlines facilities; 

local people’s attitude; adapted local food and custom; good travel safety of 

sight; convenient customs, immigration, quarantine procedure; appropriate travel 

distance; reasonable consume price; availability of medical facilities; local 

climate; availability of shopping facilities; special events and attractions. Namun, 

penelitian Huang dan Tsai (2003) menemukan 4 aspek prioritas yang 

mempengaruhi pilihan wisatawan untuk berkunjung ke destinasi wisata, yaitu: 

1. Beautiful scenery sights (pemandangan tempat wisata) 

2. Restaurant, hotel, and airlines facilities (fasilitas restauran, hotel, dan airlines) 

3. Good travel safety of sight (Keamanan perjalanan wisata) 

4. Reasonable consume price (Harga tiket wisata) 

Penelitian Prayag (2012) juga menemukan bahwa faktor penarik yang 

memberikan kontribusi tinggi terhadap pilihan wisatawan untuk berkunjung ke 

destinasi wisata, yaitu beautiful scenery and natural attraction (daya tarik wisata 

alam dan pemandangan indah), appealing local cuisine (daya tarik masakan 

lokal), serta variety dan quality of restaurants (variasi dan kualitas restauran). 

2.7 Tinjauan Tentang Hubungan Electronic Word of Mouth (eWOM) dengan 

Keputusan Berkunjung 

Electronic Word of Mouth (eWOM) memiliki hubungan yang erat dengan 

keputusan berkunjung wisatawan. Komunikasi eWOM secara keseluruhan terjalin 

melalui media internet. Melalui komunikasi eWOM konsumen dapat mengetahui 

dan membaca berbagai review tentang produk atau jasa dari orang lain melalui 

internet, sebelum konsumen melakukan pengambilan keputusan untuk membeli 

maupun berkunjung ke tempat wisata. Menurut National Internet Development 

Agency of Korea dalam Doh dan Hwang (2009), di Korea Selatan terlihat bahwa 

sumber informasi melalui media tradisional mengalami penurunan drastis, dan 

sebanyak 80% dari konsumen cenderung melakukan pencarian informasi 

mengenai produk atau jasa maupun review pelanggan melalui postingan di media 
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internet. Melihat hal tersebut, terlihat bahwa pada komunikasi pemasaran eWOM 

berkembang dan memiliki kekuatan (power) dalam memengaruhi pengambilan 

keputusan konsumen. 

Electronic Word of Mouth (eWOM) dalam dunia pemasaran menjadi 

sebuah viral marketing, dengan kata lain merupakan teknik pemasaran untuk 

menyampaikan informasi dari satu website/pengguna ke website/pengguna 

lainnya dengan memanfaatkan jaringan komunikasi elektronik (Hasan dan 

Setiyaningtyas, 2015). Pemasar wisata dapat memanfaatkan jaringan komunikasi 

elektronik secara interpersonal untuk mempromosikan obyek wisata. Hal ini 

karena semakin berkembangnya teknologi infomasi dan komunikasi maka 

teknologi memiliki potensi dan efektif dimanfaatkan dalam pemasaran wisata. 

Menurut Jalilvand dan Samiei (2012), eWOM menjadi sumber informasi 

penting dalam memengaruhi niat wisatawan untuk berkunjung dan keputusan 

wisatawan berkunjung ke sebuah destinasi wisata. Berdasarkan penelitiannya, 

ditemukan bahwa eWOM berpengaruh secara signifikan terhadap sikap dan niat 

wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata. Penelitian lain juga menyatakan 

bahwa, melalui komunikasi eWOM dalam pemasaran wisata dapat menanamkan 

citra destinasi wisata di benak para wisatawan, yang selanjutnya akan dapat 

menumbuhkan minat dan keputusan wisatawan untuk mengunjungi destinasi 

wisata (Suwarduki et al., 2016). 

2.8 Tinjauan Tentang Structural Equation Modeling (SEM) 

2.8.1 Pengertian Structural Equation Modeling (SEM) 

Structural Equation Modeling (SEM) adalah teknik statistik untuk menguji 

dan mengestimasi hubungan kausal antar variabel dengan mengintegrasikan 

antara analisis faktor dan analis jalur (path analysis) (Wright, 1921; Haavelmo, 

1943; Simon 1953 dalam Abdillah dan Hartono, 2015). SEM termasuk dalam 

salah satu jenis analisis multivariat (multivariate analysis) yang merupakan 

aplikasi metode statistik yang digunakan untuk menganalisis beberapa variabel 

penelitian secara simultan (Sholihin dan Ratmono, 2013). Menurut Hair et al., 

(2013) dalam Sholihin dan Ratmono (2013), membagi tujuan penggunaan analisis 

multivariat dalam dua kelompok yaitu, konfirmasi (primarily confirmatory) untuk 

menguji hipotesis yang dikembangkan dari teori dan konsep yang sudah ada, dan 
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eksplorasi (primarily exploratory) untuk mencari pola data dalam sebuah kasus 

yang teorinya bersifat terbatas dalam menggambarkan hubungan antar variabel. 

SEM lebih mengutamakan permodelan konfirmasi daripada eksplorasi, sehingga 

tepat untuk digunakan sebagai pengujian teori (studi kuantitatif) daripada 

pengembangan teori (studi kualitatif).      

Hair et al., (2011); Smith dan Langfield-Smith (2004) dalam Sholihin dan 

Ratmono (2013), kelebihan utama SEM untuk metode analisis data adalah sebagai 

berikut. 

1. Mampu menguji model penelitian yang kompleks secara simultan, sehingga 

tepat dalam pengujian teori dan membantu peneliti menyimpulkan apakah 

model penelitian didukung oleh data menurut teori yang ada. Berbeda dengan 

analisis jalur dan regresi linier berganda yang hanya bisa digunakan untuk 

menguji model secara bertahap dan tidak bisa secara simultan.  

2. Mampu menganalisis variabel yang tidak dapat diukur langsung dan 

memperhitungkan kesalahan pengukurannya, sehingga dapat meningkatkan 

estimasi statistik dan validitas kesimpulan statistik serta dapat menghindari 

nilai koefisien jalur yang bias. Kesalahan pengukuran dalam SEM 

dilambangkan dengan adanya simbol error (ε).      

Variabel yang tidak dapat diukur pada SEM disebut sebagai variabel 

laten/konstruk, sehingga harus diukur menggunakan indikator atau variabel 

manifest. Variabel laten terdiri dari dua jenis, yaitu variabel laten eksogen yang 

mana nilainya ditentukan oleh variabel lain di luar model (tidak dikenai anak 

panah). Kedua, variabel laten endogen yang mana nilainya ditentukan oleh 

variabel lain di dalam model (dikenai anak panah). Umumnya, variabel laten 

tersebut juga memiliki dua tipe operasional atau pengukuran konstruk, yaitu 

konstruk reflektif dan formatif. Konstruk reflektif dicirikan dengan indikator 

merupakan perwujudan atau refleksi dari konstruk, dimana indikator-indikator 

dalam konstruk reflektif memiliki karakteristik yang mirip dan sama. Apabila 

salah satu indikator dalam konstruk reflektif di buang maka tidak akan 

berpengaruh atau mengubah konstruk. Dengan kata lain, dalam pengukuran 

reflektif ini berupaya untuk memaksimalkan overlap antar indikator yang mirip 

dan dapat dipertukarkan. Berbeda halnya dengan konstruk formatif yang dicirikan 
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dengan adanya perubahan dalam indikator akan menyebabkan perubahan dalam 

konstruk. Hal tersebut jelas bahwa indikator-indikator dalam konstruk formatif 

menjadi penyebab atau pembentuk konstruk dan setiap indikator memiliki sifat 

yang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan. Oleh karena itu, dalam konstruk 

formatif ini berupaya untuk  meminimalkan overlap antar indikator yang berbeda 

dan saling melengkapi (Sholihin dan Ratmono, 2013). Berikut merupakan gambar 

dari konstruk reflektif dan formatif.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Konstruk Reflektif vs Konstruk Formatif 

Sumber: Sholihin dan Ratmono (2013) 

2.8.2 Konsep Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM–PLS) 

Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM–PLS) 

bertujuan untuk memprediksi pengaruh variabel laten eksogen (X) terhadap 

variabel laten endogen (Y), serta dapat menjelaskan hubungan teoritis antar kedua 

variabel tersebut. SEM–PLS termasuk jenis analisis SEM berbasis varian untuk 

menyelesaikan regresi berganda ketika data memiliki permasalahan, seperti 

adanya data yang hilang (missing value), ukuran sampel penelitian kecil, dan 

multikolinearitas (Abdillah dan Hartono, 2015). SEM–PLS memiliki banyak 

alternatif software, seperti SmartPLS, WarpPLS, PLS-Graph, Visual-PLS, dll.  

Menurut Sholihin dan Ratmono (2013), SEM-PLS dipandang sebagai 

gabungan analisis regresi dan analisis faktor. Hal ini karena secara konseptual 

SEM-PLS memiliki kemiripan dengan analisis regresi ordinary least squares 

(OLS), yang bertujuan untuk memaksimalkan variansi variabel endogen yang 

terjelaskan dalam model atau dapat dikatakan bertujuan untuk memaksimalkan 

nilai R
2
 dan meminimalkan error. Selain itu, melalui model pengukuran dalam 

SEM-PLS dapat dievaluasi kualitas data yang ada. SEM-PLS ini merupakan jenis 

pendekatan non-parametrik dalam SEM karena meskipun memiliki ukuran sampel 
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kecil dan penyimpangan dari asumsi normalitas multivariat, analisis SEM-PLS 

tetap menghasilkan estimasi. Secara garis besar konsep dari Structural Equation 

Modeling-Partial Least Squares (SEM–PLS) adalah sebagai berikut. 

1. Dapat digunakan dalam penelitian yang bersifat eksploratoris (perluasan teori 

yang sudah ada). 

2. Mengidentifikasi variabel determinan utama. 

3. Dapat digunakan pada konstruk formatif dan reflektif. 

4. Dapat digunakan pada sampel dengan ukuran kecil (35-50) dan tidak 

mensyaratkan asumsi data terdistribusi normal. 

5. Mencapai statistical power yang cukup tinggi dengan ukuran sampel kecil. 

6. Data yang tidak lengkap (missing value) maksimum 15% dari total observasi 

atau 5% per prediktor.  

7. Konstruk dapat diukur dengan satu atau banyak indikator. 

8. Dapat mengestimasi model yang kompleks dengan banyak jalur. 

9. Hanya mampu mengestimasi model satu arah (recursive) dan tidak hubungan 

timbal balik (nonrecursive). 

Pendapat lain menurut Abdillah dan Hartono (2015) juga menyatakan 

bahwa SEM-PLS memiliki keunggulan-keunggulan sebagai berikut. 

1. Mampu memodelkan banyak variabel endogen dan variabel eksogen. 

2. Mampu mengelola masalah multikolinearitas antar variabel eksogen. 

3. Hasil analisis tetap kokoh (robust) meskipun terdapat data yang tidak normal 

dan hilang (missing value). 

4. Dapat menghasilkan variabel laten eksogen secara langsung berbasis cross 

product yang melibatkan variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi. 

5. Dapat digunakan pada konstruk reflektif dan formatif. 

6. Dapat digunakan pada sampel kecil dan tidak mensyaratkan data harus 

terdistribusi normal. 

7. Dapat digunakan pada data dengan skala berbeda yaitu, nominal, ordinal, dan 

kontinus. 

SEM-PLS juga memiliki model spesifikasi dalam analisis jalur yang 

terdiri dari inner model, outer model, dan weight relation. Inner model atau model 

struktural menggambarkan hubungan antar variabel laten dalam model. Outer 
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model atau model pengukuran menggambarkan hubungan antara indikator atau 

parameter yang diestimasi dengan variabel laten, sedangkan weight relation 

menggambarkan hubungan nilai varian antar indikator dengan variabel latennya, 

yang selanjutnya diasumsikan memiliki nilai mean sama dengan nol (0) dan 

varian sama dengan satu (1) untuk menghilangkan konstanta dalam persamaan 

kausalitas (Abdillah dan Hartono, 2015).    
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III. KERANGKA TEORITIS 

3.1 Kerangka Pemikiran 

Pariwisata mulai mengalami perubahan tren, yaitu perubahan gaya 

berwisata wisatawan cenderung bergeser ke arah wisata pedesaan. Kecenderungan 

perubahan ini didukung dengan semakin berkembangnya media digital sebagai 

media informasi dan komunikasi. Menurut Ketua Gabungan Industri Pariwisata 

Indonesia (GIPI), wisatawan yang lebih banyak berkunjung ke wisata pedesaan 

juga merupakan wisatawan yang menguasai teknologi digital (Radar Bali, 2017). 

Media digital dimanfaatkan oleh wisatawan sebagai media search and share. 

Pemasar wisata juga memanfaatkan media digital sebagai media pemasaran, 

sehingga informasi mengenai wisata dapat tersebar dengan mudah dan cepat.  

Salah satunya dilakukan oleh Café Sawah. Café Sawah memiliki potensi 

wisata yang mendukung untuk tujuan wisata pedesaan, karena letaknya berada 

dalam lingkup Desa Wisata Pujon Kidul dan berada di tengah sawah. Café Sawah 

menawarkan wisata alam persawahan yang menjadi ciri khas desa serta didukung 

adanya wisata kuliner dan berbagai atraksi wisata lainnya yang menjadi daya tarik 

Café Sawah. Selain itu, Café Sawah tergolong wisata unggulan baru di Kabupaten 

Malang. Namun, persaingan dunia pariwisata yang semakin ketat, khususnya di 

Malang menjadi tantangan bagi pengembangan Café Sawah, sehingga pemasar 

harus secara tepat memasarkan dan memperkenalkan Café Sawah.  

Upaya pemasaran Café Sawah sejak awal diresmikan dilakukan melalui 

media sosial dengan menggunakan strategi Electronic Word of Mouth (eWOM), 

khususnya melalui media sosial instagram. Hal ini dilakukan karena wisatawan 

mulai memberdayakan internet sebagai media berbagi informasi dan pengalaman, 

khususnya melalui media sosial instagram yang semakin banyak pengguna. 

Menurut Erkan dan Evans (2016), wisatawan memiliki kecenderung mencari 

informasi terlebih dahulu di internet/media sosial dari orang lain yang telah 

berpengalaman mengenai tempat wisata yang akan dituju, sehingga situs media 

sosial dianggap sebagai platform yang sesuai dengan eWOM. 

Thurau et al. (2004), menyatakan bahwa eWOM menjadi faktor penting 

dalam pembentukan perilaku konsumen. Perilaku konsumen yang dimaksud 

dalam penelitian adalah keputusan wisatawan berkunjung ke Café Sawah. Melalui 
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media sosial instagram banyak muncul postingan mengenai Café Sawah terutama 

postingan dari akun pengunjung Café Sawah sebelumnya, sehingga hal tersebut 

dapat menciptakan komunikasi eWOM dan mampu mempercepat berkembangnya 

eWOM mengenai Café Sawah. Melalui media ini, informasi mengenai Café 

Sawah tersebar dengan luas dan dapat memengaruhi keputusan berkunjung 

wisatawan. Café Sawah yang baru dibuka selama kurang lebih satu tahun telah 

ramai dikunjungi wisatawan baik dalam maupun luar Malang. Namun faktanya, 

meskipun telah banyak wisatawan yang berkunjung ke Café Sawah, tidak dapat 

dipungkiri bahwa jumlah angka kunjungan wisatawan mengalami fluktuatif. 

Wisatawan yang telah terpapar informasi mengenai Café Sawah di media sosial 

instagram belum tentu akan langsung mempercayai informasi tersebut dan 

akhirnya menentukan keputusan berkunjung ke Café Sawah. Selain itu, hal lain 

juga menunjukkan kurangnya interaksi di media sosial instagram baik oleh pihak 

pengelola wisata maupun wisatawan, seperti kurangnya respon untuk menjawab 

pertanyaan pada kolom komentar yang diajukan oleh orang lain.           

