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Kaskus Subforum OANC dan Travellers 

Oleh:  
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Dosen Pembimbing: 
Fatchur Rohman 

ABSTRAK 

 Hadirnya forum diskusi online membuat kemudahan dan kecepatan akses 
informasi dalam industri pariwisata melalui eWOM. EWOM memberikan 
pengaruh penting bagi wisatawan dalam mencari informasi untuk rencana 
perjalanan wisata. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Perceived eWOM 
sebagai faktor analisis untuk menjelaskan informasi yang kredibel dan dapat 
diadopsi bagi wisatawan dalam forum diskusi online Kaskus subforum OANC 
dan Travellers dengan menggunakan konsep Elaboration Likehood Model (ELM). 
Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan 100 
responden yang valid. Sampel penelitian ini adalah masyarakat yang pernah 
memperoleh informasi maupun rekomendasi mengenai produk wisata melalui 
forum Kaskus subforum OANC dan Travellers. Alat analisis dalam penelitian ini 
menggunakan Partial Least Square (PLS). Penelitian ini memberikan hasil bahwa 
eWOM quality menjadi pengaruh signifikan terbesar terhadap eWOM credibility 
dan eWOM quantity menjadi pengaruh signifikan terbesar terhadap eWOM 
adoption, sedangkan source credibility tidak signifikan terhadap eWOM adoption 
bagi wisatawan, namun hanya signifikan terhadap eWOM credibility. Hasil 
penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam konsep ELM, rute tengah sebagai 
proses yang paling berpengaruh terhadap eWOM credibility, sedangkan rute 
pintas sebagai proses yang paling berpengaruh terhadap eWOM adoption. Hasil 
penelitian ini memberikan saran bagi wisatawan agar lebih memperhatikan 
eWOM quality dan sumber kredibilitas sebagai bahan untuk menganalisis 
kredibilitas informasi, sedangkan eWOM quantity sebagai bahan untuk 
mengadopsi informasi. 

Kata Kunci: Perceived eWOM, eWOM Credibility, eWOM Adoption, Online  
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Perceived EWOM: As An Analysis of the Factor That Explain eWOM 
Credibility and Adoption for Travellers in Online Discussion Forum  

Kaskus Subforum OANC and Travellers 

By:  
Mukhamad Sofyan Arif  

125020200111024 

Advisory Lecturer: 
Fatchur Rohman 

ABSTRACT 

The presence of an online discussion forum to make easily access information in 
the tourism industry through eWOM. EWOM is important to influence for 
travellers to search information for their travel-planning. The purpose of this 
study  to analyze perceived eWOM as a factor analysis to explain the information 
that credible and can be adopted for travellers in online discussion forum Kaskus 
Subforum OANC and Travellers by using the theory of Elaboration Likelihood 
Model (ELM). The sampling technique used purposive sampling with 100 valid 
respondents. Samples were people who get information or recommendation the 
tourism product through Kaskus Subforum OANC and Travellers. The analysis 
tool used Partial Least Square (PLS). This study provides results that eWOM 
quality has a significant effect and be a strongest predictor influence on eWOM 
credibility, and also eWOM quantity has a significant effect and be a strongest 
predictor influence on eWOM adoption. Source credibility has not significant 
effect to eWOM adoption for travellers, but significant effect to eWOM credibility. 
The results of this study concluded that the concept of ELM, the central-route as 
the most influential of eWOM credibility, while the peripheral-route as the most 
influential of eWOM adoption. This study provides a recommendation for 
travellers to pay more attention eWOM quality and source credibility as a strong 
influencer to analyze the credibility of the information, while eWOM quantity as 
an strong influencer to adopt information. 

Keywords: Perceived eWOM, eWOM Credibility, eWOM Adoption, Online  
       Review
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

 Dalam perkembangan teknologi, setiap aktivitas telah berubah. Saat ini, 

waktu maupun lokasi bukan menjadi alasan atau permasalahan untuk saling 

berhubungan, bergaul, konektivitas, berbelanja, dan akses informasi. Masyarakat 

di belahan dunia dapat menggunakan kecanggihan teknologi informasi dan 

komunikasi. Masyarakat dapat terhubung satu sama lain dengan menggunakan 

World Wide Web (www) yang biasa disebut internet. 

 Di Indonesia, pengguna internet menurut penelitian dari MarkPlus Insight 

merilis data yang menyimpulkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia 

per akhir tahun 2012 mencapai 61,08 juta orang. Angka tersebut naik sekitar 10% 

dibandingkan tahun 2011. Penetrasi pengguna internet mencapai 23,5% jika 

dibandingkan dengan total populasi yang ada. Pengguna internet di Indonesia per 

tahun 2013 adalah 74 juta pengguna, artinya tahun 2014 telah diatas angka 74 

juta. Angka tersebut naik cukup pesat bahwa kenaikan pengguna internet di 

Indonesia hampir sepertiga dari penduduk Indonesia (diambil dari website 

dailysocial.net). 

 Munculnya internet berbasis web 2.0 dapat membuat pengguna 

berinteraksi secara virtual dan berkolaborasi serta berbagi informasi dengan 

mudah dan cepat. O'Connor (2008), Sigala, Christou, dan Gretel (2012) dalam 

Fillieri dan McLeay (2013) mengatakan munculnya blog, online review (OR), dan 

social networking website yang memungkinkan seseorang untuk berinteraksi dan 
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berbagi informasi, pendapat, dan pengetahuan tentang segala macam barang, jasa, 

dan merek. Ditekankan pula oleh Mauri dan Minazzi (2013); Sparks dan 

Browning (2011) dalam Ladhari dan Michaud (2015) bahwa kemunculan 

platform internet tersebut memungkinkan penyebaran informasi secara luas 

melalui blog, forum, komunitas, dan situs web tertentu yang ditujukan untuk 

evaluasi produk atau jasa. 

 Dengan web 2.0 memberikan sebuah perubahan pada konsep marketing. 