Penelitian ini ingin mengetahui pengaruh eWOM terhadap keputusan 

wisatawan berkunjung ke Café Sawah. Konsep eWOM dilihat berdasarkan 

dimensi Concern for Others (CFO), Expressing Positive Feelings (EPF), Helping 

the Company (HC), dan Economic Incentives (ECI) yang diadaptasi berdasarkan 

penelitian terdahulu oleh Thurau et al. (2004); Jeong dan Jang (2011); Hasan dan 

Setiyaningtyas (2015); Rachmalika et al. (2015); Susilawati (2017). Penggunaan 

dimensi tersebut karena fokus penelitian pada eWOM yang bersifat positif, yaitu 

eWOM yang didasarkan atas pengalaman positif pengunjung, dan dimensi 

tersebut juga merupakan faktor utama yang mengarah ke perilaku eWOM. Hal ini 

sesuai dengan eWOM tentang Café Sawah di instagram, yaitu banyaknya 

postingan mengenai pengalaman positif yang dirasakan pengunjung setelah 

berkunjung. Ditinjau dari dimensi CFO, yaitu seseorang menentukan keputusan 

berkunjung ke Café Sawah karena mendapatkan rekomendasi dari orang lain, 

sehingga timbul interaksi dan kepedulian antar wisatawan. Dimensi EPF, yaitu 

segala hal yang berkaitan dengan pengalaman positif yang dirasakan oleh orang 

lain setelah berkunjung ke Café Sawah, artinya bahwa wisatawan memutuskan 

untuk berkunjung ke Café Sawah karena melihat informasi pengalaman positif 
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yang dirasakan wisatawan lain. Ditinjau dari dimensi HC, yaitu kesediaan 

membantu pihak pemasar untuk publikasi agar Café Sawah dikenal oleh banyak 

orang. Hal ini didasarkan atas perasaan dan pengalaman positif yang dirasakan 

oleh wisatawan, sehingga nantinya akan membentuk rekomendasi dan kesadaran 

bagi wisatawan lainnya untuk berkunjung ke Café Sawah. Dimensi ECI, yaitu 

manfaat ekonomi yang didapatkan oleh wisatawan Café Sawah. 

Pengaruh eWOM terhadap keputusan berkunjung di analisis menggunakan 

Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS), selanjutnya hasil 

analisis yang diperoleh juga akan di analisis menggunakan metode analisis 

deskriptif. Penggunaan metode analisis SEM–PLS ini karena asumsi yang 

digunakan lebih fleksibel, sehingga mempermudah peneliti untuk membantu 

menganalisis hipotesis penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan 

dasar untuk meneliti pengaruh Electronic Word of Mouth (eWOM) terhadap 

keputusan wisatawan berkunjung ke Café Sawah Desa Wisata Pujon Kidul, yang 

tergolong sebagai wisata baru di Malang.  

Pengetahuan mengenai pengaruh eWOM terhadap keputusan berkunjung 

ini berguna bagi pemasar untuk dijadikan pedoman dalam mempertahankan, 

mengelola, dan meningkatkan komunikasi pemasaran eWOM yang sudah ada di 

media sosial. Pihak Café Sawah juga dapat mempertahankan dan meningkatkan 

keterlibatan wisatawan di media sosial agar tercipta hubungan jangka panjang dan 

menarik wisatawan baru. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut, dapat 

dirumuskan skema kerangka pemikiran yang disajikan pada Gambar 5.  

3.2 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Dimensi Concern for Others (CFO) berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan berkunjung. 

2. Dimensi Expressing Positive Feelings (EPF) berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan berkunjung. 

3. Dimensi Helping the Company (HC) berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan berkunjung. 

4. Dimensi Economic Incentives (ECI) berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan berkunjung. 
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Keputusan berkunjung 

Keterangan: 

     : Alur berfikir   : Alat analisis 

Gambar 5. Skema Kerangka Pemikiran Penelitian 
Sumber: Peneliti (2018) 

Tren pergeseran perilaku/minat wisatawan 

terhadap wisata pedesaan 

Café Sawah Desa Wisata 

Pujon Kidul 

Harapan: 

Mempertahankan dan 

meningkatkan 

kualitas pemasaran 

melalui eWOM serta 

keterlibatan 

wisatawan dalam 

memberikan 

informasi dan 

rekomendasi di media 

sosial 

 

Fakta: 

1. Tergolong destinasi 

wisata baru di Malang  

2. Pemasaran melalui media 

sosial instagram dengan 

strategi eWOM 

3. Banyak postingan 

mengenai Café Sawah di 

media sosial instagram 

4. Cukup dikenal dan ramai 

dikunjungi oleh 

wisatawan 

Masalah: 

Jumlah angka kunjungan wisatawan ke Café Sawah fluktuatif dan kurangnya 

respon atau interaksi antar wisatawan di media sosial instagram 

 

1. Concern for Others (X1) 

2. Expressing Positive Feelings (X2) 

3. Helping the Company (X3) 

4. Economics Incentives (X4) 

Mengetahui pengaruh Electronic Word of Mouth (eWOM) 

terhadap keputusan wisatawan berkunjung di Café Sawah 

Desa Wisata Pujon Kidul 

Metode 

Analisis 

SEM-PLS 
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3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.3.1 Definisi Operasional 

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Electronic Word of Mouth (eWOM) adalah bentuk komunikasi pemasaran 

yang berisi pernyataan positif maupun negatif antar konsumen dengan 

memanfaatkan teknologi internet yang berkaitan dengan suatu produk atau 

jasa, dengan kata lain eWOM merupakan proses komunikasi word of mouth 

dengan menggunakan media internet. Penelitian ini menggunakan 4 dimensi 

eWOM yang digunakan sebagai variabel dalam penelitian, meliputi sebagai 

berikut: 

a. Concern for Others (CFO) adalah kepedulian terhadap orang lain atau 

keinginan tulus memberikan rekomendasi kepada orang lain. 

b. Expressing Positive Feelings (EPF) adalah ekspresi perasaan positif 

seseorang berdasarkan pengalaman positif yang telah dirasakan dan 

membagi pengalaman tersebut dengan orang lain. Perasaan positif ini 

merupakan manfaat psikologis yang dirasakan oleh seorang komunikator. 

c. Helping the Company (HC) adalah motif atau keinginan wisatawan 

membantu pihak pemasar wisata berdasarkan pengalaman positif yang telah 

dirasakan, sehingga akan membentuk ekuitas dan rekomendasi bagi 

wisatawan lainnya. 

d. Economic Incentives (ECI) adalah manfaat ekonomi yang didapatkan oleh 

wisatawan yang mendorong terbentuknya komunikasi eWOM.  

2. Keputusan berkunjung (KB) adalah respon pengunjung terhadap pilihan dua 

atau lebih alternatif dengan dasar pemenuhan kebutuhan.  

3.3.2 Pengukuran Variabel 

Pengukuran setiap indikator variabel dalam penelitian ini menggunakan 

skala Likert 1-5, yaitu: 

1 = Sangat tidak setuju 

2 = Tidak setuju 

3 = Ragu-ragu 

4 = Setuju 

5 = Sangat setuju 
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Pengukuran variabel dilakukan dengan memberikan sejumlah 

pertanyaan/pernyataan kepada responden penelitian dan responden memberikan 

jawaban atas pertanyaan/pernyataan berdasarkan skala Likert 1–5. Setiap 

pertanyaan/pernyataan yang diajukan oleh peneliti sesuai dengan indikator-

indikator yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Penggunaan setiap 

indikator-indikator dalam penelitian ini berdasarkan atas penelitian terdahulu 

(Thurau et al., 2004; Hasan dan Setiyaningtyas, 2015; Rachmalika et al., 2015; 

Huang dan Tsai, 2003; Prayag, 2012). Setiap indikator yang digunakan untuk 

mengukur variabel laten eksogen dan endogen dalam penelitian ini dijelaskan 

sebagai berikut. 

1. Variabel Concern for Other (CFO) 

Variabel Concern for Other (CFO) diukur menggunakan dua indikator 

sebagai berikut: 

a. Informasi lokasi dan kualitas Café Sawah (X1.1) 

“Saya terbantu dalam memperoleh informasi mengenai lokasi dan kualitas 

Café Sawah melalui instagram.”  

b. Rekomendasi pilihan wisata yang tepat (X1.2) 

“Saya memperoleh informasi bahwa Café Sawah merupakan pilihan tepat 

untuk wisata melalui instagram.” 

2. Variabel Expressing Positive Feelings (EPF) 

Variabel Expressing Positive Feelings (EPF) diukur menggunakan tiga 

indikator sebagai berikut: 

a. Informasi keunggulan dan daya tarik wisata (X2.1) 

“Informasi mengenai keunggulan dan daya tarik wisata Café Sawah saya 

dapatkan melalui instagram.”  

b. Kesenangan dan kebanggaan terhadap wisata (X2.2) 

“Saya merasakan kesenangan dan kebanggaan orang lain terhadap Café Sawah 

melalui instagram.” 

c. Pengalaman positif wisatawan (X2.3) 

“Informasi pengalaman positif orang lain terhadap Café Sawah saya dapatkan 

melalui instagram.“ 
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3. Variabel Helping the Company (HC) 

Variabel Helping the Company (HC) diukur menggunakan dua indikator  

sebagai berikut: 

a. Keinginan membantu agar Café Sawah dikenal banyak orang (X3.1) 

“Saya merasakan keinginan orang lain agar Café Sawah sukses dan dikenal 

banyak orang melalui instagram.”   

b. Kesadaran akan potensi wisata (X3.2) 

“Melalui instagram, saya merasakan kesadaran orang lain terhadap potensi 

wisata Café Sawah.” 

4. Variabel Economic Incentives (ECI) 

Variabel Economic Incentives (ECI) diukur menggunakan tiga indikator  

sebagai berikut: 

a. Manfaat informasi harga tiket (X4.1) 

“Saya memperoleh informasi mengenai harga tiket masuk wisata Café Sawah 

melalui instagram.”  

b. Manfaat bonus voucher (X4.2) 

“Saya memperoleh informasi mengenai adanya bonus voucher makan atau 

minum ketika berkunjung ke Café Sawah melalui instagram.” 

c. Efisiensi biaya (X4.3) 

“Melalui instagram, saya dapat menanyakan berbagai hal mengenai Café 

Sawah, sehingga lebih efisien dan tidak mengeluarkan banyak biaya.“ 

5. Variabel keputusan berkunjung (KB) 

Variabel keputusan berkunjung diukur menggunakan lima indikator 

(Huang dan Tsai, 2003; Prayag, 2012) sebagai berikut: 

a. Daya tarik wisata alam dan pemandangan yang ditawarkan (Y1) 

“Saya memutuskan untuk mengunjungi Café Sawah karena daya tarik wisata 

alam dan pemandangan indah yang ditawarkan serta menarik perhatian.”  

b. Harga tiket masuk wisata (Y2) 

“Saya memutuskan untuk mengunjungi Café Sawah karena harga tiket masuk 

murah.” 
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c. Keamanan perjalanan wisata (Y3) 

“Saya memutuskan untuk mengunjungi Café Sawah karena kondisi jalan yang 

aman dan mudah untuk di akses.“ 

d. Fasilitas lengkap (Y4) 

“Saya memutuskan untuk mengunjungi Café Sawah karena fasilitas wisata 

yang lengkap dan nyaman.“ 

e.  Daya tarik masakan lokal (Y5) 

“Saya memutuskan untuk mengunjungi Café Sawah karena varian/ragam 

masakan lokal maupun masakan khas Jawa yang ditawarkan.“ 
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IV. METODE PENELITIAN 

4.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan data berupa angka untuk 

menganalisis variabel yang ingin diketahui oleh peneliti. Pendekatan penelitian ini 

digunakan untuk menguji suatu teori atau hipotesis yang telah ditetapkan, 

mengembangkan pemahaman, serta dapat digunakan untuk menganalisis 

hubungan antar variabel. Penelitian ini memiliki karakteristik yang sesuai dengan 

karakteristik penelitian kuantitatif. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada tujuan 

penelitian untuk menganalisis pengaruh Electronis Word Of Mouth (eWOM) 

terhadap keputusan wisatawan berkunjung ke Café Sawah, Desa Wisata Pujon 

Kidul. Selain itu, juga dapat dilihat pada penggunaan instrumen penelitian berupa 

kuesioner untuk pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Data-

data yang dihasilkan oleh peneliti yang bersifat kuantitatif, nantinya juga akan 

dianalisis secara deskriptif. 

4.2 Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Café Sawah, Desa Wisata Pujon Kidul, 

Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja 

dengan beberapa alasan, yaitu Malang merupakan salah satu tempat tujuan wisata 

yang paling diminati oleh wisatawan mancanegara maupun domestik dan Café 

Sawah, Desa Wisata Pujon Kidul merupakan salah satu wisata unggulan dan baru  

di Kabupaten Malang yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas. Café 

Sawah, Desa Wisata Pujon Kidul menjadi lokasi wisata yang menawarkan wisata 

kuliner dan wisata alam persawahan yang menjadi ciri khas desa serta 

menawarkan tempat atau spot foto yang unik dan menarik bagi wisatawan. Selain 

itu, pemasaran Café Sawah dilakukan melalui media sosial instagram dengan 

strategi Electronic Word of Mouth (eWOM), sehingga sesuai dengan tujuan 

penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2018. 
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4.3 Teknik Penentuan Sampel 

Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini berdasarkan pendekatan 

Cohen yang mempertimbangkan statistical power dan effect size untuk 

menentukan ukuran sampel minimum yang digunakan. Mencari ukuran sampel 

menurut pendekatan Cohen dilakukan dengan mencocokkan jumlah maksimum 

anak panah (jalur) yang mengenai satu konstruk dengan tingkat signifikansi dan 

R
2
 minimum yang diharapkan. Berdasarkan model penelitian ini, jumlah 

maksimum anak panah (jalur) yang mengenai satu konstruk (variabel laten) 

adalah sebanyak 4, peneliti mengharapkan tingkat signifikansi pada 5% dan R
2
 

minimum sebesar 0,25, maka ukuran sampel minimum penelitian ini sebanyak 65 

responden. Panduan penentuan ukuran sampel ini dapat di lihat pada Lampiran 4.  

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan 65 orang responden penelitian 

menggunakan pendekatan non-probability sampling. Pendekatan non-probability 

sampling merupakan metode penentuan sampel yang tidak memberikan peluang 

atau kesempatan yang sama pada seluruh unit dalam populasi untuk dipilih 

sebagai sampel penelitian. Prosedur teknik sampling ini menjelaskan bahwa 

peneliti menentukan sampel dari populasi yang tidak diketahui informasinya 

(tanpa sampling frame). Metode penentuan sampel yang termasuk dalam 

pendekatan non-probability sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode accidental sampling, yaitu penentuan sampel secara kebetulan, dimana 

sampel diambil berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan 

peneliti dan dipandang cocok sebagai sumber data. Melalui teknik ini, peneliti 

menentukan reponden yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti ketika 

berkunjung di Café Sawah, Desa Wisata Pujon Kidul.   

4.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Berikut merupakan penjelasan teknik pengumpulan data untuk  

masing-masing data tersebut. 

1. Data primer 

Data primer diperoleh dari pihak yang secara langsung terlibat dalam 

penelitian, seperti pengunjung Café Sawah. Teknik pengumpulan data primer 

adalah sebagai berikut. 
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a. Observasi 

Observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan tujuan untuk 

mengetahui fakta yang terjadi di lokasi penelitian. Melalui observasi, peneliti 

dapat mengetahui atau mengungkap informasi yang tidak bisa tersampaikan 

secara lisan. Observasi lapang dilakukan oleh peneliti melalui pengamatan 

langsung terhadap kondisi Café Sawah, meliputi kondisi lingkungan, aktivitas 

atau kegiatan wisata, dan fasilitas wisata.   

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan pengelola 

Café Sawah, Desa Wisata Pujon Kidul. Wawancara ini dilakukan secara tidak 

terstruktur, dimana dalam proses wawancara peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara (kuesioner) yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk pengumpulan data. Melalui wawancara, peneliti memperoleh data 

mengenai sejarah Café Sawah atau gambaran umum mengenai Café Sawah.    

c. Kuesioner 

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner ini dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis berdasarkan tujuan 

penelitian kepada responden penelitian untuk dijawab. Responden dalam 

penelitian ini merupakan pengunjung Café Sawah, Desa Wisata Pujon Kidul yang 

secara kebetulan bertemu dengan peneliti di Café Sawah. Peneliti menyusun 

pertanyaan/pernyataan kuesioner bersifat tertutup, artinya peneliti mengarahkan 

responden untuk menjawab semua pertanyaan/pernyataan berdasarkan pilihan 

jawaban yang telah disediakan oleh peneliti dan responden dapat menjawab sesuai 

dengan pendapatnya. Data yang diperoleh melalui teknik ini antara lain, yaitu data 

karakteristik responden, Concern for Others (CFO), Expressing Positive Feelings 

(EPF), Helping the Company (HC), Economic Incentives (ECI), dan keputusan 

wisatawan berkunjung ke Café Sawah.       