Hermawan Kertajaya (2008) dalam Vardiansyah dan Siregar (2012) menyebutnya 

New Wave Marketing karena pada hakikatnya, marketing memiliki sifat vertikal 

dari atas ke bawah (top-down yang artinya dari produsen ke konsumen atau seller 

to buyer), dan bersifat one-to-many yang artinya satu produsen ke banyak 

konsumen. Dengan perubahan yang terjadi saat ini, maka sifat konsep tersebut 

berubah menjadi horizontal (konsumen ke konsumen atau Customer to Customer) 

dan memiliki kesempatan interaksi antar konsumen (many-to-many) melalui 

perkembangan teknologi media terkini. Kertajaya (2008:12) dalam Vardiansyah 

dan Siregar (2012) mengatakan, “konsumen tak mudah percaya pada apa yang 

dikatakan produsen (komunikasi vertikal dari atas ke bawah), namun lebih 

cenderung mempercayai apa yang dikatakan sesama konsumen (horizontal atau 

“mulut-ke-mulut” / word-of-mouth antar konsumen)”. 

 Kehadiran online review (OR) juga memberikan terobosan pada dunia 

marketing. Kegunaan OR bermanfaat bagi konsumen saat ini karena dapat 

dimanfaatkan untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai 

produk tertentu. Penelitian mengenai OR memberikan beberapa pengaruh, seperti 

product sales pada penjualan film, buku, dan permainan (Chevalier dan Mayzlin, 
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2006; Dellarocas, Zhang, dan Awad, 2007; Zhu dan Zhang, 2010 dalam Fillieri 

dan McLeay, 2013), serta menyelidiki pengaruh OR dalam konsep perilaku 

konsumen (Hennig-Thurau dan Walsh, 2003; Senecal dan Nantel, 2004; Smith, 

Menon, dan Sivakumar, 2005; Cheung, Lee, dan Rabjohn 2008; Sher dan Lee 

2009 dalam Fillieri dan McLeay (2013).  

 Mudambi dan Schuff (2010) dalam Park dan Nicolau (2015) menyelidiki 

bahwa OR yang dijelaskan secara mendetail atas pengalaman yang pernah 

dilakukan konsumen dapat menolong konsumen lainnya dalam proses 

pengambilan keputusan. Mizerski (1978) dalam Qiu, Pang, dan Lim (2012) 

mengatakan bahwa konsumen akan melihat informasi produk seakurat mungkin 

dan konsumen akan percaya jika isi dari informasi tersebut sesuai dengan produk 

yang ada semestinya. Penelitian Smith (2013) dalam Park dan Nicolau (2015) 

mengatakan bahwa 60% dari konsumen di dunia mempertimbangkan penilaian 

dan ulasan (review) ketika mencari suatu produk yang dinginkan konsumen. 

 OR menjadi forum diskusi sekaligus menjadi platform virtual yang dapat 

memberikan manfaat bagi anggota untuk dapat berbagi pengalaman dengan sudut 

pandang yang berbeda. Anggota mendapatkan saran, testimoni, dan pendapat dari 

anggota satu sama lain dengan membaca rekomendasi secara online. Hasil berbagi 

ini menciptakan bentuk informasi baru yang dinamakan electronic word-of-mouth 

(eWOM).  

 EWOM memiliki beberapa keunggulan dibandingkan WOM tradisional. 

(Luo et al., 2013). Menurut Churcill et al., (2004) dalam Yoo, Sanders, dan Moon 

(2013) bahwa WOM tradisional tidak dapat berkembang lebih cepat dan luas 

seperti eWOM. WOM terpaku dengan waktu, tempat, dan selalu berhubungan 
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atau bertatap muka langsung antara konsumen dengan konsumen. Hal ini 

berbanding terbalik dengan eWOM yang menggunakan OR sebagai tempat virtual 

untuk menyebarkan informasi secara luas dan mudah. EWOM juga dijadikan 

sebagai alat networking atau channel bagi konsumen untuk mencari informasi, 

keputusan pembelian, dan mencari brand image suatu produk. Menurut Kertajaya 

(2008), eWOM akan membuat perubahan tingkah laku konsumen dan tidak lagi 

menjadi individu yang berdiri sendiri, melainkan sebuah komunitas yang 

berinteraksi satu dengan lainnya. Konsumen akan saling membantu dan membuat 

sebuah rekomendasi dan testimoni kepada konsumen lainnya. 

 Definisi eWOM menurut Hennig-Thurau et al., (2004:39) dalam Filieri 

dan McLeay (2013) dikatakan “any positive or negative statement made by 

potential, actual or former customers about a product or company, that is made 

available to a multitude of people and institutions via the internet”. Menurut 

Chang dan Wu (2013), eWOM dapat memberikan dampak komunikasi yang 

begitu kuat, cepat, dan masif terhadap kepercayaan, serta keputusan pembelian 

bagi konsumen. Mengutip pada jurnal yang ditulis, 

"The popularity of online communication and electronic word-of-mouth 
(eWOM) has become important in e-commerce, both of which produce 
information for potential customers that lead to a sense of trust. EWOM 
communications possess unprecedented scalability and speed of diffusion. 
Especially compared to positive eWOM, negative eWOM will have a strong 
impact on purchase decisions.” 
 

 EWOM dapat menyebar dengan cepat dan hanya memerlukan biaya yang 

jauh lebih rendah serta lebih efisien dari WOM tradisional (Filieri dan McLeay, 

2013). Dibandingkan dengan alat komunikasi pemasaran umum, eWOM dianggap 

lebih dapat dipercaya dan lebih relevan serta dapat mengurangi resistensi 

konsumen secara signifikan karena berasal dari pengalaman konsumen lain 
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(Bickart dan Schindler, 2001 dalam Fan et al., 2013). Hal ini berkaitan dengan 

attribution theory yang dinyatakan oleh Kelley dan Michela (1980) serta Harvey 

dan Weary (1984) dalam Qiu, Pang, dan Lim (2012) yakni, 

 "As human beings search for an understanding of and hence some control over the 
environment, they attempt to explain the causes of events and outcomes. For WOM 
communications in both online and offline settings, consumers also concern 
themselves with explanations—why this particular WOM message has emerged 
and why the communicator has told me this" (Laczniak et al., 2001; Mizerski, 1982 
dalam Qiu, Pang, dan Lim, 2012). 
 