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah diolah dan disajikan dalam format 

tertentu oleh pihak tertentu dan untuk kepentingan tertentu. Data sekunder 

biasanya diperoleh tidak dari sumber-sumber secara langsung, namun dapat 

digunakan sebagai pendukung data primer. Data ini diperoleh dari instansi terkait, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 
 

yaitu Kantor Desa Pujon Kidul dan melalui website Desa Wisata Pujon Kidul 

untuk mendapatkan informasi data mengenai gambaran umum lokasi penelitian. 

4.5 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis metode analisis data yaitu, metode 

deskriptif dan metode kuantitatif. Penjelasan dari metode analisis data ini yaitu: 

4.5.1 Metode Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan suatu keadaan dalam penelitian yang tidak dapat dijelaskan 

secara kuantitatif. Pada penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk 

mendeskripsikan kondisi umum lokasi penelitian, karakteristik responden, dan 

hasil dari analisis data kuantitatif yang sesuai dengan tujuan penelitian.  

4.5.2 Metode Analisis Kuantitatif 

Metode analisis kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode Structural Equation Modeling-Partial Least Square  

(SEM-PLS) dengan pendekatan WarpPLS. Berikut tahapan pemodelan persamaan 

struktural dan analisis data kuantitatif menggunakan WarpPLS pada penelitian ini. 

1. Merancang model struktural (inner model) 

Perancangan model struktural menjelaskan mengenai hubungan antar 

variabel laten eksogen (X) dengan variabel laten endogen (Y) dalam penelitian. 

Perancangan model struktural pada WarpPLS didasarkan pada rumusan masalah 

atau hipotesis penelitian (Solimun, 2016). Variabel laten eksogen yang digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu Concern for Others (CFO), Expressing Positive 

Feelings (EPF), Helping the Company (HC), dan Economic Incentives (ECI), 

sedangkan variabel endogen yang digunakan adalah keputusan berkunjung (KB). 

Perancangan model struktural pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Model Struktural Penelitian (Inner Model) 

Sumber: Peneliti (2018) 

2. Merancang model pengukuran (outer model) 

Merancang model pengukuran digunakan untuk menentukan sifat 

indikator dari masing-masing variabel laten, apakah bersifat reflektif atau formatif 

dengan dasar yang dapat digunakan adalah teori, penelitian terdahulu, ataupun 

dapat secara rasional (Solimun, 2016). Perancangan model pengukuran merujuk 

pada definisi operasional dan pengukuran variabel. Indikator-indikator dalam 

penelitian ini ada yang bersifat reflektif dan formatif yang dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

a. Variabel Concern for Others (CFO) dengan sifat indikator reflektif 

 

 

 

 

b. Variabel Expressing Positive Feelings (EPF) dengan sifat indikator reflektif 
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Gambar 7. Model Reflektif Indikator Variabel CFO  
Sumber: Peneliti (2018) 

Expressing 

Positive 

Feelings (EPF) 

 Informasi keunggulan dan daya tarik wisata (X2.1) 

 Kesenangan dan kebanggaan terhadap wisata (X2.2)

Pengalaman positif wisatawan (X2.3)

Gambar 8. Model Reflektif Indikator Variabel EPF  
Sumber: Peneliti (2018) 
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c. Variabel Helping the Company (HC) dengan sifat indikator reflektif 

 

 

 

Gambar 9. Model Reflektif Indikator Variabel HC 

Sumber: Peneliti (2018) 

d. Variabel Economic Incentives (ECI) dengan sifat indikator reflektif 

 

 

 

 

Gambar 10. Model Reflektif Indikator Variabel ECI 

Sumber: Peneliti (2018) 

e. Variabel keputusan berkunjung (KB) dengan sifat indikator formatif 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Model Formatif Indikator Variabel Keputusan Berkunjung  

Sumber: Peneliti (2018) 

3. Mengkonstruksi diagram jalur (outer model dan inner model) 

Langkah selanjutnya, yaitu mengkonstruksi diagram jalur dari hasil 

perancangan model struktural dan model pengukuran. Hal ini dilakukan agar hasil 

perancangan model sebelumnya lebih mudah untuk dipahami. Bentuk diagram 

jalur (inner model dan outer model) penelitian ini disajikan pada Gambar 12. 

4. Persamaan model struktural (inner model) 
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Keterangan: 

η = Variabel Keputusan berkunjung (KB) 

ξ1  = Variabel Concern for Others (CFO) 

ξ2  = Variabel Expressing Positive Feelings (EPF) 

ξ3  = Variabel Helping the Company (HC) 

ξ4  = Variabel Economic Incentives (ECI) 

γ1 = Koefisien variabel Concern for Others (CFO) 

γ2 = Koefisien variabel Expressing Positive Feelings (EPF) 

γ3 = Koefisien variabel Helping the Company (HC) 

γ4 = Koefisien variabel Helping the Company (HC) 

ζ = Galat model (nilai error)  

2. Persamaan model pengukuran (outer model) 

Tabel 1. Persamaan model pengukuran  

Jenis Variabel Konstruk Persamaan Pengukuran 

Variabel eksogen Concern for Others (ξ1) X1.1 = λ1ξ1 + δ1 

X1.2 = λ2ξ1 + δ2 

 Expressing Positive Feelings 

(ξ2)  

X2.1 = λ3ξ2 + δ3 

X2.2 = λ4ξ2 + δ4 

X2.3 = λ5ξ2 + δ5 

 Helping the Company (ξ3) X3.1 = λ6ξ3 + δ6 

X3.2 = λ7ξ3 + δ7 

 Economic Incentives (ξ4) X4.1 = λ8ξ4 + δ8 

X4.2 = λ9ξ4 + δ9 

X4.3 = λ10ξ4 + δ10 

Variabel endogen Keputusan Berkunjung (η)  η1 = λ11Y1 + ζ1 

η1 = λ12Y2+ ζ1 

η1 = λ13Y3 + ζ1 

η1 = λ14Y4 + ζ1 

η1 = λ15Y5 + ζ1 

Sumber: Peneliti (2018) 

Keterangan: 

η   = Variabel Keputusan berkunjung 

ξ1    = Variabel Concern for Others 

ξ2    = Variabel Expressing Positive Feelings 

ξ3    = Variabel Helping the Company 

ξ4    = Variabel Economics Incentives 

x1.1, x1.2  = Indikator variabel Concern for Others 

x2.1, x2.2, x2.3  = Indikator variabel Expressing Positive Feelings 

x3.1, x3.2  = Indikator variabel Helping the Company 

x4.1, x4.2, x4.3  = Indikator variabel Economics Incentives  

y1, y2, y3, y4, y5  = Indikator variabel keputusan berkunjung 

λ1, λ 2   = Koefisien indikator variabel Concern for Others 

λ3, λ4, λ5  = Koefisien indikator variabel Expressing Positive Feelings 

λ6, λ7   = Koefisien indikator variabel Helping the Company 

λ8, λ9, λ10  = Koefisien indikator variabel Economics Incentives 

λ11, λ12, λ13, λ14, λ15  = Koefisien indikator variabel keputusan berkunjung 
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δ   = Galat (nilai error)  

3. Evaluasi model struktural dan model pengukuran (Goodnes of Fit) 

a. Evaluasi model pengukuran (outer model) 

Evaluasi model pengukuran (outer model) terkait dengan pengujian 

validitas dan reliabilitas dari indikator-indikator pembentuk variabel laten. 

Pengujian validitas dilakukan untuk menguji valid atau tidaknya item/indikator 

yang merepresentasikan variabel laten dapat menjelaskan variabel laten yang 

diukur. Pengujian reliabilitas dimaksudkan untuk menguji apakah item/indikator 

konsisten dalam mengukur variabel laten, dengan kata lain item/indikator tersebut 

dapat digunakan melakukan pengukuran lebih dari dua kali dengan hasil yang 

akurat (Latan dan Ghozali, 2016). Penelitian ini menggunakan dua evaluasi model 

pengukuran, yaitu evaluasi model pengukuran reflektif untuk variabel laten 

eksogen (X) dan evaluasi model pengukuran formatif untuk variabel laten 

endogen (Y). Perbedaan dua sifat model yang digunakan tersebut memiliki 

kriteria evaluasi model yang berbeda dan akan dijelaskan sebagai berikut.  

1) Evaluasi model pengukuran reflektif 

Evaluasi model pengukuran reflektif dilihat berdasarkan kriteria uji 

convergent validity, discriminant validity, dan uji reliabilitas. Adapun kriteria uji 

tersebut adalah sebagai berikut. 

a) Convergent validity (validitas konvergen) 

Validitas konvergen bertujuan untuk menguji korelasi antar indikator 

untuk mengukur konstruk (Latan dan Ghozali, 2016). Validitas konvergen dilihat 

berdasarkan korelasi antara skor indikator dengan variabel laten disebut nilai 

outer loading atau loading factor, nilai p-value, dan nilai Average Variance 

Extracted/AVE. Nilai loading factor yang dapat dilihat dari indikator validitas 

harus bernilai lebih besar dari 0,70 (>0,70). Hal ini karena variabel laten minimal 

harus mampu menjelaskan variansi setiap indikatornya sebesar 50% (Sholihin dan 

Ratmono, 2013). Selain itu, pada loading factor juga digunakan untuk 

mengevaluasi nilai p signifikan (p-value) yang harus kurang dari 0,05 (<0,05). 

Selanjutnya, milihat nilai rata-rata varian yang diekstraksi (Average Variance 

Extracted/AVE) yang harus lebih dari 0,50 (>0,50) agar menunjukkan kecukupan 

validitas konvergen yang baik bagi konstruk. Apabilai nilai loading foctor,  
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p-value, dan AVE sesuai dengan parameter yang telah dijelaskan maka 

mengindikasikan terpenuhinya validitas konvergen. 

b) Discriminant validity (validitas diskriminan)  

Validitas diskriminan bertujuan untuk menguji indikator dari dua 

konstruk/variabel laten yang seharusnya tidak berkorelasi tinggi (Latan dan 

Ghozali, 2016). Validitas diskriminan dilihat berdasarkan nilai cross loading dan 

nilai Square Root of Average Variance Extracted/AVE. Nilai cross loading 

dimaksudkan untuk melihat apakah indikator yang mengukur konstruk memiliki 

korelasi lebih tinggi dengan konstruknya atau dengan konstruk lainnya. Kriteria 

yang digunakan untuk cross loading, yaitu indikator dapat dikatakan valid jika 

nilai dari cross loading setiap indikator yang mengukur konstruknya (variabel 

laten bersangkutan) lebih tinggi dibandingkan dengan konstruk/variabel laten 

lainnya. Selanjutnya, evaluasi discriminant validity dapat dilihat dari nilai Square 

Root of Average Variance Extracted/AVE yaitu dengan membandingkan nilai 

akar kuadrat AVE setia konstruk dengan korelasi antar konstruk/variabel laten 

lainnya dalam model. Validitas diskriminan yang baik ditunjukkan apabila nilai 

Square Root of AVE setiap variabel laten/konstruk lebih tinggi daripada korelasi 

antar konstruk dengan konstruk lain pada kolom yang sama. 

c) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dapat dilihat dengan melihat nilai Composite Reliability 

(pc) yang menggambarkan reliabilitas indikator dalam model. Kriteria reliabilitas 

dalam hal ini, yaitu kelompok indikator yang mengukur variabel laten memiliki 

reliabilitas komposit yang baik jika nilai Composite Reliability (pc) ≥ 0,7. Apabila 

sesuai dengan kriteria tersebut, maka dapat dikatakan bahwa indikator konsisten 

dalam mengukur variabel laten/konstruk.  

2) Evaluasi model pengukuran formatif 

Evaluasi model pengukuran formatif dapat dilihat berdasarkan dua kriteria, 

yaitu indicator reliability melalui significant weight (p-value) dan collinearity 

melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF). Syarat nilai yang digunakan dalam 

evaluasi ini, yaitu nilai significant weight (p-value) harus kurang dari 0,05 (<0,05) 

dan nilai VIF kurang dari 3,3 (<3,3). Apabila kedua syarat tersebut telah terpenuhi 

maka pengukuran konstruk formatif dalam penelitian dapat dinilai layak. 
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Ringkasan rule of the thumb kriteria pengujian model pengukuran (outer 

model) dapat disajikan dalam Lampiran 5.  

b. Evaluasi model struktural (inner model) 

Model struktural menggambarkan hubungan antar variabel laten. Evaluasi 

model struktural digunakan untuk mengetahui hipotesis yang diajukan benar atau 

salah dan model yang telah dibuat benar atau tidak. Evaluasi model struktural 

meliputi nilai R-squared (R
2
), Effect size (f

2
), Q-squared (Q

2
), Goodness of Fit 

Model, dan signifikansi tiap koefisien jalur apakah memiliki pengaruh atau tidak 

antar konstruk. Secara umum, evaluasi model struktural bertujuan untuk 

memprediksi hubungan antar variabel laten dalam model penelitian dengan 

melihat seberapa besar variansi yang dapat dijelaskan dan mengetahui nilai 

signifikansi (Latan dan Ghozali, 2016).  

Kriteria nilai R-squared (R
2
) terbagi menjadi tiga, yaitu ≤0,25 (model 

lemah), ≤0,45 (moderat), dan ≤0,70 (model kuat). Nilai R-squared (R
2
) 

menunjukkan besar persentase variabel laten endogen yang dapat dijelaskan oleh 

variabel laten eksogen, sehingga semakin besar nilai R-squared (R
2
) menunjukkan 

bahwa variabel laten eksogen semakin baik dalam menjelaskan variansi variabel 

laten endogen. Effect size (f
2
) juga terbagi menjadi tiga kriteria, yaitu ≥0,02 

(kecil), ≥0,15 (menengah), dan ≥0,35 (besar), yang artinya variabel laten eksogen 

memiliki pengaruh kecil, menengah, dan besar terhadap variabel laten endogen 

pada level struktural. Evaluasi model pengukuran juga dapat dilihat dengan  

Q-squared (Q
2
) untuk menilai validitas prediktif (predictive relevance). Kriteria 

nilai Q
2
 > 0 menunjukkan bahwa model mempunyai predictive relevance, dan jika 

nilai Q
2 

< 0 menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance. 

Selanjutnya, kriteria evaluasi Goodness of Fit Model pada analisis WarpPLS 

disajikan dalam tabel 2 berikut ini. 

Tabel 2. Model Fit and Quality Indices 

No. Model Fit and Quality Indices Kriteria Fit 

1. Average path coefficient (APC) p < 0,05 

2. Average R-squared (ARS) p < 0,05 

3. Average adjusted R-squared (AARS) p < 0,05 

4. Average VIF (AVIF) Acceptable if ≤ 5, ideally ≤ 3,3 

5. Average full collinearity VIF ( AFVIF) Acceptable if ≤ 5, ideally ≤ 3,3 
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Tabel 2. Lanjutan 

No. Model Fit and Quality Indices Kriteria Fit 

6. Tenenhaus GoF  Small ≥ 0,1 

Medium ≥ 0,25 

Large ≥ 0,36 

7. Sympson’s paradox ratio (SPR) Acceptable if  ≥ 0,7; ideally = 1 

8. R-squared contribution ratio (RSCR)  Acceptable if  ≥ 0,9; ideally = 1 

9. Statistical suppression ratio (SSR) Acceptable if  ≥ 0,7 

10. Nonlinear bivariate causality direction 

ratio (NLBCDR) 

Acceptable if  ≥ 0,7 

Sumber: Latan dan Ghozali (2016); Solimun (2016) 
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Dimensi eWOM 

δ2 

δ1 

δ3 

δ4 

δ5 

δ6 

δ7 

δ8 

δ9 

δ10 

γ2  

γ3  

γ4  

Y4 

Y5 

Keputusan 

Berkunjung (η) 
Y3 

Y2 

Y1 

Expressing 

Positive Feelings 

(ξ2) 

Concern for 

Others (ξ1) 

Helping the 

Company (ξ3) 

Economic 

Incentives (ξ4) 

X1.2 

X1.1 

X2.3 

X2.2 

X2.1 

X4.3 

X4.2 

X4.1 

X3.2 

X3.1 

ζ1 

H2  

H3  

H4  

λ2 

λ4 

λ5 

λ9 

λ10 

λ11 

λ12 

λ13 

λ14 

λ15 

Gambar 12. Diagram Jalur Penelitian 

Sumber: Peneliti (2018)  
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4.6 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis 

pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen, yang dilihat 

berdasarkan hasil analisis SEM–PLS menggunakan WarpPLS. Metode pengujian 

hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan metode Resampling Stable 1. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji nilai probabilitas (p-value) yang 

dihasilkan. Apabila diperoleh nilai p-value ≤ 0,05 (alpha 5%) maka nilai tersebut 

signifikan, sehingga hipotesis diterima (menolak H0). Namun, apabila nilai  

p-value ≥ 0,05 (alpha 5%) maka nilai tersebut tidak signifikan, sehingga hipotesis 

ditolak (menerima H0).  

Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. H1: Pengaruh dimensi Concern for Others terhadap keputusan berkunjung. 

H0 : γi = 0  (Dimensi Concern for Others tidak berpengaruh signifikan  

terhadap keputusan berkunjung) 

H1 : γi ≠ 0  (Dimensi Concern for Others berpengaruh signifikan terhadap  

keputusan berkunjung) 

2. H2: Pengaruh dimensi Expressing Positive Feelings terhadap keputusan 

berkunjung. 

H0 : γi = 0  (Dimensi Expressing Positive Feelings tidak berpengaruh  

signifikan terhadap keputusan berkunjung) 

H1 : γi ≠ 0  (Dimensi Expressing Positive Feelings berpengaruh signifikan  

terhadap keputusan berkunjung) 

3. H3: Pengaruh dimensi Helping the Company terhadap keputusan berkunjung. 

H0 : γi = 0  (Dimensi Helping the Company tidak berpengaruh signifikan  

terhadap keputusan berkunjung) 

H1 : γi ≠ 0  (Dimensi Helping the Company berpengaruh signifikan terhadap  

keputusan berkunjung) 

4. H4: Pengaruh dimensi Economic Incentives terhadap keputusan berkunjung. 

H0 : γi = 0  (Dimensi Economic Incentives tidak berpengaruh signifikan   

terhadap keputusan berkunjung) 

H1 : γi ≠ 0  (Dimensi Economic Incentives berpengaruh signifikan terhadap   

keputusan berkunjung) 
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V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Gambaran Umum 

5.1.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian 

Penelitian ini bertempat di Café Sawah yang terletak di Kabupaten Malang 

tepatnya di Desa Pujon Kidul. Desa Pujon Kidul terletak di Kecamatan Pujon 

yang berjarak 3,5 km dari ibu kota Kecamatan Pujon dan 37 km dari ibu kota 

Kabupaten Malang. Berdasarkan data Desa Pujon Kidul, secara keseluruhan Desa 

Pujon Kidul merupakan daerah dengan topografi berupa perbukitan/pegunungan 

dan secara geografis terletak pada posisi 7°21’–7°31’ Lintang Selatan dan 

110°10’–111°40’ Bujur Timur, dengan ketinggian 1200 m di atas permukaan laut. 

Desa Pujon Kidul memiliki luas wilayah sekitar 330 hektar dan dibatasi oleh 

wilayah-wilayah desa sebagai berikut:  

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pujon Lor. 

2. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukomulyo.  

3. Sebelah selatan berbatasan dengan Hutan Perhutani.  

4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pandesari.  

Desa Pujon Kidul yang umumnya memiliki topografi berupa 

perbukitan/pegunungan memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan karena 

kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki, sehingga pada tahun 2014 desa ini 

dicanangkan sebagai Desa Wisata Pujon Kidul dengan tujuan sebagai sarana 

edukatif bagi masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam bentuk usaha 

pengembangan desa wisata. Desa Wisata Pujon Kidul telah mendapatkan 

penghargaan dari Menteri Desa Transmigrasi dan Daerah Tertinggal sebagai desa 

wisata agro tingkat nasional tahun 2017. Hal ini menjadi motivasi bagi Desa 

Pujon Kidul untuk lebih semangat dalam membangun dan mengembangkan desa 

menjadi lebih maju.  

Desa Pujon Kidul sebagai desa wisata banyak menawarkan atraksi-atraksi 

wisata, salah satunya yang populer dikalangan masyarakat saat ini adalah Café 

Sawah.  Café Sawah merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Desa 

Wisata Pujon Kidul yang dibangun dan diresmikan sejak November 2016. 

Pembangunan Café Sawah dilakukan atas inisiasi dari bapak kepala desa, 
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kelompok sadar wisata (Pokdarwis), ketua lembaga desa wisata pujon kidul 

melalui upaya pembinaan masyarakat desa. Pembangunan Café Sawah utamanya 

dilatar belakangi untuk mengurangi pengangguran para pemuda Desa Pujon 

Kidul. Selain itu, juga untuk lebih memajukan Desa Pujon Kidul dan adanya 

potensi sumberdaya alam yang dimiliki Desa Pujon Kidul. Pengelolaan Café 

Sawah ini dilakukan oleh masyarakat Desa Pujon Kidul.   

 

Gambar 13. Café Sawah, Desa Wisata Pujon Kidul 

Sumber: Dokumentasi peneliti (2018) 

Café Sawah dibangun dengan konsep outdoor yang menawarkan 

keindahan landscape pegunungan. Café Sawah ini terletak ditengah-tengah 

persawahan warga Desa Pujon Kidul, yang memiliki daya tarik berupa perpaduan 

antara café dan wisata alam yang indah. Pembangunan Café Sawah tidak 

menghilangkan kearifan lokal yang ada di desa, yaitu Café Sawah dibangun 

ditengah areal persawahan warga Desa Pujon Kidul dengan tidak menghilangkan 

ciri khas desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan secara 

konsep tetap mempertahankan nuansa jawa atau tempo dulu serta nuansa alam. 

Dengan kata lain, disekitar Café Sawah tetap terlaksana aktivitas-aktivitas 

pertanian yang dilakukan oleh warga Desa Pujon Kidul. Keunikan yang dimiliki 

Café Sawah, yaitu setiap wisatawan yang berkunjung ke Café Sawah akan dapat 

merasakan suasana alam persawahan yang menjadi ciri khas desa dan dapat 

menikmati kuliner desa.  

Café Sawah didesain menarik oleh pengelola agar pengunjung memiliki 

perasaan senang dan puas ketika berkunjung ke Café Sawah. Pengunjung Café 

Sawah dapat menemukan spot-spot foto yang menarik di dalam Café Sawah, 
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seperti desain taman love dan gender yang menarik, foto dengan latar belakang 

landscape pegunungan, dan sebagainya. Selain itu, masih dalam lokasi Café 

Sawah pengunjung juga dapat melakukan wisata berkuda dan outbond. Café 

Sawah menyediakan banyak fasilitas outbond, seperti paintball, ATV, trail/mini 

trail, maupun area panahan. ATV atau trail dapat digunakan oleh pengunjung di 

area sirkuit maupun area pertanian. 

 

Gambar 14. Kegiatan Wisata di Café Sawah 

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2018) 

Wisatawan yang ingin berkunjung ke Café Sawah dapat melakukan 

kunjungan setiap hari Senin sampai Minggu, karena Café Sawah buka setiap hari. 

Hari Senin sampai Jum’at Café Sawah buka mulai pukul 08.00–19.00 WIB, 

sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu buka pada pukul 08.00–22.00 WIB. Tiket 

masuk ke Café Sawah tergolong murah, yaitu hanya sebesar Rp 8000,- per orang. 

Namun, dari tiket senilai Rp 8000,- tersebut setiap pengunjung akan mendapatkan 

bonus berupa voucher makan atau minum senilai Rp 5000,- yang dapat ditukarkan 

di dalam area Café Sawah. Fasilitas yang ada di Café Sawah sudah cukup lengkap 

dan memadai, seperti adanya fasilitas tempat parkir, kamar mandi yang bersih, 

mushola, dan tempat makan/gazebo yang di desain klasik dari bambu. 

 

Gambar 15. Voucher Café Sawah 

Sumber: Dokumentasi peneliti (2018) 
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5.1.2 Gambaran Umum Responden 

Gambaran umum responden menjelaskan mengenai karakteristik umum 

responden dalam penelitian. Responden penelitian yang dipilih merupakan 

pengunjung Café Sawah, Desa Wisata Pujon Kidul yang seluruhnya telah sesuai 

dengan kriteria penelitian yang diharapkan. Secara umum, setiap responden dalam 

penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Adapun karakteristik 

responden untuk analisis pengaruh Electronic Word of Mouth (eWOM) terhadap 

keputusan wisatawan berkunjung ke Café Sawah disajikan dalam Tabel 3 dan 4. 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan Media Sosial 

Karakteristik responden berdasarkan kepemilikan media sosial yang dalam 

hal ini adalah instagram dibagi menjadi dua kriteria, yaitu memiliki/tidak 

memiliki media sosial dan intensitas penggunaan media sosial. Berikut disajikan 

karakteristik reponden berdasarkan kepemelikan media sosial.   

Tabel 3. Karakteristik Kepemilikan Media Sosial 

Karakteristik Responden Frekuensi Persentase 

Kepemilikan Media Sosial   

Ya  65 100,00% 

Tidak 0 0,00% 

Total 65 100,00% 

Intensitas Pengunaan Media Sosial   

Sangat jarang 2 3,08% 

Jarang 8 12,31% 

Sering 32 49,23% 

Sangat sering 23 35,38% 

Total 65 100,00% 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

Berdasarkan Tabel 3 di atas diketahui bahwa seluruh responden dalam 

penelitian ini memiliki akun media sosial instagram dengan persentase sebesar 

100%. Berdasarkan karakteristik penggunaan media sosial, diketahui bahwa 

hanya sebanyak 2 atau 3,08% responden sangat jarang mengoperasikan media 

sosial instagram dan sebanyak 8 atau 12,31% responden yang termasuk dalam 

kriteria jarang mengoperasikan media sosial instagram. Selain itu, responden 

yang termasuk dalam intensitas penggunaan media sosial instagram yang sering 

sebanyak 32 atau 49,23% responden dan sebanyak 23 atau 35,38% responden 

termasuk dalam sangat sering mengoperasikan media sosial instagram. 
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Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh responden 

penelitian memiliki akun instagram dan mayoritas responden dengan persentase 

sebesar 49,23% atau sebanyak 32 reponden sering aktif dalam mengoperasikan 

media sosial instagram dan hanya 3,08% atau 2 orang responden yang 

menggunakan instagram dengan intensitas yang sangat jarang. Hal ini sesuai 

dengan kriteria penelitian yang diharapkan yaitu responden merupakan 

pengunjung Café Sawah yang menggunakan instagram dan pernah terpapar 

informasi mengenai Café Sawah melalui instagram.  

2. Karakteristik Demografi Responden 

Karakteristik demografi responden menggambarkan karakteristik 

perbedaan responden yang dilihat berdasarkan, jenis kelamin, usia, lokasi tempat 

tinggal, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Karakteristik demografi 

responden disajikan dalam Tabel 4 berikut ini.  

Tabel 4. Karakteristik Demografi Responden 

Karakteristik Responden Frekuensi Persentase 

Jenis Kelamin   

Laki-laki 27 41,54% 

Perempuan 38 58,46% 

Total 65 100,00% 

Usia (tahun)   

≤20 19 29,23% 

21-25 36 55,38% 

26-30 6 9,23% 

31-35 3 4,62% 

>35 1 1,54% 

Total 65 100,00% 

Tempat Tinggal   

Wilayah Malang 42 64,62% 

Luar Malang 23 35,38% 

Total 65 100,00% 

Pendidikan Terakhir   

SD 0 0,00% 

SMP 7 10,77% 

SMA/SMK 37 56,92% 

Diploma 8 12,31% 

S1 (Sarjana) 9 13,85% 

Lainnya 4 6,15% 

Total 65 100,00% 
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Tabel 4. Lanjutan 

Karakteristik Responden Frekuensi Persentase 

Pekerjaan   

Pelajar/Mahasiswa 37 56,92% 

Pegawai Negeri Sipil/TNI -POLRI 1 1,54% 

Pegawai Swasta 19 29,23% 

Pegawai BUMN 1 1,54% 

Pengusaha/Wiraswasta 1 1,54% 

Lainnya 6 9,23% 

Total 65 100,00% 

Pendapatan   

< Rp. 1.000.000 15 23,08% 

Rp. 1.000.001 – Rp. 2.500.000 31 47,70% 

Rp. 2.500.001 – Rp. 3.500.000 11 16,92% 

Rp. 3.500.001 – Rp. 5.000.000 4 6,15% 

> Rp. 5.000.001 4 6,15% 

Total 65 100,00% 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa persentase responden berjenis 

kelamin laki-laki sebesar 41,54% dan responden berjenis kelamin perempuan 

sebesar 58,46%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam 

penelitian ini berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 38 responden, sehingga 

dapat dikatakan bahwa mayoritas pengunjung Café Sawah berjenis kelamin 

perempuan. Berdasarkan karakteristik usia, mayoritas responden penelitian 

berusia antara 21-25 tahun sebanyak 36 reponden dengan persentase sebesar 

55,38%, kemudian diikuti dengan usia ≤20 tahun sebanyak 19 responden dengan 

persentase sebesar 29,23%. Selain itu, juga diketahui bahwa responden yang 

berusia >35 tahun hanya sebesar 1,54% atau memiliki persentase/jumlah yang 

paling kecil dari keseluruhan kriteria usia responden. Berdasarkan karakteristik 

tempat tinggal, tempat tinggal responden dalam penelitian ini mayoritas berada di 

wilayah Malang dengan persentase sebesar 64,62%, sedangkan yang bertempat 

tinggal di luar Malang hanya sebesar 35,38%.  

Tabel 4 juga menyajikan tentang karakteristik responden berdasarkan 

pendidikan terakhir, pekerjaan, dan pendapatan. Berdasarkan karakteristik 

pendidikan dapat dilihat bahwa mayoritas responden penelitian memiliki 

pendidikan terakhir di tingkat SMA/SMK yaitu sebanyak 37 responden dengan 

persentase sebesar 56,92%, sedangkan persentase paling kecil berada pada 

kategori pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 0,00% dan lainnya sebesar 
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6,15%. Kategori lainnya pada karakteristik pendidikan terakhir termasuk dalam 

responden yang memiliki tingkat pendidikan terakhir selain dalam kategori yang 

telah disebutkan, seperti tidak sekolah maupun di atas Strata-1 (S1), seperti  

Strata-2 (S2).  

Berdasarkan karakteristik pekerjaan, mayoritas reponden memiliki 

pekerjaan sebagai pelajar/mahasiswa yaitu sebanyak 37 responden dengan 

persentase sebesar 56,92%, kemudian diikuti dengan kategori pekerjaan sebagai 

pegawai swasta yaitu sebanyak 19 responden dengan persentase sebesar 29,23%. 

Hal ini menunjukkan bahwa pengunjung Café Sawah didominasi oleh 

pelajar/mahasiswa. Kategori pekerjaan yang memiliki persentase paling kecil 

yaitu pegawai negeri sipil/TNI-POLRI, pegawai BUMN, dan 

pengusaha/wiraswasta dengan persentase masing-masing hanya sebesar 1,54%. 

Selain itu, berdasarkan karakteristik pendapatan rata-rata per bulan mayoritas 

responden penelitian memiliki tingkat pendapatan paling banyak   

Rp. 1.000.001 – Rp. 2.500.000 yaitu sebanyak 31 responden dengan persentase 

sebesar 47,69%. Kategori tingkat pendapatan yang memiliki persentase paling 

kecil adalah Rp. 3.500.001 – Rp. 5.000.000 dan > Rp. 5.000.001. Hal ini dapat 

diartikan bahwa hanya sebagian kecil responden yaitu sebanyak 4 responden 

dengan persentase sebesar 6,15% responden yang berkunjung ke Café Sawah 

memiliki pendapatan rata-rata per bulan sebesar Rp. 3.500.001 – Rp. 5.000.000 

dan > Rp. 5.000.001.     