 Teori diatas menggambarkan mengapa seseorang ingin menceritakan hal 

yang terjadi di dalam OR. Pada hakikatnya, konsumen ingin berbagi dan 

menceritakan apa yang ia lakukan dari adanya suatu kejadian kepada konsumen 

lainnya. Konsumen ingin mendapat suatu eksistensi diri dalam OR. Hal ini 

menjadi suatu keunikan dari eWOM karena telah menawarkan suatu bentuk 

komunikasi baru yang lebih efektif dan efisien bagi konsumen dalam melakukan 

evaluasi sebuah informasi (Plummer, 2007 dalam Fan et al., 2013) 

 Para peneliti telah mengakui semakin pentingnya eWOM dalam dunia 

marketing. EWOM dianggap sebagai strategi pemasaran yang layak untuk 

menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan (retention) yang telah 

ada. Chevalier dan Mayzlin (2006); Kozinets et al., (2010) dalam Cheung dan 

Thadani (2012) memiliki pandangan yang sama bahwa eWOM telah menjadi 

kekuatan pemasaran yang kuat, hal ini dapat dibuktikan banyak penelitian baru 

yang berfokus pada efektivitas komunikasi eWOM.  

 Menurut studi dari Lee dan Lee (2009) dalam Cheung dan Thadani (2012) 

dan Bataineh (2015), penelitian mengenai eWOM dibagi menjadi dua level 

analisis, yakni market-level analysis dan individual-level analysis. Pada market-

level analysis, peneliti berfokus pada ruang lingkup pasar, seperti penjualan 
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produk. Pada individual-level analysis, peneliti berfokus pada bagaimana eWOM 

dijadikan sebagai proses persuasif untuk mempengaruhi seseorang dalam 

berkomunikasi antara penerima dan pemberi eWOM hingga tahap pengambilan 

keputusan. Dampak akhirnya adalah terjadi perubahan pola pikir dan tingkah laku 

pada pembaca atau penerima eWOM tersebut. 

 Dalam periode waktu dari tahun 2000 hingga 2010, terdapat 47 studi 

mengenai eWOM communication. Jumlah penelitian yang paling banyak adalah 

menggunakan individual-level analysis yakni 53% (25 dari 47 studi). Sisa dari 

studi tersebut sejumlah 47% (22 dari 47 studi) meneliti pada market-level analysis 

(Lee dan Lee, 2009 dalam Cheung dan Thadani, 2012). Dalam penelitian ini, 

peneliti berfokus pada studi eWOM dalam individual-level analysis. 

 EWOM menjadi sorotan bagi para marketer dalam sektor pariwisata. 

Menurut Cantallops dan Salvi (2014), sektor perhotelan dan wisata adalah sektor 

yang mudah dipengaruhi oleh eWOM. Wisatawan sering bergantung pada eWOM 

yang dihasilkan dari sesama wisatawan untuk membentuk landasan pemikiran 

tentang tujuan wisata yang hendak dipilih. 

 Keberadaan eWOM memberikan pengaruh besar dalam mengubah tingkah 

laku wisatawan. Wisatawan menggunakan eWOM untuk mencari informasi lebih 

dalam sesuai tujuan yang diinginkan sebagai landasan perencanaan wisata (travel-

planning) (Filieri dan McLeay, 2013). Sussman dan Siegel (2003) dalam Fan et 

al., (2013) menambahkan bahwa eWOM dapat dijadikan sebagai landasan teoritis 

bagi wisatawan dalam membuat keputusan wisata. Hal ini dapat menghasilkan 

manfaat dan efek positif bagi para wisatawan yang hendak melakukan perjalanan 

wisata.  
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 Di Indonesia, wisatawan domestik dari tahun ke tahun sangat berkembang 

pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan data resmi terakhir dari Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, perkembangan jumlah perjalanan wisatawan 

Nusantara dari tahun 2009 hingga 2013. Data pada Tabel 1.1 menunjukkan 

kenaikan cukup signifikan. Hal tersebut membuktikan bahwa kegiatan berwisata 

di Indonesia semakin pesat. 

Tabel 1.1 
Perkembangan Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara,  Rata - Rata 

Perjalanan, Pengeluaran Per Perjalanan Total Pengeluaran  2009 – 2013 
Tahun Perjalanan 

(Ribuan) 
Rata - rata 
Perjalanan 

(kali) 

Pengeluaran Per 
Perjalanan (ribu - rp) 

Total 
Pengeluaran 
(trilliun - Rp) 

2009 229.731 1.92 600.30 137.91 

2010 234.377 1.92 641.76 150.41 

2011 236.752 1.94 679.58 160.89 

2012 245.290 1.98 704.68 172.85 

2013 250.036 1.92 711.26 177.84 

Sumber: Pusdatin Kemenparekraf & BPS tahun, 2015 (data diolah) 

 OR memberikan fasilitas wisatawan untuk memperoleh banyak informasi 

dengan biaya yang sangat murah dan efisien (Liu dan Park, 2015). Hal ini 

merupakan solusi baru bagi wisatawan agar lebih mudah dan cepat untuk 

mendapatkan informasi. Menurut laporan dari Vlachos (2012) dan Santos (2014). 

dalam Liu dan Park (2015), sekitar 87 persen dari wisatawan internasional telah 

menggunakan internet untuk merencanakan perjalanan dan 43 persen dari 

wisatawan telah membaca ulasan oleh wisatawan lainnya, sedangkan sisanya aktif 

membaca ulasan atau informasi pasca berwisata dari wisatawan lainnya.  

 Dalam hal pembuatan perencanaan wisata (travel-planned making), Leung 

et al., (2013) dalam Park dan Nicolau (2015) mengemukakan bahwa didalam OR, 



8 

   

wisatawan memberikan ulasan mengenai seluruh tahapan proses perencanaan 

perjalanan, termasuk sebelum, selama dan pasca-perjalanan. Filieri dan McLeay 

(2013) mengatakan bahwa kepercayaan terhadap eWOM dari sesama wisatawan 

dapat mendorong wisatawan lainnya untuk melakukan perjalanan ke tempat 

wisata yang sama. Kumar dan Benbasat (2006) dalam Liu dan Park (2015) 

menegaskan bahwa kehadiran OR juga berguna untuk meningkatkan kehadiran 

atau eksistensi sosial, artinya, wisatawan ingin berbagi informasi dengan sesama 

wisatawan agar terbantu selama proses perjalanan yang dilakukan. Yoo dan 

Gretzel (2008) dalam Liu dan Park (2015) memperkuat mendukung teori tersebut 

bahwa salah satu motivasi utama bagi wisatawan untuk menulis komentar 

perjalanan adalah rasa kepedulian dan memperoleh kesenangan tersendiri setelah 

mengulas informasi perjalanan wisatanya.  