5.2 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 

Evaluasi model pengukuran (outer model) ditujukan untuk menilai 

validitas dan reliabilitas indikator-indikator pembentuk variabel laten (konstruk) 

yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan indikator reflektif 

pada konstruk laten Concern for Others (X1), Expressing Positive Feelings (X2), 

Helping the Company (X3), Economic Incentives (X4), dan indikator formatif 

sebagai pembentuk konstruk laten keputusan berkunjung (Y), yang secara umum 

memiliki kriteria evaluasi yang berbeda. Adapun evaluasi model pengukuran 

(outer model) dijelaskan sebagai berikut. 
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5.2.1 Uji Validitas Konvergen 

Validitas konvergen pada analisis Partial Least Square (PLS) ditujukan 

untuk menguji korelasi antar skor indikator reflektif untuk mengukur konstruk. 

Evaluasi validitas konvergen dapat dilihat dari beberapa kriteria, yaitu nilai outer 

loading, nilai p-value signifikan (<0,05), dan nilai Average Variance Extracted 

(AVE). Standar nilai untuk outer loading yang baik harus memiliki nilai lebih 

besar dari 0,70 (>0,70), sedangkan nilai Average Variance Extracted (AVE) harus 

lebih besar dari 0,50 (>0,50). Adapun nilai outer loading, p-value, dan AVE 

disajikan dalam Tabel 5 dan 6 berikut. 

Tabel 5. Evaluasi Convergent Validity 

Variabel/Item 
Nilai 

Loading 
P-value 

Standar Nilai >0,70 <0,05 

 X1 Concern For Others (CFO)   

 X1.1 Saya terbantu dalam memperoleh informasi mengenai 

lokasi dan kualitas Café Sawah melalui instagram 0,805 <0,001 

 X1.2 Saya memperoleh informasi bahwa Café Sawah 

merupakan pilihan tepat untuk wisata melalui 

instagram 

0,805 <0,001 

 X2 Expressing Positive Feelings (EPF)   

 X2.1 Informasi mengenai keunggulan dan daya tarik wisata 

Café Sawah saya dapatkan melalui instagram 0,738 <0,001 

 X2.2 Saya merasakan kesenangan dan kebanggaan orang 

lain terhadap wisata Café Sawah melalui instagram 0,797 <0,001 

 X2.3 Informasi pengalaman positif orang lain terhadap Café 

Sawah saya dapatkan melalui instagram 
0,861 <0,001 

 X3 Helping The Company (HC)   

 X3.1 Saya merasakan keinginan orang lain agar Café Sawah 

sukses dan dikenal banyak orang melalui instagram 0,801 <0,001 

 X3.2 Melalui instagram, saya merasakan kesadaran orang 

lain terhadap potensi wisata Café Sawah 
0,801 <0,001 

 X4 Economic Incentives (ECI)   

 X4.1 Saya memperoleh informasi mengenai harga tiket 

masuk wisata Café Sawah melalui instagram 0,870 <0,001 

 X4.2 Saya memperoleh informasi mengenai adanya bonus 

voucher makan atau minum ketika berkunjung ke Café 

Sawah melalui instagram 
0,903 <0,001 

 X4.3 Melalui instagram, saya dapat menanyakan berbagai 

hal mengenai Café Sawah, sehingga lebih efisien dan 

tidak mengeluarkan banyak biaya 

0,745 <0,001 

Sumber: Data primer diolah (2018) 
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Tabel 6. Nilai Average Variances Extracted (AVE) 

 Standart 

Nilai 

CFO (X1) EPF (X2) HC (X3) ECI (X4) 

Average 

Variances 

Extracted 

(AVE) 

>0,50 0,648 0,640 0,642 0,729 

Keterangan Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

Tabel 5 di atas menyajikan nilai outer loading dan nilai p-value tiap 

indikator variabel laten (konstruk). Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa seluruh 

indikator memiliki nilai outer loading yang lebih besar dari 0,70 (>0,70) dan  

p-value signifikan dengan nilai kurang dari 0,05 (<0,001). Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa semua indikator telah memenuhi standar nilai outer loading 

yang ditentukan, sehingga konvergensi indikator valid atau dapat diterima. 

Berdasarkan nilai Average Variance Extracted (AVE) yang disajikan dalam Tabel 

6 menunjukkan bahwa seluruh konstruk reflektif memiliki nilai AVE lebih besar 

dari 0,50 (>0,50) yaitu berkisar antara 0,640 sampai dengan 0,729. Berdasarkan 

representasi hasil nilai outer loading, p-value, dan AVE yang telah memenuhi 

standar nilai tersebut dapat dinyatakan bahwa semua indikator yang mengukur 

konstruk telah memenuhi syarat validitas konvergen. 

5.2.2 Uji Validitas Diskriminan 

Uji Validitas diskriminan pada analisis Partial Least Square (PLS) 

dilakukan dengan melihat nilai cross loading dan nilai Square Root of Average 

Variance Extracted/AVE. Indikator dapat dikatakan valid apabila nilai cross 

loading pada setiap indikator konstruk yang diukur lebih besar dibandingkan 

indikator konstruk lainnya, sedangkan nilai Square Root of AVE setiap konstruk 

harus lebih tinggi dibandingkan korelasi antar konstruk dengan konstruk lain pada 

kolom yang sama. Berikut disajikan nilai cross loading dan Square Root of AVE 

pada Tabel 7 dan 8.           

Tabel 7. Nilai Cross Loading 

Indikator CFO (X1) EPF (X2) HC (X3) ECI (X4) Keterangan 

X1.1 (0,805) -0,035 0,192 0,084 Terpenuhi 

X1.2 (0,805) 0,035 -0,192 -0,084 Terpenuhi 

X2.1 0,051 (0,738) 0,075 0,148 Terpenuhi 
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Tabel 7. Lanjutan 

Indikator CFO (X1) EPF (X2) HC (X3) ECI (X4) Keterangan 

X2.2 -0,025 (0,797) -0,034 -0,044 Terpenuhi 

X2.3 -0,020 (0,861) -0,033 -0,087 Terpenuhi 

X3.2 -0,215 0,379 (0,801) -0,155 Terpenuhi 

X3.3 0,215 -0,379 (0,801) 0,155 Terpenuhi 

X4.1 0,079 0,057 -0,215 (0,862) Terpenuhi 

X4.2 -0,105 0,078 0,158 (0,943) Terpenuhi 

X4.3 0,042 -0,164 0,048 (0,745) Terpenuhi 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

Tabel 8. Nilai Square Root of AVE 

Variabel 
CFO 

(X1) 

EPF 

(X2) 

HC 

(X3) 

ECI 

(X4) 

KB (Y) Keterangan 

CFO (X1) (0,805)     Terpenuhi 

EPF (X2) 0,517 (0,800)    Terpenuhi 

HC (X4) 0,307 0,333 (0,801)   Terpenuhi 

ECI (X5) 0,221 0,438 0,461 (0,854)  Terpenuhi 

KB (Y) 0,212 0,507 0,629 0,534 (0,657) Terpenuhi 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa setiap indikator yang mengukur 

konstruk memiliki nilai cross loading yang lebih besar ke konstruknya  

masing-masing, sehingga dapat dikatakan valid. Salah satu contohnya, diketahui 

bahwa indikator X1.1 memiliki nilai loading yang lebih besar sebesar 0,805  

ke konstruk CFO (X1) dibandingkan dengan nilai cross loading indikator X1.1  

ke konstruk EPF (-0.035), konstruk HC (0,192), konstruk ECI (0,084), dan 

seterusnya. Selanjutnya, validitas diskriman dievaluasi menggunakan nilai Square 

Root of AVE yang disajikan pada Tabel 8. Berdasarkan Tabel 8 diketahui bahwa 

nilai Square Root of AVE yang didapat oleh setiap konstruk lebih besar 

dibandingkan dengan nilai korelasi antar konstruk dengan konstruk lain pada 

kolom yang sama. Berdasarkan kedua hasil tersebut mengindikasikan bahwa 

syarat validitas diskriminan terpenuhi.    

5.2.3 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas ditujukan untuk mengukur konsistensi internal suatu 

konstruk. Uji reliabilitas dapat diukur dengan melihat nilai composite reliability. 

Standar nilai yang ditentukan untuk composite reliability yaitu harus bernilai lebih 
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besar dari 0,70 (>0,7), sehingga suatu konstruk dapat dikatakan reliabel/konsisten. 

Nilai composite reliability disajikan dalam Tabel 9 berikut.   

Tabel 9. Nilai Composite Reliability  

 Standart 

Nilai 

CFO (X1) EPF (X2) HC (X3) ECI (X4) 

Composite 

Reliability  
>0,70 0,768 0,762 0,760 0,879 

Keterangan Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

Berdasarkan Tabel 9 diketahui bahwa setiap variabel memiliki nilai 

composite reliability lebih besar dari 0,70 (>0,70), yaitu CFO (X1) sebesar 0,768, 

EPF (X2) sebesar 0,762, HC (X3) sebesar 0,760, dan ECI (X4) sebesar 0,879. 

Tingginya nilai composite reliability tersebut menjadi indikasi bahwa reliabilitas 

instrumen telah terpenuhi. Hal tersebut menunjukkan bahwa instrumen dalam 

penelitian ini memiliki reliabilitas yang baik dan indikator konsisten dalam 

mengukur konstruknya.    

5.2.4 Evaluasi Konstruk Formatif 

Evaluasi konstruk formatif dilakukan dengan melihat hasil dari indicator 

weights dengan mengevaluasi dua kriteria, yaitu indicator reliability melalui 

significant weight dan collinearity melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF). 

Syarat indicator reliability terpenuhi apabila nilai weight yang dihasilkan 

signifikan yaitu nilai significant weight (p-value) harus kurang dari 0,05 (<0,05). 

Selain itu, kriteria collinearity terpenuhi apabila nilai VIF kurang dari 3,3 (<3,3). 

Berikut merupakan hasil dari indicator weights disajikan pada Tabel 10.   

Tabel 10. Nilai Indicator Weights 

KB (Y) P-value VIF 

Standar Nilai <0,05 <3,3 

Y1.1 0,235 0,005 1,210 

Y1.2 0,352 <0,001 1,508 

Y1.3 0,347 <0,001 1,369 

Y1.4 0,255 0,003 1,152 

Y1.5 0,315 <0,001 1,431 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

Berdasarkan Tabel 10 di atas diketahui bahwa semua indikator variabel Y 

(keputusan berkunjung/KB) memiliki nilai p-value kurang dari 0,05 (<0,05) yang 
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artinya signifikan, sehingga semua indikator-indikator tersebut memenuhi kriteria 

indicator reliability. Nilai VIF setiap indikator Y pada Tabel 10 juga 

menunjukkan nilai VIF yang kurang dari 3,3 (<3,3) sehingga kriteria collinearity 

terpenuhi, artinya tidak terjadi masalah kolinearitas pada setiap indikator tersebut. 

Berdasarkan hasil output tersebut dapat disimpulkan bahwa kelima indikator 

variabel Y (keputusan berkunjung/KB) reliabel/konsisten dan telah memenuhi 

syarat validitas untuk konstruk formatif.       

5.3 Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 

Evaluasi model struktural (inner model) melihat nilai R-squared (R
2
), 

Effect size (f
2
), Q-squared (Q

2
), Goodness of Fit Model, dan melihat nilai 

signifikansi tiap koefisien jalur apakah memiliki pengaruh atau tidak antar 

konstruk (dijelaskan pada hipotesis hasil). Berikut disajikan pada Tabel 11 nilai 

R-squared (R
2
) dan Q-squared (Q

2
) hasil analisis Partial Least Square (PLS) 

menggunakan WarpPLS. 

Tabel 11. Nilai R-Squared, Q-Squared, Full Collinearity VIF 

 CFO (X1) EPF (X2) HC (X3) ECI (X4) KB (Y) 

R-Squared     0,670 

Adj. R-Squared     0,648 

Q-Squared     0,582 

Full Collin. VIF 1,463 1,866 1,834 1,533 2,192 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

5.3.1 Evaluasi nilai R-Squared 

R-Squared (R
2
) digunakan untuk menunjukkan seberapa besar persentase 

variansi konstruk endogen dapat dijelaskan/dipengaruhi oleh konstruk 

eksogen/prediktor dalam model. Nilai R-Squared yang semakin besar akan 

menunjukkan model yang baik dan variansi konstruk eksogen akan terjelaskan 

dengan baik oleh prediktor model (Sholihin dan Ratmono, 2013). Berdasarkan 

Tabel 11 diketahui bahwa nilai R-Squared variabel keputusan berkunjung (KB) 

adalah sebesar 0,670 yang berarti variansi variabel keputusan berkunjung (KB) 

dapat dijelaskan oleh variabel Concern for Others (CFO), Expressing Positive 

Feeling (EPF), Helping the Company (HC), dan Economic Incentives (ECI) 

sebesar 67%, dan sisanya sebesar 33% dijelaskan oleh variabel lain di luar model 
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penelitian. Nilai R-Squared sebesar 0,670 termasuk dalam kriteria model kuat 

(≤0,70), sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini baik. 

5.3.2 Evaluasi Nilai Full Collinearity VIF 

Full collinearity VIF digunakan untuk pengujian ada tidaknya masalah 

kolinearitas vertikal dan lateral. Kriteria ideal untuk full collinearity VIF adalah 

senilai kurang dari 3,3 (<3,3) sehingga model bebas dari masalah kolinearitas. 

Tabel 11 telah menyajikan nilai full collinearity VIF untuk setiap variabel laten 

(konstruk). Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada Tabel 11, diketahui 

bahwa nilai full collinearity VIF setiap variabel dalam penelitian ini bernilai 

kurang dari 3,3 yaitu, variabel CFO (X1) sebesar 1,463; EPF (X2) sebesar 1,866; 

HC (X3) sebesar 1,834; ECI (X4) sebesar 1,533, dan keputusan berkunjung (Y) 

sebesar 2,192. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model bebas dari masalah 

kolinearitas vertikal, lateral, dan common method bias.     

5.3.3 Evaluasi Nilai Q-Squared (Q
2
) 

Q-Squared (Q
2
) digunakan untuk menilai validitas prediktif (predictive 

relevance) atau relevansi dari sekumpulan variabel laten eksogen pada variabel 

laten endogen. Berdasarkan kriteria Q-Squared suatu model dikatakan memiliki 

predictive relevance atau validitas prediktif yang baik apabila nilai Q-Squared 

lebih dari nol (Q
2
>0). Output Q-Squared yang disajikan pada Tabel 11 

menunjukkan bahwa Q-Squared bernilai lebih besar dari nol yaitu senilai 0,582 

sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil estimasi model penelitian menunjukkan 

validitas prediktif yang baik.   

5.3.4 Evaluasi Nilai Effect Size (f
2
) 

Evaluasi effect size (f
2
) atau juga bisa disebut dengan partial F-test 

digunakan untuk mengetahui besarnya proporsi variance variabel eksogen 

terhadap variabel endogen. Terdapat beberapa kategori nilai untuk 

menginterpretasikan effect size (f
2
), yaitu 0,02 (kecil), 0,15 (menengah), dan 0,35 

(besar). Nilai-nilai tersebut memiliki arti bahwa variabel laten prediktor/eksogen 

memiliki pengaruh kecil, menengah, dan besar terhadap variabel endogen secara 

struktural. Hasil nilai effect size dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 12.   
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Tabel 12. Nilai Effect Size 

Variabel Kriteria Nilai Effect Size Keterangan 

CFO      KB 
Kecil (0,02) 

Menengah (0,15) 

Besar (0,35) 

0,046 Kecil 

EPF       KB 0,153 Menengah 

HC         KB 0,252 Menengah 

ECI        KB 0,219 Menengah 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

Berdasarkan Tabel 12 dapat diketahu bahwa terdapat tiga variabel yang 

memiliki nilai effect size dengan kategori menengah, yaitu pengaruh variabel 

Expressing Positive Feelings (EPF), Economic Incentives (ECI), dan Helping the 

Company (HC) terhadap variabel keputusan berkunjung (KB) yang masing-

masing bernilai 0,153; 0,219; dan 0,252. Hasil nilai effect size tersebut dapat 

diartikan bahwa variabel Expressing Positive Feelings (EPF), Economic 

Incentives (ECI), dan Helping the Company (HC) memiliki pengaruh 

menengah/medium terhadap variabel keputusan berkunjung (KB) atau dapat 

diartikan bahwa variabel EPF, ECI, dan HC memiliki peran yang cukup penting 

untuk meningkatkan keputusan berkunjung. Selain itu, Tabel 12 juga 

menunjukkan adanya satu variabel yang memiliki pengaruh kecil, yaitu pengaruh 

variabel Concern for Others (CFO) terhadap variabel Keputusan Berkunjung 

(KB) yang menunjukkan hasil estimasi effect size hanya sebesar 0,046. Hasil 

tersebut tergolong dalam kategori effect size kecil, sehingga menunjukkan bahwa 

CFO memiliki pengaruh kecil terhadap keputusan berkunjung atau CFO memiliki 

peran yang kurang penting dalam meningkatkan keputusan berkunjung. 