 Salah satu OR yang cukup sukses di Indonesia dan memungkinkan 

wisatawan untuk menulis catatan perjalanan di domestik maupun seluruh dunia 

serta menyatukan individu dalam forum diskusi online, yakni Kaskus pada 

subforum Outdoor Adventure Nature Clubs (OANC) dan Travellers. Sejak awal 

berdirinya Kaskus, website berbasis forum yang dikelola PT. Darta Media 

Indonesia ini hingga sekarang banyak sekali perkembangan yang dilakukannya. 

Kaskus menyatakan diri sebagai ”The Largest Indonesian Community” (diambil 

dari website Alexa.com), dengan total anggota 1.255.253 dan memiliki jumlah 

posting sebanyak 112.804.485 pada 8 Desember 2009 (Vardiansyah dan Siregar, 

2012). Menurut data dari Kaskus sendiri, pada tahun 2014 pengakses Kaskus 

semakin meningkat, yakni 60 juta pengunjung setiap bulannya.  
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 Kaskus sebagai forum komunitas virtual (virtual community) terbesar di 

Indonesia menawarkan banyak jenis forum yang dapat diakses untuk berbagi 

(sharing) informasi dan berkumpul (gathering) oleh para konsumen. Kehadiran 

Kaskus, sebagai bagian dari virtual community, menjadi kebutuhan bagi 

konsumen untuk membicarakan topik tertentu melalui forum yang ada, bergaul 

dan berinteraksi satu sama lain, serta dapat mengakses informasi dengan sudut 

pandang dan pemikiran yang berbeda. (Lu et al., 2010 dalam Lukmanjaya, 2013).  

 Kaskus sebagai OR yang sukses dalam menerapkan konsumen ke 

konsumen (C2C). Pertukaran informasi melalui sebuah rekomendasi atau 

testimoni dari anggota Kaskus (Kaskuser) dapat dianggap sebagai eWOM. 

Menurut Lukmanjaya (2010) eWOM pada setiap virtual community dapat 

membentuk suatu kepercayaan yang berujung untuk membentuk perilaku 

konsumennya. Menurut Cheung dan Thadani (2012), eWOM tidak secara 

langsung mampu memberikan efek membentuk dan mengubah perilaku 

konsumen. EWOM dicerna dan dianalisis oleh konsumen melalui serangkaian 

tahap penerjemahan kedalam pikiran. 

 Utz et al., (2012) dalam Alfina (2014) dalam studinya mengatakan bahwa 

konsumen harus hati – hati dalam membaca eWOM. Dalam OR banyak terjadi 

ketimpangan informasi antara testimoni (eWOM) yang satu dengan yang lain, 

misalnya, apakah eWOM dari Kaskuser tersebut benar dibuktikan, apakah 

Kaskuser yang memberikan testimoni memang berpengalaman dalam hal tersebut, 

dan berapa banyak eWOM tersebut diungkapkan, serta bagaimana keobjektifan 

informasi yang dikemukakan. Konsumen seringkali kurang mendapat informasi 

yang jelas mengenai ulasan (review) dan testimoni yang ada dalam forum 
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tersebut. Banyaknya rekomendasi dari Kaskuser juga menyebabkan sulitnya 

mengidentifikasi informasi yang layak untuk digunakan bagi konsumen. Pada 

hakikatnya, setiap testimoni (eWOM) harus dicerna dan dianalisis terlebih dahulu 

sebelum masuk ke tahap pembentukan kepercayaan atau niat pembelian bahkan 

keputusan pembelian (Cheung dan Thadani, 2012). 

 EWOM memiliki kekurangan karena eWOM sangat sulit untuk dibedakan 

mana yang benar, terpercaya, dan orisinil. (Brown dan Reingen 1987 dalam Qiu, 

Pang, Lim., 2012). Hal ini dikarenakan komunikasi eWOM masih memiliki 

keterbatasan dan kelemahan. Rekomendasi berasal dari orang yang tidak dikenal, 

pembaca semakin skeptis tentang bagaimana suatu informasi atau rekomendasi 

yang kredibel. Pembaca juga tidak mengetahui siapakah dia dan berasal 

darimanakah pemberi ulasan tersebut. Rekomendasi diposting oleh anggota yang 

tidak diketahui dalam forum. Dengan demikian, eWOM yang kredibel sangat sulit 

diketahui dan dianalisis bagi seorang konsumen (Luo et al., 2013). 

 Penelitian dari Bronner dan de Hoog (2011) dalam Park dan Nicolau 

(2015) menekankan bahwa dalam sektor pariwisata, wisatawan merasa sulit untuk 

menilai kualitas produk yang tidak berwujud (intangible) sebelum melakukan 

perjalanan wisatanya. Wisatawan cenderung mengandalkan eWOM untuk 

memperoleh informasi yang cukup dari pengalaman wisatawan lainnya, sehingga 

dapat mengurangi tingkat resiko saat berwisata.  

 Didalam Kaskus subforum OANC dan Travellers, eWOM dapat 

menghubungkan wisatawan untuk mengekspresikan perasaan, pendapat, dan 

komentar tanpa mengungkapkan identitas yang sebenarnya. Wisatawan juga dapat 

mengemukakan pendapat dan komentar dengan bebas serta tidak ada batasan, 
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akibatnya keaslian eWOM menjadi bias dan tidak jelas serta sulit dianalisis bagi 

konsumen.  

 Perceived eWOM sebagai faktor sekaligus alat ukur untuk memberikan 

kejelasan mengenai eWOM pada OR (Bataineh, 2015). Perceived eWOM akan 

menentukan bagaimana suatu eWOM yang kredibel (eWOM credibility) dan 

layak untuk dipergunakan bagi konsumen ataupun wisatawan dengan didasarkan 

tiga dimensi utama, yakni kualitas eWOM (eWOM quality), sumber kredibilitas 

(source credibility), dan kuantitas eWOM (eWOM quantity).  

 Kredibilitas eWOM (eWOM credibility) akan menjadi faktor penting 

sekaligus mediator dalam memahami proses selanjutnya, yakni pengadopsian 

eWOM (eWOM adoption) bagi wisatawan. Secara teoritis, menurut Cheung dan 

Thadani (2012), eWOM credibility menjadi suatu informasi yang layak untuk 

dikonsumsi oleh individu serta sebagai landasan penting dalam proses persuasi 

pesan kepada konsumen dengan melihat informasi apakah dapat dipercaya 

(believable), benar (true), dan aktual (actual).  

 EWOM credibility yang tinggi akan memudahkan proses adopsi (eWOM 

adoption) bagi wisatawan. EWOM adoption didefinisikan sebagai sejauh mana 

konsumen mempercayai dan mengubah perilaku melalui informasi yang terdapat 

pada OR, misalnya, setelah membaca OR, wisatawan dapat memilih salah satu 

informasi yang diadopsi dan dijadikan sebagai proses pengambilan keputusan 

(Sussman dan Siegal, 2003 dalam Filieri dan McLeay, 2013). 

 Dalam penelitian ini, bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang 

mempengaruhi eWOM credibility sebagai variabel mediasi antara perceived 

eWOM dan eWOM adoption dari OR dengan menggunakan konsep Elaboration 
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Likehood Model (ELM) dari Petty dan Cacioppo (1986). Konsep ini sering 

digunakan dalam studi eWOM communication dalam OR (Chan dan Ngai, 2011 

dalam Filieri dan McLeay, 2013). Penelitian eWOM dengan menggunakan ELM 

berguna untuk mencari dan menjelaskan bagaimana tinggi dan rendahnya 

keterlibatan konsumen dalam mengadopsi informasi (Filieri dan McLeay, 2013; 

Fan et al., 2013; Cheung & Thadani, 2012; Luo et al., 2013; Li, 2013). 

 Pada konsep ELM terdapat dua rute yang memberikan penjelasan dan 

mempengaruhi tingkah laku seseorang dalam membaca suatu informasi. Pertama 

adalah rute tengah (central route). Rute ini memandang perubahan sikap 

merupakan hasil dari ketekunan pembaca dalam mempertimbangkan suatu konten 

informasi. Kedua adalah rute pinggir (peripheral route). Rute ini merupakan 

kebalikan dari rute tengah, yakni seseorang mengambil jalan pintas yang artinya, 

konsumen memahami konten informasi secara sekilas, cepat, instan, dan tidak 

meluangkan waktu berpikir untuk menelaah informasi tersebut. (Petty dan 

Cacioppo, 1986 dalam Sari dan Puspitarini, 2014; Filieri dan McLeay, 2013).  

 Menurut studi dari Tang, Jang, dan Morrison (2012) dalam Filieri dan 

McLeay (2013), teori ELM telah banyak digunakan untuk lebih memahami rute 

komunikasi eWOM pada sektor pariwisata. Teori ELM akan menjadi landasan 

atau kerangka teoritis penelitian ini. Hal ini dikarenakan kedua rute dalam teori 

ELM berfungsi sebagai pembentuk dimensi pada perceived eWOM. Kedua rute 

tersebut memiliki dampak pengaruh secara langsung terhadap eWOM adoption 

ataupun secara tidak langsung dengan melalui eWOM credibility. 

Pada penelitian ini berfokus melihat pada rekomendasi dan testimoni 

produk wisata dan catatan perjalanan (review) yang ada pada Kaskus subforum 
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OANC dan Travellers. Secara teoritis, studi ini akan mengklarifikasi mengenai 

dampak yang saling berhubungan antara perceived eWOM dan eWOM credibility 

serta eWOM adoption. Dalam prakteknya, penelitian ini akan menawarkan bukti 

kongkrit bahwa pengaruh dari tiga variabel independen utama sebagai perceived 

eWOM, yakni eWOM quality (X1), source credibility (X2), dan eWOM quantitiy 

(X3) akan mempengaruhi eWOM credibility (Y). Pada tahap selanjutnya, eWOM 

credibility akan berperan penting sebagai penentu dalam pengadopsian suatu 

informasi (eWOM adoption, Z) di lingkungan online sebagai pengambilan 

keputusan oleh wisatawan. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang permasalahan diketahui bahwa sulitnya untuk 

memahami dan menganalisis bagaimana eWOM yang kredibel sebagai landasan 

bagi wistawan untuk menggunakan dan mengadopsi eWOM pada OR. Hal ini 

disebabkan, didalam suatu forum diskusi online seperti Kaskus, pembaca 

(wisatawan) forum tersebut tidak pernah mengenal dan mengetahui antar 

pengguna satu dengan yang lain.  

 Dalam sektor pariwisata, wisatawan juga cukup sulit untuk mengadopsi 

informasi yang tepat dalam OR untuk membuat rencana perjalanan. Wisatawan 

harus membaca dan mengadopsi secara hati - hati karena banyaknya pemberi 

ulasan (reviewer) yang terdapat di dalam Kaskus subforum OANC dan Travellers. 

Oleh karena itu, peneliti dihadapkan permasalahan yang akan dibahas pada 

penelitian ini yakni: 
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1. Apakah pengaruh variabel eWOM quality (X1), source credibility 

(X2), dan eWOM quantity (X3) terhadap eWOM credibility (Y) 

pada forum diskusi online Kaskus subforum OANC dan Travellers? 

2. Apakah pengaruh variabel eWOM Credibility (Y) berpengaruh 

terhadap eWOM Adoption (Z) pada forum diskusi online Kaskus 

subforum OANC dan Travellers? 

3. Apakah pengaruh variabel eWOM quality (X1), source credibility 

(X2), dan eWOM quantity (X3) terhadap eWOM Adoption (Z) 

melalui eWOM credibility (Y) pada forum diskusi online Kaskus 

subforum OANC dan Travellers? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh eWOM quality (X1), source credibility 

(X2), dan eWOM quantity (X3) terhadap eWOM Credibility (Y) 

untuk konsumen (wisatawan) pada forum diskusi online Kaskus 

subforum OANC dan Travellers. 

2. Untuk mengetahui pengaruh eWOM Credibility (Y) terhadap eWOM 

Adoption (Z) untuk konsumen (wisatawan) pada forum diskusi online 

Kaskus subforum OANC dan Travellers. 

3. Untuk mengetahui pengaruh eWOM quality (X1), source credibility 

(X2), dan eWOM quantity (X3) terhadap eWOM adoption (Z) 

melalui eWOM credibility (Y) untuk konsumen (wisatawan) pada 

forum diskusi online Kaskus subforum OANC dan Travellers. 
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1.4. Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

  Penulisan penelitian ini dapat menambah wawasan untuk berfikir 

secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi 

dalam online environment, yakni online review (OR). Penelitian ini juga 

dapat menambah pengetahuan tentang analisis pengaruh perceived eWOM 

sebagai faktor dalam menentukan kredibilitas informasi (eWOM 

credibility) sebagai bahan untuk adopsi informasi (eWOM adoption) bagi 

para konsumen (wisatawan) dalam forum diskusi online Kaskus Outdoor 

Adventure Nature Clubs (OANC) dan Travellers. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan baru bagi para konsumen 

(wisatawan) agar lebih berhati – hati dalam membaca OR pada suatu 

forum diskusi online, seperti Kaskus subforum OANC dan Travellers.  

2. Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai perceived eWOM 

yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu eWOM yang kredibel 

(eWOM credibility) dan dapat digunakan sebagai bahan adopsi informasi 

(eWOM adoption) bagi konsumen (wisatawan). 

3. EWOM credibility akan dijadikan sebagai mediator antara perceived 

eWOM dan eWOM adoption karena eWOM credibility yang tinggi dapat 

memudahkan proses adopsi informasi dan pengambilan keputusan bagi 

para konsumen (wisatawan) dalam membuat rencana perjalanan (travel-

planning). 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Penelitian Terdahulu 

 Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dapat digunakan 

sebagai landasan penyusunan hipotesis serta pembahasan. Berdasarkan teori-teori 

pada penelitian ini, peneliti mengemukakan beberapa penelitian terdahulu 

mengenai electronic word-of-mouth (eWOM) dan kredibilitas eWOM (eWOM 

credibility) yang memiliki pengaruh dalam mengadopsi suatu informasi (eWOM 

adoption) pada sektor pariwisata. Penelitian terdahulu ini juga melihat dari 

beberapa peneliti yang menggunakan teori Elaboration Likehood Model (ELM)  

sebagai landasan eWOM communication dan objek penelitian dari online 

discussion forum. 

Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu  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Penulis/Judul Metodologi Penelitian Hasil

1. Cheung dan 
Thadani 
(2012) / The 
Impact of 
Electronic 
Word-of-Mouth 
Communicatio
n: A Literature 
Analysis and 
Integrative 
Model 

a. Lokasi : China 
b. Metode Pengumpulan data : 

Penelitian akademis terdahulu 
melalui searching index database 
seperti: Academic Search Pre- 
mier (EBSCO), ABI/INFORM 
Global (ProQuest), Social 
Science Citation Index (SSCI), 
Science Citation Index (SCI), 
PsycINFO, CSA Illumina, Edu- 
cation Resources Center, and 
Emerald (tinjauan pustaka) 

c. Sampling: Artikel dan Jurnal 
Internasional sebanyak 47 
penelitian mengenai eWOM 
communication.

Memberikan penjelasan 
menyeluruh mengenai 
eWOM communication 
sebagai alat pemasaran 
yang efektif dan efisien. 
Penelitian ini 
mempresentasikan 
mengenai kerangka 
konsep eWOM, 4 
variabel elemen dalam 
social communication 
dan dampak eWOM 
communication terhadap 
keputusan pembelian. 
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Lanjutan Tabel 2.1 
Penulis/Judul Metodologi Penelitian Hasil

2. Chang dan Wu 
(2014) / An 
Examination o 
Negative e-WOM 
Adoption: Brand 
Commitment as a 
Moderator

a. Lokasi: Starbucks, Taiwan 
b. Metode Pengumpulan Data: 

Kuesioner melalui Online 
c. Sampling: Purposive 

Sampling (Experimental 
Study) 

d. Alat Analisis: Structural 
Equotion Model (SEM) 

Hasil penelitian ini terdapat 
hubungan antara source 
credibility terhadap negative 
eWOM adoption melalui 
eWOM credibility. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan 
sebagai berikut: 
• Source credibility 

berpengaruh tidak 
signifikan terhadap 
negative eWOM adoption 

• Source credibility 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap 
eWOM credibility 

• EWOM credibility 
berhasil menjadi variabel 
mediasi sempurna antara 
source credibility terhadap 
negative eWOM adoption. 

• EWOM credibility 
berpengaruh signifikan 
terhadap eWOM 
adoption.

3. Luo et al., (2013) 
/ Impact of 
Informational 
Factors on 
Online 
Recommendation 
Credibility: The 
Moderating Role 
of Source 
Credibility 

a. Lokasi: China 
b. Metode Pengumpulan Data: 

Kuesioner online 
(www.koubei.com) 

c. Sampling: Random 
Sampling 

d. Alat Analisis Data: SEM 
memakai SPSS

Hasil penelitian ini bertujuan 
untuk menguji pengaruh 
source credibility dalam 
online discussion forum 
terhadap eWOM credibility 
dan eWOM adoption. Source 
credibility dalam penelitian 
ini sebagai variabel mediator.  
Hasil penelitian ini 
menyatakan bahwa source 
credibility ternyata tidak 
berhasil menjadi mediasi 
antara eWOM credibility 
terhadap eWOM adoption. 
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Lanjutan Tabel 2.1 
Penulis/Judul Metodologi Penelitian Hasil

4. Fillieri and 
McLeay (2013) / 
EWOM and 
Accommodation: 
An Analysis of 
the Factors That 
Influence 
Travelers’ 
Adoption of 
Information from 
Online Reviews. 

a. Lokasi: Italy (tiga 
universitas di Italy) 

b. Metode Pengumpulan Data: 
Online Kuesioner 

c. Sampling: Snowball 
Sampling 

d. Alat Analisis Data: Path 
Analysis.

• Information Timeliness 
berpengaruh signifikan 
terhadap travelers’ 
adoption of information 
dari Online Review (OR) 

• Information 
understandability tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap travelers’ 
adoption of information 
dari Online Review (OR) 

• Information relevance 
berpengaruh signifikan 
terhadap travelers’ 
adoption of information 
dari Online Review (OR) 

• Information accuracy 
berpengaruh signifikan 
terhadap travelers’ 
adoption of information 
dari Online Review (OR) 

• Value-added information 
berpengaruh signifikan 
terhadap travelers’ 
adoption of information 
dari Online Review (OR) 

• Information completeness 
tidak berpengaruh 
signifikan terhadap 
travelers’ adoption of 
information dari Online 
Review (OR) 

• Information Quantity 
tidak berpengaruh 
signifikan terhadap 
travelers’ adoption of 
information dari Online 
Review (OR) 

• Product Ranking 
berpengaruh signifikan 
terhadap travelers’ 
adoption of information 
dari Online Review (OR)
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Lanjutan Tabel 2.1 

Sumber: Data sekunder (diolah), 2015 

Penulis/Judul Metodologi Penelitian Hasil

5. Fan et al., (2013) / 
Establishing the 
Adoption of 
Electronic Word-
of-Mouth through 
Consumers’ 
Perceived 
Credibility 

a. Lokasi: Taiwan 
b. Metode Pengumpulan 

Data: Kuesioner  
c. Sampling: Random 

Sampling 
d. Alat Analisis Data: 

Structure Equation 
Modeling (SEM) Analysis 

• Quality of eWOM 
berpengaruh signifikan 
terhadap eWOM 
Credibility. 