5.3.5 Evaluasi Goodness of Fit (GoF) 

Evaluasi Goodness of Fit model (GoF) dilihat berdasarkan 10 ukuran fit 

model antara lain, yaitu Average Path Coefficient (APC), Average R-squared 

(ARS), Average Adjusted R-squared (AARS), Average VIF (AVIF), Average Full 

Collinearity VIF (AFVIF), Tenenhaus Goodness of Fit (GoF), Sympson’s 

Paradox Ratio (SPR), R-squared Contribution Ratio (RSCR), Statistical 

Suppression Ratio (SSR), dan Nonlinear Bivariate Causality Direction Ratio 

(NLBCDR). Secara umum, evaluasi Goodness of Fit model digunakan untuk 

mengukur kualitas model. Adapun nilai dari Goodness of Fit penelitian ini 

disajikan dalam Tabel 13 berikut.  
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Tabel 13. Nilai Goodness of Fit 

Goodness of Fit Model Kriteria Fit Hasil Keterangan 

Average Path Coefficient (APC) p < 0,05 0,307; 

P<0,001 

Terpenuhi 

Average R-squared (ARS) p < 0,05 0,670; 

P<0,001 

Terpenuhi 

Average Adjusted R-squared (AARS) p < 0,05 0,648; 

P<0,001 

Terpenuhi 

Average VIF (AVIF) ≤ 3,3 1,641 Terpenuhi 

Average Full Collinearity VIF  

(AFVIF) 

≤ 3,3 1,777 Terpenuhi 

Tenenhaus Goodness of Fit (GoF) Small ≥ 0,1 

Medium ≥ 0,25 

Large ≥ 0,36 

0,643 Large 

Sympson’s Paradox Ratio (SPR) = 1 1,000 Terpenuhi 

R-squared Contribution Ratio (RSCR)  = 1 1,000 Terpenuhi 

Statistical Suppression Ratio (SSR) ≥ 0,7 1,000 Terpenuhi 

Nonlinear Bivariate Causality 

Direction Ratio (NLBCDR) 

≥0,7 0,750 Terpenuhi 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

Berdasarkan Tabel 13 yang menyajikan hasil estimasi nilai Goodness of 

Fit (GoF) model menunjukkan bahwa Average Path Coefficient (APC), Average 

R-squared (ARS), dan Average Adjusted R-squared (AARS) memiliki nilai 

p<0,001 yang artinya kurang dari 0,05 (p<0,05), sehingga signifikan dan 

mengindikasikan model fit terpenuhi. Nilai APC, ARS, dan AARS ini berguna 

untuk mengukur rata-rata nilai koefisien jalur dan R-squared yang dihasilkan 

dalam model. Selanjutnya, dilihat berdasarkan nilai Average VIF (AVIF) dan 

Average Full Collinearity VIF (AFVIF) yang umumnya digunakan untuk menguji 

masalah kolinearitas model. Berdasarkan Tabel 13 dapat diketahui bahwa hasil 

nilai AVIF dan AFVIF masing-masing sebesar 1,641 dan 1,777. Nilai tersebut 

bernilai kurang dari kriteria ideal yang ditentukan yaitu harus kurang dari 3,3 

(<3,3), sehingga mengindikasikan bahwa tidak adanya masalah kolinearitas atau 

multikolinearitas dalam model yang berarti model fit terpenuhi. Kemudian, 

berdasarkan Tabel 13 juga dapat diketahui bahwa nilai Goodness of Fit (GoF) 

atau Tenenhaus Goodness of Fit (GoF) yang digunakan untuk mengukur validasi 

model penelitian, menghasilkan nila sebesar 0,643 yang termasuk dalam kriteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

GoF besar (large) yaitu ≥ 0,36. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kekuatan 

prediksi model penelitian ini kuat, sehingga model fit dan dapat diterima.  

Kategori ukuran GoF selanjutnya dilihat dari Sympson’s Paradox Ratio 

(SPR), yang merupakan ukuran indeks GoF yang mengindikasikan masalah 

kausalitas. Standar ideal ukuran SPR harus sama dengan 1 (=1), namun nilai SPR 

≥0,70 masih dapat diterima yang artinya sebesar 70% atau lebih jalur (path) dalam 

model bebas dari Sympson’s Paradox. Berdasarka Tabel 13 diketahui bahwa nilai 

SPR model penelitian ini yaitu sebesar 1,000 yang berarti memenuhi standar ideal 

SPR sama dengan 1 (=1), sehingga mengindikasikan bahwa tidak ada masalah 

Sympson’s Paradox di dalam model. Kategori ukuran GoF selanjutnyau yaitu  

R-squared Contribution Ratio (RSCR) yang digunakan untuk mengetahui 

kontribusi R-squared dalam model. Standar nilai ideal untuk ukuran RSCR harus 

sama dengan 1 (=1) yang artinya tidak ada kontribusi R-squared negatif dalam 

model, namun nilai RSCR ≥0,90 juga masih dapat diterima yang memiliki arti 

bahwa sebesar 90% atau lebih dari jalur dalam model tidak berhubungan dengan 

kontribusi R-squared negative. Tabel 13 menunjukkan bahwa nilai RSCR yang 

dihasilkan dalam penelitian ini sebesar 1,000 yang berarti memenuhi standar nilai 

ideal RSCR sama dengan 1 (=1), Nilai tersebut sebagai indikasi bahwa tidak ada 

kontribusi R-squared negatif di dalam model, sehingga model fit terpenuhi. 

Kategori selanjutnya yaitu indeks ukuran Statistical Suppression Ratio 

(SSR) yang dapat digunakan untuk menguji masalah statistical suppression efek 

dalam model. Standar nilai ideal yang direkomendasikan agar nilai SSR dapat 

diterima adalah sebesar ≥0,70 yang memiliki arti bahwa sebesar 70% atau lebih 

dari jalur dalam model penelitian terbebas dari masalah statistical suppression. 

Berdasarkan Tabel 13 diketahui bahwa nilai SSR yang dihasilkan adalah sebesar 

1,000 yang berarti bahwa model penelitian bebas dari masalah statistical 

suppression, karena hasil estimasi nilai SSR memenuhi standar nilai ideal sebesar 

≥0,70 sehingga model fit terpenuhi. Kategori ukuran yang terakhir yaitu melihat 

nilai Nonlinear Bivariate Causality Direction Ratio (NLBCDR). Standar nilai 

ideal ukuran NLBCDR adalah sebesar ≥0,70 yang berarti nilai NLBCDR dapat 

diterima. Tabel 13 menunjukkan bahwa nilai NLBCDR yang dihasilkan yaitu 

sebesar 0,750 (75%), yaitu ≥0,70 sehingga menunjukkan bahwa nilai tersebut 
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diterima dan sebagai indikasi model fit terpenuhi. Melihat dari terpenuhinya nilai 

indeks SPR, RSCR, SSR, dan NLBCDR mengindikasikan bahwa tidak terdapat 

masalah kausalitas di dalam model penelitian ini. Oleh karena itu, dengan melihat 

nilai estimasi yang dihasilkan berdasarkan 10 indeks ukuran GoF yang telah 

dipaparkan tersebut dapat disimpulkan bahwa model penelitian secara 

keseluruhan mempunyai fit yang baik dan dianggap layak. 

5.3.6 Hipotesis Hasil 

Hipotesis hasil pada Tabel 14 menyajikan nilai koefisien jalur setiap 

variabel dan signifikansinya. Nilai koefisien jalur yang dihasilkan dalam 

penelitian menunjukkan efek langsung setiap variabel eksogen terhadap variabel 

endogen, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai koefisien mewakili jumlah 

perubahan variabel endogen secara rata-rata yang disebabkan oleh nilai standar 

deviasi dalam variabel eksogen. Berikut merupakan hipotesis hasil analisis data 

dalam penelitian ini. 

Tabel 14. Hipotesis Hasil 

Hipotesis 
Koefisien 

Jalur 
P-value Keterangan 

H1 
Concern for Others       keputusan 

berkunjung 

0,213 0,010 Diterima 

H2 
Expressing Positive 

Feelings          keputusan berkunjung 

0,284 0,001 Diterima 

H3 
Helping the Company          keputusan 

berkunjung 

0,391 <0,001 Diterima 

H4 
Economic Incentives       keputusan 

berkunjung 

0,341 <0,001 Diterima 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

Berdasarkan Tabel 14 dapat diketahui bahwa semua koefisien jalur pada 

konstruk berpengaruh positif dan signifikan. Hal tersebut dibuktikan dengan 

variabel Concern For Others (CFO) memiliki pengaruh positif sebesar 0,213 

terhadap variabel keputusan berkunjung (KB)  dan signifikan pada p-value 0,010 

(<0,05) yang berarti signifikan, artinya setiap 1 satuan peningkatan variabel CFO 

secara rata-rata akan meningkatkan keputusan berkunjung secara positif sebesar 

0,213 (21,3%). Selain itu, nilai koefisien jalur untuk variabel Expressing Positive 

Feelings (EPF), Helping The Company (HC), dan Economic Incentives (ECI) juga 
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memiliki pengaruh positif sebesar 0,284; 0,391; dan 0,341 terhadap variabel 

keputusan berkunjung dan signifikan pada p-value yang kurang dari 0,05 (<0,05) 

yang berarti signifikan yaitu masing-masing sebesar 0,001; <0,001; <0,001. Nilai 

tersebut memiliki arti bahwa setiap 1 satuan peningkatan variabel EPF, HC, dan 

ECI secara rata-rata akan meningkatkan variabel keputusan berkunjung secara 

positif sebesar 0,284 (28,4%); 0,391 (39,1%); dan 0,341 (34,1%). Berdasarkan 

hasil analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa keempat hipotesis diterima 

(tolak H0) karena semua nilai p-value ≤ 0,05 yang artinya signifikan. 

5.4 Persamaan Model (Structural Equation Model) 

Persamaan model dalam penelitian terbagi menjadi dua bagian, yaitu 

persamaan model struktural dan persamaan model pengukuran. Persamaan model 

struktural menjelaskan mengenai hubungan antara variabel laten eksogen terhadap 

variabel laten endogen, sedangkan persamaan model pengukuran mendeskripsikan 

mengenai hubungan antara variabel laten eksogen dan endogen (konstruk) 

terhadap indikator-indikatornya. Adapun kedua persamaan model penelitian ini 

dijelaskan sebagai berikut. 

1. Persamaan model pengukuran (outer model) 

Berikut merupakan persamaan model pengukuran dalam penelitian ini: 

Tabel 15. Persamaan Model Pengukuran 

Indikator Persamaan Model 

Indikator Variabel Laten Eksogen (X) 

a. Info. lokasi dan kualitas wisata = f(CFO, error)   X1.1 = 0,805 CFO  + δ1 

b. Rek. pilihan wisata yang tepat = f(CFO, error)   X1.2 = 0,805 CFO  + δ2 

c. Info. daya tarik wisata = f(EPF, error)   X2.1 = 0,738 EPF  + δ3 

d. Kesenangan terhadap wisata = f(EPF, error)   X2.2 = 0,797 EPF  + δ4 

e. Informasi positif wisatawan = f(EPF, error)   X2.3 = 0,861 EPF  + δ5 

f. Kesediaan/keinginan membantu = f(HC, error)   X3.1 = 0,801 HC + δ6 

g. Kesadaran akan potensi wisata = f(HC, error)   X3.2 = 0,801 HC + δ7 

h. Manfaat informasi harga tiket = f(ECI, error)   X4.1 = 0,870 ECI + δ8 

i. Manfaat bonus voucher = f(ECI, error)   X4.2 = 0,903 ECI + δ9 

j. Efisiensi biaya = f(ECI, error)   X4.3 = 0,745 ECI + δ10 
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Tabel 15. Lanjutan 

Indikator Persamaan Model 

Indikator Variabel Laten Endogen (Y) 

k. Daya tarik dan pemandangan 

wisata (Y1) 
= f(KB, error)   η1 = 0,235Y1 + ζ1 

l. Harga tiket masuk wisata (Y2) = f(KB, error)   η1 = 0,352Y2 + ζ1 

m. Keamanan perjalanan wisata 

(Y3) 
= f(KB, error)   η1 = 0,347Y3 + ζ1 

n. Fasilitas wisata (Y4) = f(KB, error)   η1 = 0,255Y4 + ζ1 

o. Daya tarik masakan lokal (Y5) = f(KB, error)   η1 = 0,315Y5 + ζ1 

Sumber: Data Primer diolah (2018) 

Keterangan: 

δ dan ζ  = Nilai error atau residual kesalahan pengukuran 

2. Persamaan model struktural (inner model) 

Berikut merupakan persamaan model struktural dalam penelitian ini: 

KB = f(CFO, EPF, HC, ECI, error)       Y = 0,213CFO + 0,284EPF + 0,391HC  

+ 0,341ECI + ζ, R
2
 = 0,670 

Keterangan:  

CFO = Concern for Others    

EPF = Expressing Positive Feelings  

HC = Helping the Company 

ECI = Economic Incentives 

KB = Keputusan Berkunjung 

ζ = Nilai error  
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Berdasarkan persamaan model pengukuran dan struktural yang telah dijelaskan, final path diagram penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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Gambar 16. Final Path Diagram Penelitian 

Sumber: Data primer diolah (2018) 
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5.5 Pembahasan Pengaruh Electronic Word of Mouth (eWOM) terhadap 

Keputusan Berkunjung 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Electronic Word of 

Mouth (eWOM) terhadap keputusan wisatawan berkunjung ke Café Sawah, Desa 

Wisata Pujon Kidul. Electronic Word of Mouth (eWOM) dalam penelitian ini di 

lihat berdasarkan empat variabel, yaitu Concern for Others (CFO), Expressing 

Positive Feelings (EPF), Helping the Company (HC), dan Economic Incentives 

(ECI). Adapun pembahasan hasil temuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut.    

5.5.1 Pengaruh Concern for Others terhadap Keputusan Berkunjung 

Concern for others (CFO) menjadi salah satu dimensi eWOM yang 

merujuk pada rasa kepedulian orang lain terhadap sesama. Rasa kepedulian 

terhadap sesama ditunjukkan oleh perilaku seseorang dalam berbagi informasi 

yang diketahui mengenai Café Sawah melalui postingan di akun media sosial 

instagram. Hasil penelitian ini (Tabel 14) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

positif dan signifikan antara Concern for Others terhadap keputusan berkunjung, 

yang berarti bahwa hipotesis pertama (H1) yang telah dirumuskan sebelumnya 

dapat diterima (tolak H0). Hasil temuan ini menginterpretasikan bahwa semakin 

kuat concern seseorang dalam memberikan informasi dan rekomendasi kepada 

sesama, maka akan meningkatkan keputusan berkunjung ke Café Sawah. Namun, 

hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian sebelumnya (Hasan dan 

Setiyaningtyas, 2015; Susilawati, 2017) yang menyatakan bahwa variabel 

Concern for Others (CFO) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

variabel keputusan berkunjung, yang kemungkinan hal ini disebabkan oleh kurang 

optimalnya penggunaan media sosial untuk mencari informasi mengenai wisata. 

Pengaruh Concern for Others terhadap keputusan berkunjung didukung 

dengan hasil temuan di lapang oleh peneliti. Pengunjung Café Sawah memiliki 

respon positif terhadap variabel CFO, karena pengunjung yang menjadi responden 

penelitian adalah benar-benar telah terpapar informasi mengenai Café Sawah 

melalui media sosial instagram. Melalui instagram setiap orang dapat berbagi 

informasi melalui gambar maupun video yang disertai keterangan (caption) yang 

jelas, sehingga informasi tersebut terbaca oleh orang lain. Melihat hal ini, di 
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instagram telah banyak informasi yang di post mengenai Café Sawah, Desa 

Wisata Pujon Kidul, seperti informasi mengenai lokasi wisata. Hal ini berarti 

bahwa kepedulian seseorang terhadap sesama didasari oleh pengalaman yang 

telah didapatkan ketika berkunjung ke Café Sawah. Pengalaman tersebut 

dijadikan sebagai bekal untuk berbagi informasi di media sosial instagram. 