• Source Credibility of 
eWOM berpengaruh 
signifikan terhadap 
eWOM Credibility. 

• Quantity of eWOM 
berpengaruh signifikan 
terhadap eWOM 
Credibility 

• Consumer Expertise tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap eWOM 
Credibility 

• Consumer Involvement 
tidak berpengaruh 
signifikan terhadap 
eWOM Credibility. 

• eWOM Credibility 
berpengaruh signifikan 
terhadap eWOM 
Adoption.

6. Litvin, Goldsmith, 
dan Pan (2008) / 
Electronic Word-
of-Mouth in 
Hospitality and 
Tourism 
Management  

a. Lokasi: Florida, USA 
b. Metode Pengumpulan 

Data: Kajian Pustaka 
c. Sampling: - 
d. Alat Analisis Data: - 

Penelitian ini menunjukkan 
beberapa kajian mengenai 
eWOM di dalam sektor 
pariwisata dan perhotelan. 
Di dalam penelitian tersebut 
mempresentasikan 
mengenaik model konsep 
eWOM, strategi manajemen 
eWOM, dan perilaku 
konsumen (wisatawan) 
dalam menanggapi eWOM.

7. Alfina et al., 
(2014) / The 
Impact of 
Cognitive Trust 
and eWOM on 
Purchase Intention 
in C2C e-
Commerce Site.  

a. Lokasi: Indonesia- 
Pengguna Kaskus  

b. Metode Pengumpulan 
Data: Online Kuisioner 

c. Sampling: Purposive 
Sampling 

d. Analisis Data: Structure 
Equation Modeling (SEM) 
Analysis 

• eWOM Quality 
berpengaruh signifikan 
terhadap eWOM 
Usefulness. 

• Source Credibility 
berpengaruh signifikan 
terhadap eWOM 
Usefulness. 

• eWOM Usefulness 
berpengaruh signifikan 
terhadap eWOM 
Adoption.
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2.2 Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen (consumer behavior) dapat didefinisikan menurut 

Kotler dan Armstrong (2012:158) sebagai kegiatan individu yang secara langsung 

terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang dan jasa, termasuk di 

dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan 

tersebut. Perilaku konsumen adalah sebuah studi tentang bagaimana individu, 

kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan menghabiskan 

barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan 

keinginannya. 

Perilaku konsumen juga dapat diartikan sebagai proses pengambilan 

keputusan dan kegiatan individu yang terlibat dalam mengevaluasi, memperoleh, 

menggunakan, atau membuang barang dan jasa. Studi perilaku konsumen adalah 

studi tentang bagaimana individu membuat keputusan untuk menghabiskan 

sumberdaya yang tersedia, uang, waktu dan juga upaya, pada item terkait 

konsumsi. Memahami dan mengetahui setiap perilaku konsumen tidak pernah 

mudah dan sederhana (Kotler dan Armstrong, 2012:159). Pada hakikatnya, 

konsumen selalu melakukan evaluasi lebih dalam ketika menentukan setiap 

keputusan. 

Dalam dunia pariwisata, wisatawan selalu melakukan evaluasi mendalam 

dalam menyusun rencana perjalanan. Wisatawan sering menggunakan OR sebagai 

sarana untuk mencari informasi. (Filieri dan McLeay, 2013). Dalam online travel 

statistics yang ditulis oleh Vlachos (2012) dalam Liu dan Park (2015) dinyatakan 

bahwa 87 persen wisatawan di dunia menggunakan internet untuk perencanaan 
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wisata, dan sisanya 43 persen membaca OR yang berasal dari wisatawan lainnya. 

Dapat ditarik kesimpulan, menurut Kotler dan Armstrong (2012) bahwa 

wisatawan sebagai konsumen selalu melakukan evaluasi dalam setiap keputusan 

perjalanan sebagai bagian dari perilaku konsumen. 

2.3. Atribut Produk Wisata  

Atribut produk wisata merupakan pelayanan yang wisatawan dapatkan 

ketika menikmati perjalanan wisata. Wisatawan merasakan kenikmatan tersebut 

sejak meninggalkan tempat tinggalnya hingga sampai ke tempat destinasi wisata 

yang dituju, lalu kembali lagi ke rumah berangkat semula (Suwantoro, 2009:49 

dalam Hapsari et al., ___ ). Muljadi (2012:89) dalam Hapsari et al., ( ___ ) 

menyatakan bahwa terdapat tiga aspek penting dari produk pariwisata agar 

wisatawan melakukan kunjungan yaitu:  

a. Atraksi Wisata 

Atraksi wisata merupakan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi dan 

menarik wisatawan untuk datang ke tempat destinasi wisata yang 

bersangukutan. 

b. Amenitas  

Amenitas adalah segala fasilitas yang didapatkan wisatawan ketika 

melakukan kegiatan wisata dan puas serta nyaman dengan fasilitas yang 

diberikan tersebut. 

c. Aksesibilitas  

 Aksesibilitas adalah segala kemudahan yang didapatkan saat berwisata 

dalam perjalanan dengan transportasi yang memadai 
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2.4. Perkembangan Word-of-Mouth (WOM) dan Electronic Word of Mouth 

 (EWOM)  

 Word-of-Mouth (WOM) tradisional sebagai bentuk orisinil atau asli  

komunikasi antar individu karena sebuah hubungan sebab akibat (Arndt, 1967 

dalam Cheung dan Thadani, 2010). Bentuk komunikasi tersebut mengalami 

perubahan bentuk yang dinamakan electronic word-of-mouth (eWOM). Perubahan 

ini dikarenakan perkembangan internet yang semakin berkembang. Konsumen 

menggunakan web 2.0 (seperti, online discussion forums, consumer review sites, 

weblogs, social network sites) untuk saling berbagi informasi (Lee, Park and Han, 

2008 dalam Cheung dan Thadani, 2010) 

EWOM menjadi topik diskusi yang populer dalam penelitian pemasaran 

(Chan dan Ngai, 2011 dalam Filieri dan McLeay, 2013). Dengan adanya fasilitas 

internet dan jejaring sosial, eWOM menjadi topik penelitian yang akan dibahas 

hingga beberapa tahun mendatang (Ayeh, 2015). Selain itu, Chan dan Ngai (2011) 

dalam Filieri dan McLeay (2013) menyatakan bahwa penelitian mengenai eWOM 

masih relatif baru dan masih mengalami perkembangan selama sepuluh tahun 

terakhir. Hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang 

eWOM.  