Melalui postingan tersebut, menunjukkan bahwa pemilik akun memiliki 

kesediaan atau keinginan untuk memberikan rekomendasi suatu tempat wisata 

kepada orang lain (follower), sehingga dapat membantu dalam membuat suatu 

keputusan berkunjung. Berikut merupakan contoh bentuk eWOM CFO mengenai 

Café Sawah di media sosial instagram.  

 

Gambar 17. Bentuk eWOM Concern for Others (CFO) 

Sumber: Data sekunder (2018) 

Hasil temuan ini juga didukung dengan tingginya nilai korelasi antara 

indikator yang mengukur variabel CFO dengan variabel CFO. Penelitian ini 

menggunakan dua indikator untuk mengukur variabel CFO, yaitu informasi lokasi 

dan kualitas Café Sawah serta rekomendasi pilihan wisata yang tepat. Berdasarkan 

hasil analisis outer loading yang disajikan pada Tabel 5, nilai indikator pertama 

mengenai, “Saya terbantu dalam memperoleh informasi mengenai lokasi dan 

kualitas Café Sawah melalui instagram” bernilai 0,805, dan nilai indikator kedua 

mengenai, “Saya memperoleh informasi bahwa Café Sawah merupakan pilihan 

tepat untuk wisata melalui instagram” bernilai 0,805. Melihat hasil ini 
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menunjukkan bahwa dua indikator tersebut memiliki besaran nilai korelasi yang 

sama tinggi dengan variabel CFO, yaitu sebesar 0,805 yang berarti dua indikator 

tersebut sama-sama memiliki kontribusi tinggi dalam menjelaskan variabel CFO. 

Dengan kata lain, pengunjung yang menjadi responden dalam penelitian 

menganggap dua indikator tersebut penting sebagai bentuk Concern for Others 

yang dirasakan atau diperoleh dari orang lain melalui media sosial instagram. 

Pengunjung Cafe Sawah merasa terbantu dalam mendapatkan informasi 

dan sekaligus rekomendasi pilihan wisata dengan adanya postingan mengenai 

Café Sawah dari berbagai akun instagram, seperti akun instagram pengunjung 

yang pernah berkunjung, @amazingmalang, @exploremalang, @lingkarmalang, 

dari berbagi hashtag terkait Café Sawah, akun traveller, dan sebagainya. Berbagai 

post mengenai Café Sawah di berbagai akun instagram tersebut dapat memperluas 

informasi yang didapatkan oleh pengunjung dari pengunjung lain, sehingga 

informasi tersebut dapat dipercaya dan dapat menarik perhatian untuk 

mengunjungi Café Sawah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat rasa kepedulian 

seseorang untuk membantu orang lain dalam mendapatkan informasi. Sesuai 

dengan pendapat Thurau et al. (2004), bahwa Concern for Others merupakan 

motif kepedulian atau keinginan membantu orang lain untuk membuat keputusan 

pembelian atau berkunjung, baik untuk memberikan rekomendasi atau mencegah 

orang lain mengkonsumsi suatu produk atau jasa, dan motif ini sangat penting 

dalam industri restoran maupun wisata. Lin et al. (2013) juga menyatakan bahwa 

seorang konsumen yang merasakan ketidakpastian akan produk atau jasa akan 

cenderung mencari komentar/review orang lain, sehingga dengan membaca 

komentar/review online akan membantu dan membuat konsumen lebih percaya 

diri terhadap keputusan pembelian.                           

5.5.2 Pengaruh Expressing Positive Feelings terhadap Keputusan Berkunjung 

Variabel Expressing Positive Feelings (EPF) merujuk pada pengekspresian 

perasaan positif berdasarkan pengalaman konsumsi positif yang telah dirasakan 

oleh pengunjung Café Sawah dan pengunjung bersedia membagi pengalaman 

tersebut dengan orang lain. Setiap orang yang merasakan pengalaman positif 

setelah mengkonsumsi produk atau jasa akan memiliki rasa dan keinginan untuk 

berbagi dengan orang lain. Sesuai dengan fenomena dikalangan masyarakat saat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

ini dimana masyarakat lebih senang membagi pengalaman dan mengekspresikan 

perasaan melalui media sosial. Hal ini sesuai dengan pernyataan Thurau et al. 

(2004), yang menyatakan bahwa pengalaman positif akan memberikan kontribusi 

psikologis bagi seorang konsumen karena itu konsumen tersebut memiliki 

keinginan yang kuat untuk berbagi kesenangan dan kegembiraan atas pengalaman 

yang dirasakan dengan orang lain, dengan mengartikulasikan pengalaman positif 

secara online. 

Penelitian ini memperoleh hasil (Tabel 14) yang menunjukkan bahwa 

variabel Expressing Positive Feelings (EPF) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel keputusan berkunjung (KB), yang ditunjukan dengan besaran 

nilai pengaruh (koefisien jalur) sebesar 0,284 dan signifikansi sebesar 0,001 

sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis kedua diterima (tolak H0). Hasil ini 

menunjukkan bahwa semakin kuat kesan positif mengenai Café Sawah tersebar 

melalui media sosial instagram dan kuatnya pemahaman pengunjung atau calon 

pengunjung mengenai kesan positif tersebut, maka keputusan untuk mengunjungi 

Café Sawah akan meningkat. Hasil tersebut selaras dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya (Rachmalika et al., 2015; Hasan dan Setiyaningtyas, 2015; dan 

Susilawati, 2017), bahwa Expressing Positive Feelings (EPF) memiliki pengaruh 

signifikan terhadap keputusan berkunjung. Namun, terdapat perbedaan arah 

hubungan yang diperoleh dengan penelitian Hasan dan Setiyaningtyas (2015). 

Arah hubungan variabel EPF terhadap keputusan berkunjung (KB) menunjukkan 

arah positif, sedangkan penelitian Hasan dan Setiyaningtyas (2015) menunjukkan 

arah hubungan negatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman positif yang dibagi 

oleh pengunjung melalui media sosial instagram benar-benar dapat dipahami oleh 

pengunjung lainnya. Pengunjung Café Sawah cenderung membuat keputusan 

berkunjung berdasarkan pengalaman positif pengunjung lain yang dibagi melalui 

media sosial instagram. Hal ini juga didukung dengan nilai korelasi indikator EPF 

dengan variabel EPF yang dapat dilihat pada Tabel 5. Berdasarkan Tabel 6 dari 

tiga indikator yang digunakan untuk mengukur EPF, indikator ketiga mengenai, 

“Informasi pengalaman positif orang lain terhadap Café Sawah saya dapatkan 

melalui instagram“ memiliki nilai outer loading paling tinggi, yaitu sebesar 
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0,861. Hasil ini menunjukkan indikator ketiga memiliki kontribusi lebih tinggi 

dalam menjelaskan variabel EPF dibandingkan dua indikator lainnya, sehingga 

dapat dikatakan bahwa informasi tentang pengalaman positif seseorang penting 

sebagai bentuk Expressing Positive Feelings. Hal ini berarti pengunjung yang 

menjadi responden penelitian cenderung melihat berdasarkan informasi yang 

mereka dapatkan mengenai pengalaman positif orang lain yang dibagi melalui 

instagram, dengan kata lain hal ini merujuk pada pengalaman positif yang 

dirasakan pengunjung setelah mengunjungi Café Sawah. Berikut merupakan 

contoh bentuk eWOM EPF mengenai Café Sawah di media sosial instagram.   

   

Gambar 18. Bentuk eWOM Expressing Positive Feelings (EPF) 

Sumber: Data sekunder (2018) 

Melalui media sosial pengunjung dapat mengekspresikan perasaan atau 

pengalaman yang dapat dilihat oleh banyak orang, sehingga seorang pengunjung 

akan mendapatkan informasi tentang pengalaman positif pengunjung lain saat 

berkunjung ke Café Sawah. Melalui postingan foto/video pengunjung lain di 

media sosial instagram yang menggambarkan pengalaman positif yang dirasakan, 

secara tidak langsung pengunjung juga mengetahui daya tarik Café Sawah. Secara 

umum, pengekspresian perasaan atau pengalaman positif di media sosial ini dipicu 

ketika pengunjung telah melakukan kunjungan dan menikmati produk atau jasa 

yang ditawarkan di Café Sawah. Pengalaman positif seorang pengunjung ini akan 

dapat memberikan kontribusi informasi positif kepada orang lain untuk 

menentukan keputusan berkunjung. Sesuai dengan pernyataan Wien dan Olsen 
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(2014), yang menyatakan bahwa konsumen memiliki kecenderungan yang tinggi 

untuk berbagi pengalaman konsumsi, dan konsumen yang merasa puas terhadap 

produk atau jasa yang dikonsumsi cenderung akan mengekspresikan perasaan atau 

pengalaman positif yang dirasakan. Hal ini juga didukung dengan penelitian 

Tseng et al. (2013), bahwa eWOM positif memiliki efek positif yang signifikan 

terhadap niat dan keputusan pembelian konsumen. 

5.5.3 Pengaruh Helping the Company terhadap Keputusan Berkunjung 

Variabel Helping the Company (HC) merujuk pada motif atau keinginan 

pengunjung untuk membantu pihak pemasar wisata melalui komunikasi eWOM 

berdasarkan pengalaman positif yang dirasakan setelah berkunjung. Penelitian ini 

memperoleh hasil (Tabel 14) yang menunjukkan bahwa variabel Helping the 

Company (HC) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel keputusan 

berkunjung (KB), yang ditunjukan dengan besaran nilai pengaruh (koefisien jalur) 

sebesar 0,391 dan signifikansi sebesar <0,001 (p-value <0,05) sehingga dapat 

dinyatakan bahwa hipotesis ketiga diterima (tolak H0). Hasil ini menunjukkan 

bahwa semakin kuat kesedian atau keinginan pengunjung untuk menyebarkan 

informasi positif mengenai Café Sawah melalui media sosial instagram, maka 

keputusan pengunjung lain untuk mengunjungi Café Sawah akan meningkat. 

Hasil ini selaras dengan penelitian Hasan dan Setiyaningtyas (2015), yang juga 

mendapatkan hasil bahwa Helping the Company (HC) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan berkunjung wisatawan. 

Hasil nilai korelasi antara dua indikator yang mengukur variabel HC 

dengan variabel HC juga menunjukkan nilai yang tinggi. Indikator yang 

digunakan untuk mengukur variabel Helping the Company (HC), yaitu keinginan 

membantu agar Café Sawah dikenal banyak orang dan kesadaran akan potensi 

wisata. Berdasarkan hasil analisis outer loading yang disajikan pada Tabel 5, nilai 

indikator pertama mengenai, “Saya merasakan keinginan orang lain agar Café 

Sawah sukses dan dikenal banyak orang melalui instagram” bernilai 0,801. Nilai 

indikator kedua mengenai, “Melalui instagram, saya merasakan kesadaran orang 

lain terhadap potensi wisata Café Sawah” bernilai 0,801. Kedua indikator tersebut 

memiliki besaran nilai korelasi yang sama tinggi dengan variabel HC, yaitu 

sebesar 0,801 yang berarti dua indikator tersebut sama-sama memiliki kontribusi 
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tinggi dalam menjelaskan variabel HC. Dengan kata lain, pengunjung yang 

menjadi responden dalam penelitian menganggap dua indikator tersebut penting 

sebagai bentuk Helping the Campany. Terbukti bahwa sebagian besar responden 

penelitian mengatakan telah banyak menjumpai berbagai postingan mengenai 

Café Sawah di media sosial instagram. Berikut merupakan contoh bentuk eWOM 

HC mengenai Café Sawah di media sosial instagram. 

   

Gambar 19. Bentuk eWOM Helping the Company (HC)  

Sumber: Data sekunder (2018) 

Pengalaman positif dan memuaskan yang didapatkan oleh pengunjung 

mengenai Café Sawah, seperti kualitas pelayanan, suasana Café Sawah, dan harga 

tiket masuk, akan membentuk kesediaan atau keinginan pengunjung untuk 

membantu pihak pengelola seperti halnya membantu publikasi mengenai Café 

Sawah melalui instagram. Sesuai dengan penelitian Ladhari et al. (2008), 

menemukan bahwa kualitas layanan yang dirasakan oleh seorang konsumen akan 

mempengaruhi kepuasan dalam hal emosi positif atau negatif, yang selanjutnya 

akan mempengaruhi perilaku pasca pembelian. Perilaku pasca pembelian yang 

dimaksud, seperti membantu perusahaan dalam publikasi.  

Melalui berbagai postingan atau publikasi yang ada di instagram 

mengenai Café Sawah, pengunjung yang menjadi responden penelitian dapat 

merasakan dan mengetahui keinginan orang lain agar Café Sawah lebih dikenal 

oleh banyak orang dan setiap orang yang menerima atau membaca postingan 

tersebut secara tidak langsung memiliki kesadaran akan potensi wisata yang 
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dimiliki oleh Café Sawah. Secara umum, ketika seorang pengunjung merasa puas 

terhadap pengalaman akan produk atau jasa wisata yang ditawarkan Café Sawah 

pengunjung akan cenderung mempublikasikan pengalaman tersebut dengan tujuan 

untuk memberikan informasi atau rekomendasi produk atau jasa kepada orang 

lain. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pengunjung terlibat dalam 

komunikasi eWOM. Menurut Thurau et al. (2004), seorang konsumen yang 

mendapatkan pengalaman konsumsi positif akan produk atau jasa beranggapan 

bahwa perusahaan penyedia produk atau jasa tersebut berhak mendapatkan 

dukungan dari konsumen melalui komunikasi eWOM. Melalui kegiatan eWOM 

ini berdampak pada perusahaan akan semakin sukses dan dikenal oleh konsumen 

lain karena informasi positif yang tersebar. 

Temuan di lapang menunjukkan bahwa informasi mengenai Café Sawah 

telah banyak tersebar di media sosial instagram, baik melalui postingan akun 

pribadi pengunjung Café Sawah sebelumnya maupun akun-akun instagram lain 

seperti @lingkarmalang. Pengunjung yang menjadi responden penelitian ini juga 

menyatakan bahwa informasi mengenai Café Sawah di media sosial instagram 

mudah untuk diakses dan menarik, karena di instagram telah banyak akun-akun 

yang memposting mengenai Café Sawah. Melalui berbagai postingan yang ada di 

media sosial instagram, pengunjung yang menjadi responden penelitian 

mengetahui gambaran mengenai Café Sawah dan secara tidak langsung 

pengunjung tersebut sadar akan potensi yang dimiliki oleh Café Sawah. 

Pengunjung juga dapat mengetahui dan merasakan keinginan pengunjung lain 

agar Café Sawah sukses dan dikenal oleh banyak orang.  

Oleh karena itu, pada penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi 

tingkat keinginan/kesediaan pengunjung Café Sawah untuk publikasi dan 

tingginya tingkat kesadaran akan potensi wisata yang dimiliki oleh Café Sawah, 

maka akan berpengaruh dalam meningkatkan keputusan pengunjung lainnya 

untuk berkunjung ke Café Sawah. Kegiatan eWOM tersebut menjadi salah satu 

bentuk bantuan promosi atau pemasaran yang dilakukan oleh pengunjung 

terhadap pengunjung lainnya. Hal tersebut sudah pasti akan memberikan 

keuntungan bagi pengelola Café Sawah. Seperti yang telah diungkapkan oleh 

Chevalier dan Mayzlin (2006); Huyen dan Costello (2017), bahwa jumlah ulasan 
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atau komentar yang diposting online mengenai produk atau jasa menjadi tanda 

bahwa produk atau jasa tersebut populer. Selain itu, banyaknya informasi yang 

dibagikan oleh seseorang akan menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan 

atau membantu orang lain membuat suatu keputusan pembelian/berkunjung.      

5.5.4 Pengaruh Economic Incentives terhadap Keputusan Berkunjung 

Variabel Economic Incentives (ECI) mengacu pada manfaat ekonomi yang 

didapatkan oleh pengunjung yang selanjutnya akan mendorong pengunjung untuk 

membicarakan hal tersebut, sehingga menyebabkan timbulnya eWOM. Variabel 

ECI dalam penelitian ini diukur menggunakan tiga indikator, yaitu manfaat 

informasi harga tiket, manfaat bonus voucher, dan efisiensi biaya. Berdasarkan 

Tabel 5, indikator kedua mengenai, “Saya memperoleh informasi mengenai 

adanya bonus voucher makan atau minum ketika berkunjung ke Café Sawah 

melalui instagram“ memiliki nilai outer loading paling tinggi, yaitu sebesar 0,943 

yang berarti indikator ini memiliki korelasi atau kontribusi lebih tinggi dalam 

menjelaskan variabel ECI dibandingkan dengan indikator manfaat informasi harga 

tiket dan efisiensi biaya. Hal ini menunjukkan bahwa responden lebih melihat 

berdasarkan informasi mengenai adanya bonus voucher makan atau minum yang 

didapatkan oleh pengunjung ketika berkunjung ke Café Sawah sebagai bentuk 

untuk mengukur Economic Incentives.  

Selanjutnya, berdasarkan Tabel 14 penelitian ini memperoleh hasil bahwa 

variabel Economic Incentives (ECI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel keputusan berkunjung (KB), yang ditunjukan dengan besaran nilai 

pengaruh (koefisien jalur) sebesar 0,341 dan signifikansi sebesar <0,001 sehingga 

dapat dinyatakan bahwa hipotesis keempat diterima (tolak H0). Hasil ini 

menunjukkan bahwa apabila Economic Incentives (ECI) yang dirasakan atau 

diperoleh pengunjung semakin tinggi, maka keputusan pengunjung untuk 

berkunjung ke Café Sawah juga akan semakin tinggi. Hasil ini selaras dengan 

penelitian Hasan dan Setiyaningtyas (2015), yang juga mendapatkan hasil bahwa 

Economic Incentives (ECI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

berkunjung wisatawan. 

Economic Incentives atau manfaat ekonomi menjadi pendorong penting 

dari perilaku manusia secara umum (Thurau et al., 2004). Pengunjung Café 
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Sawah yang menjadi responden penelitian banyak merasakan manfaat ekonomi 

dengan mengakses informasi melalui instagram, berupa memperoleh informasi 

harga tiket masuk dan informasi mengenai adanya bonus voucher makan atau 

minum ketika berkunjung ke Café Sawah. Selain itu, pengunjung juga merasakan 

manfaat efisiensi biaya ketika mengakses informasi melalui media sosial 

instagram. Pengunjung yang ingin berkunjung ke Café Sawah dapat mengakses 

informasi melalui media sosial instagram dengan mudah dan dimana saja untuk 

mendapatkan banyak informasi mengenai Café Sawah tanpa harus melakukan 

survey lokasi, sehingga lebih efisien dan tidak mengeluarkan banyak biaya. 

Berikut merupakan contoh bentuk eWOM ECI mengenai Café Sawah. 

   

j 

 

Gambar 20. Bentuk eWOM Economic Incentives (ECI) 

Sumber: Data sekunder (2018) 

Merujuk dari uraian yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat 

beberapa manfaat ekonomi yang secara langsung dapat dirasakan oleh pengunjung 

Café Sawah. Namun, apabila ditinjau dari hasil korelasi indikator dengan variabel 

ECI, korelasi paling tinggi adalah pada indikator manfaat bonus voucher yang 

didapatkan oleh pengunjung. Hal ini mengindikasikan bahwa manfaat ekonomi 

yang lebih dirasakan oleh pengunjung Café Sawah adalah adanya manfaat bonus 

voucher. Kemudahan dalam mengakses informasi mengenai Café Sawah telah 

dirasakan oleh pengunjung. Pengunjung Café Sawah yang menjadi responden 

penelitian menganggap bahwa mereka dapat menanyakan atau menemukan 
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berbagai hal mengenai Café Sawah, seperti halnya informasi mengenai adanya 

bonus voucher makan atau minum ketika berkunjung ke Café Sawah. Informasi 

yang diperoleh mengenai adanya bonus voucher ini akan dapat mempengaruhi 

pilihan pengunjung dalam menentukan keputusan berkunjung ke Café Sawah.   

Hasil penelitian ini juga didukung oleh temuan di lapangan. Beberapa 

pengunjung yang menjadi responden penelitian memutuskan untuk berkunjung ke 

Café Sawah selain karena daya tarik pemandangan indah yang ditawarkan, juga 

karena Café Sawah merupakan salah satu destinasi wisata dengan budget yang 

murah. Infomasi ini diperoleh salah satunya melalui media sosial instagram, 

namun berdasarkan observasi peneliti kurang menemukan adanya informasi atau 

postingan di instagram tentang manfaat ekonomi yang akan didapatkan oleh 

pengunjung ketika berkunjung ke Café Sawah. Sesuai dengan kondisi di lapang 

bahwa tiket masuk Café Sawah hanya sebesar Rp 8.000,- per orang, namun dari 

tiket masuk sebesar tersebut pengunjung akan mendapatkan bonus voucher makan 

atau minum sebesar Rp 5.000,- per orang, sehingga hal ini menjadi salah satu 

manfaat ekonomi yang dapat dirasakan oleh pengunjung ketika berkunjung ke 

Café Sawah. Sesuai dengan pendapat Shimp (2007), yang menemukan bahwa 

adanya bonus atau potongan harga berperan penting dalam mendorong perilaku 

konsumen untuk mencoba atau membeli produk atau jasa yang ditawarkan. 

Berdasarkan hal ini dapat di interpretasikan bahwa informasi mengenai insentif 

ekonomi berupa bonus voucher yang akan diterima oleh pengunjung ketika 

berkunjung ke Café Sawah memiliki peran penting dalam mempengaruhi 

seseorang untuk menentukan keputusan berkunjung.   

5.5.5 Pangaruh Electronic Word of Mouth (eWOM) terhadap Keputusan 

Berkunjung 

Word of Mouth (WOM) dalam istilah pemasaran diartikan sebagai 

pendapat dan rekomendasi konsumen tentang pengalaman mengkonsumsi produk 

atau jasa yang dibagi ke konsumen lain, sehingga berpengaruh kuat terhadap 

keputusan konsumen. Secara tradisional Word of Mouth (WOM) dilakukan secara 

tatap muka, namun seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini Word of 

Mouth (WOM) dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet. Seperti yang 

dikemukakan oleh Thurau et al. (2004), bahwa melakukan Word of Mouth 
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(WOM) melalui internet akan memberikan manfaat bagi wisatawan untuk 

memperoleh informasi lebih luas dari wisatawan lain dan dapat berbagi 

pengalaman dan saran/rekomendasi. 

Penelitian ini mencoba untuk menganalisis pengaruh Word of Mouth 

(WOM) dalam konteks komunikasi online, khususnya di media sosial instagram 

terhadap keputusan wisatawan berkunjung ke Café Sawah. Berdasarkan 

penelitian-penelitian terdahulu, Electronic Word of Mouth (eWOM) dalam 

penelitian ini dibangun berdasarkan empat dimensi, yaitu Concern for Others 

(CFO), Expressing Positive Feelings (EPF), Helping the Company (HC), dan 

Economic Incentives (ECI). Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa Electronic 

Word of Mouth (eWOM) mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan 

berkunjung. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 14, nilai signifikansi (p-value) 

keempat dimensi eWOM dalam penelitian memiliki nilai p-value yang kurang 

dari 0,05 (<0,05). Arah hubungan juga menunjukkan arah hubungan positif yang 

ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur pengaruh semua variabel laten eksogen 

terhadap variabel laten endogen yang bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin kuat eWOM mengenai Café Sawah tersebar melalui media sosial 

instagram, maka akan semakin kuat dalam mempengaruhi keputusan wisatawan 

untuk berkunjung. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Jalilvand dan 

Samiei (2012); Zarrad dan Debabi (2015) yang mengindikasikan bahwa eWOM 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan/pilihan tujuan wisata 

dan sikap terhadap kunjungan wisata. Selain itu, penelitian Themba and Mulala 

(2013) juga menemukan bahwa secara umum eWOM memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian atau dalam penelitian ini disebut 

sebagai keputusan berkunjung. 

Terkait dengan eWOM, pemasar Café Sawah memanfaatkan eWOM 

sebagai media pemasaran, khususnya pemasaran melalui media sosial instagram. 

Penggunaan media sosial instagram sebagai media pemasaran karena pemasar 

Café Sawah beranggapan bahwa instagram menjadi media sosial yang tumbuh 

dan berkembang dengan cepat dan banyak penggunanya, sesuai dengan trend 

masa kini, dan fokus media ini pada foto maupun video sehingga tepat sebagai 

media pemasaran Café Sawah. Electronic Word of Mouth (eWOM) mengenai 
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Café Sawah tersebar di media sosial instagram melalui berbagai postingan 

pengunjung Café Sawah dan berbagai akun-akun organisasi, seperti 

@amazingmalang, @exploremalang, @lingkarmalang, serta akun pribadi Café 

Sawah yaitu @cafesawah_pujonkidul. Berbagai informasi yang disampaikan akan 

terbaca oleh setiap orang (follower) yang mengakses media sosial instagram dan 

terkadang juga akan memunculkan respon komentar dari pembaca.  

Berdasarkan hasil analisis lapang, sebagian besar pengunjung Café Sawah 

mengakses media sosial instagram dengan alasan sebagai media hiburan, mencari 

dan berbagi informasi, dan mengikuti trend saat ini. Selain itu, sebagian besar 

alasan pengunjung mencari informasi mengenai Café Sawah melalui media sosial 

instagram, yaitu karena kemudahan dalam mengakses informasi dan untuk 

mengetahui gambaran Café Sawah dengan jelas. Pengunjung yang menjadi 

responden penelitian beranggapan bahwa melalui media sosial instagram mudah 

dalam mendapatkan dan mengakses informasi Café Sawah, karena banyaknya 

postingan mengenai Café Sawah di instagram. Selain itu, juga terdapat anggapan 

bahwa dengan mencari informasi melalui instagram dapat mengetahui gambaran 

Café Sawah dengan jelas, karena instagram memaparkan informasi berbasis foto 

maupun video sehingga lebih jelas dan menarik. Seperti halnya pendapat Atiko et 

al. (2016), menyatakan bahwa instagram merupakan strategi pemasaran yang 

tepat untuk promosi atau pemasaran wisata karena pengguna instagram banyak, 

cara penggunaannya yang mudah dan tidak memerlukan banyak biaya, berfokus 

pada bentuk visual (gambar/video), dan banyaknya fitur yang bervariatif seperti 

hashtag mempermudah dalam pencarian informasi. 

Electronic Word of Mouth (eWOM) mengenai Café Sawah tersebar luas di 

media sosial instagram. Sebagian besar responden penelitian menyampaikan 

bahwa informasi mengenai Café Sawah tersebar dengan cukup baik di instagram. 

Informasi-informasi tersebut jelas, menarik, dan positif. Informasi positif yang 

dimaksud adalah eWOM mengenai Café Sawah bersifat positif, dimana 

banyaknya postingan pengunjung mengenai Café Sawah di instagram cenderung 

menggambarkan kesan positif, dengan kata lain informasi disampaikan 

berdasarkan perasaan dan pengalaman positif yang didapatkan oleh pengunjung. 

Hal ini didukung oleh pernyataan Ishida et al. (2016); Vermeulen dan Seegers 
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(2009), bahwa produk wisata dikategorikan sebagai produk hedonic sehingga 

sebagian besar ulasan online mengenai wisata cenderung positif, dengan kata lain 

bahwa dalam membuat keputusan tentang tujuan wisata konsumen/pengunjung 

tidak bergantung pada eWOM negatif.    

Berdasarkan hal tersebut mengindikasikan bahwa eWOM mengenai Café 

Sawah yang tersebar melalui media sosial instagram berpengaruh terhadap 

keputusan wisatawan untuk berkunjung ke Café Sawah. Sebagian besar 

pengunjung mengetahui bahwa Café Sawah memiliki pemandangan yang indah, 

suasana alam persawahan yang asri dan sejuk cocok sebagai tempat refreshing 

maupun hunting foto melalui postingan berbagai akun di instagram. Pengunjung 

yang menjadi responden penelitian percaya akan informasi yang didapatkan di 

media sosial instagram, dengan kata lain eWOM dari pengunjung lain memiliki 

pengaruh kuat terhadap pengambilan keputusan pengunjung Café Sawah. Hal ini 

dapat dilihat bahwa nilai R-Squared pada penelitian ini sebesar 0,670 yang 

termasuk dalam kategori kuat. Hal ini didukung oleh pernyataan Trusov et al. 

(2009), yang menyatakan bahwa beberapa perusahaan atau pemasar mengakui 

bahwa konsumen memiliki pengaruh kuat terhadap satu sama lain dalam 

melakukan pengambilan keputusan.  
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Electronic Word of 

Mouth (eWOM) terhadap keputusan wisatawan berkunjung ke Café Sawah. 

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SEM-PLS dan pembahasan yang 

telah diuraikan sebelumnya diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Concern for Others (CFO) terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan berkunjung. Concern seseorang dalam memberikan 

informasi dan rekomendasi pilihan wisata yang tepat kepada sesama akan 

membantu mendorong keputusan berkunjung ke Café Sawah. Namun, CFO 

memiliki pengaruh paling lemah terhadap keputusan wisatawan berkunjung ke 

Café Sawah diantara variabel lainnya, yaitu hanya sebesar 21,3%.      

2. Expressing Positive Feelings (EPF) terbukti memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan berkunjung. Kesan positif atau pengalaman 

positif seorang pengunjung mengenai Café Sawah yang tersebar melalui media 

sosial instagram mampu memberikan kontribusi informasi positif kepada orang 

lain, sehingga dapat mendorong untuk menentukan keputusan berkunjung ke 

Café Sawah.  

3. Helping the Company (HC) terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan berkunjung. Kesedian pengunjung untuk membantu 

publikasi mengenai Café Sawah yang dipicu karena pengalaman positif dan 

memuaskan yang diterima, akan membuat seseorang merasakan dan 

mengetahui keinginan orang lain agar Café Sawah lebih dikenal oleh banyak 

orang dan akan memicu kesadaran akan potensi wisata yang dimiliki oleh Café 

Sawah, sehingga dapat mendorong keputusan untuk mengunjungi Café Sawah. 

4. Economic Incentives (ECI) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan berkunjung. Informasi mengenai adanya insentif ekonomi, seperti 

adanya bonus voucher makan atau minum bagi pengunjung akan mendorong 

seseorang untuk menentukan keputusan berkunjung ke Café Sawah.   
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6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut. 

1. Sebaiknya perlu untuk meningkatkan Concern for Others agar selalu tercipta 

kepercayaan pengunjung untuk berkunjung ke Café Sawah, antara lain dengan 

lebih meningkatkan pemberian informasi yang lebih detail dan jelas serta 

concern terhadap setiap pertanyaan yang diajukan oleh orang lain di media 

sosial instagram juga sangat penting. Sebaiknya, pihak pengelola Café Sawah 

juga ikut serta dalam komunikasi eWOM dan lebih aktif untuk update 

informasi di akun instagram @cafesawah_pujonkidul, agar Concern for Others 

yang ditimbulkan atau dirasakan oleh pengunjung semakin tinggi.         

2. Penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan Electronic Word of Mouth 

(eWOM) memiliki pengaruh terhadap keputusan wisatawan berkunjung ke 

Café Sawah. Oleh karena itu, pihak pengelola Café Sawah perlu 

mempertahankan dan meningkatkan komunikasi eWOM untuk pemasaran Café 

Sawah. Sebaiknya, berbagai hal yang memicu pengunjung merasakan 

pengalaman positif dan memuaskan sehingga menimbulkan kesediaan 

pengunjung untuk membantu publikasi Café Sawah tetap dipertahankan, 

seperti kualitas pelayanan yang baik dan suasana Café Sawah yang tetap 

mempertahankan nuansa alam, karena hal ini akan membangun citra positif 

dari Café Sawah dan eWOM positif yang akan berpengaruh terhadap 

keputusan berkunjung wisatawan lainnya. 

3. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu penelitian ini dapat dijadikan rujukan 

untuk penelitian dengan topik yang sama, namun dengan menganalisis objek 

penelitian maupun pada lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian selanjutnya 

juga dapat mengeksplorasi variabel penelitian yang digunakan, dengan cara 

menambah variabel yang akan diteliti di luar model penelitian ini ataupun 

sebaliknya, serta dapat meniliti pada platform media yang berbeda sehingga 

dapat dilihat adanya kemungkinan hasil yang berbeda dengan penelitian ini. 
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