2.4.1. Word-of-Mouth (WOM) 

  Menurut Goyette et al., (2010) WOM adalah pertukaran, aliran 

informasi, komunikasi atau percakapan antara dua individu. Kotler dan 

Amstrong (2012:163) mendefinisikan WOM sebagai komunikasi personal 
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antara sasaran pembeli dengan tetangga, teman, anggota keluarga, dan 

pergaulannya mengenai sebuah produk. WOM juga dapat mempengaruhi 

consumer behavior. Kotler pun mengatakan dalam Sinay (2015) bahwa 

sumber WOM dikelompokan kedalam empat sumber kelompok, yaitu 

sumber pribadi (keluarga, teman, tetangga dan kenalan), komersial (iklan 

dan wiraniaga), publik (media masa) dan pengalaman (pemakaian produk). 

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa WOM adalah pendapat 

dan evaluasi tentang merek tertentu yang memiliki dampak besar terhadap 

konsumen yang dilatar belakangi oleh konsumen yang lainnya.  

  Salah satu pengaruh WOM akan memberikan dampak dalam 

proses pengambilan keputusan. Hal ini telah dinyatakan oleh Harrison-

Wallker (2001) dalam Lee dan Koo (2012) bahwa WOM adalah suatu 

komunikasi dari orang ke orang melalui komunikasi yang informal dan 

penerima antusias pada brand produk atau jasa yang sedang dibicarakan.  

  Proses pengambilan keputusan merupakan suatu penggabungan 

yang terdiri dari beberapa variabel yang mempengaruhi konsumen dalam 

memilih produk maupun jasa tertentu. Dalam sektor pariwisata, Verma 

(2010) dalam Cantallops dan Salvi (2014) menyebutkan mengenai choice 

mix (bauran pilihan) bahwa wisatawan melakukan proses pengambilan 

keputusan, seperti memilih produk wisata (misalnya, hotel) berdasarkan 

lokasi, nama brand, fasilitas yang ada, kualitas layanan, harga, loyalty 

program, dan tingginya rating dari wisatawan yang pernah kunjung 

sebelumnya. Dickinger and Basu (1994) dalam Filieri dan Mcleay (2013) 
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menjelaskan juga bahwa WOM merupakan hasil dan dampak dari pasca 

pembelian konsumen yang dilatar belakangi oleh konsumen sebelumnya.  

  WOM memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan 

iklan maupun penjualan langsung karena kekuatan WOM terletak pada 

kemampuannya dalam memberikan rekomendasi (referral) dari sesama 

konsumen. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Dye dalam Godin 

(2000) dalam Sinay (2015) bahwa dalam kehidupan keseharian seseorang, 

konsumen senang berbagi pengalaman dengan konsumen yang lainnya 

atas apa yang telah dilakukan. Sinay (2015) mengatakan bahwa WOM 

merupakan salah satu alat pemasaran yang mudah dilakukan karena tidak 

membutuhkan biaya besar dan memiliki efektifitas yang sangat besar. 

  Dalam perspektif pariwisata diterangkan oleh Yoon dan Uysal 

(2005) dalam Cantallops dan Salvi (2014) melakukan studi bahwa WOM 

merupakan suatu sumber yang paling sering dilihat dan dicari oleh para 

wisatawan saat melakukan perjalanan wisata. Wisatawan membutuhkan 

informasi dari sesama wisatawan untuk bahan referensi perjalanan. 

 2.4.2 Electronic Word-of-Mouth (eWOM)  

  Pentingnya WOM dalam pengambilan keputusan konsumen 

menjadi sangat penting pada sektor pariwisata. (Liu dan Park, 2015). 

Beberapa penelitian telah menemukan bahwa konsumen menganggap 

WOM lebih dapat dipercaya dan persuasif daripada media tradisional, 

seperti iklan cetak, personal-selling, dan radio dan iklan TV. 
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  Pengaruh pengambilan keputusan melalui komunikasi WOM telah 

berubah dan kemudian dipengaruhi dengan munculnya internet, yang 

berganti menjadi eWOM sebagai komunikasi virtual baru. (Cheung dan 

Lee, 2012). Perkembangan ini memiliki dampak yang lebih luas dengan 

berubahnya bentuk informasi yang konvensional (conventional channel) 

melalui pertemuan orang ke orang secara langsung, menjadi conversation 

channel, seperti online notification, review, opinion, dan recommendation 

(Cantallops dan Salvi, 2014; Ladhari dan Michaud, 2015). 

  Komunikasi eWOM dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, cara 

akses, ruang lingkup, dan sumber yang berbeda - beda. Menurut Park dan 

Nicolau (2015) dengan keberadaan komunikasi eWOM, dapat memberikan 

dampak yang berguna dan efektif kepada konsumen dalam pencarian 

sebuah informasi. Konsumen juga dapat mencari informasi sesuai apa 

yang dinginkan dengan tingkat budget yang rendah (low search cost), 

meskipun tingkat pencarian informasi yang dibutuhkan tersebut cukup 

sulit untuk ditemukan (high cognitive costs). 

  Dari beberapa jurnal, definisi dari electronic word-of-mouth 

(eWOM) mengacu pada penjelasan dari Hennig-Thurau et al., (2004) 

dalam Cheung dan Thadani (2012) adalah pernyataan positif dan negatif 

yang dibuat oleh konsumen, baik konsumen lama atau baru, secara aktual 

mengenai sebuah produk atau perusahaan untuk banyak orang dan 

lembaga melalui internet. Litvin, Goldsmith, dan Pan (2008) menjelaskan 

bahwa eWOM merupakan komunikasi sosial dalam internet dimana 
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penjelajah web saling mengirimkan maupun menerima informasi terkait 

dengan produk secara online. Ditekankan pula oleh Bronner dan de Hoog 

(2011), komunikasi eWOM ini melibatkan opini konsumen mengenai 

produk dan layanan yang ditulis melalui internet, seperti blog, website, 

forum diskusi online (kaskus.com), dan media sosial (facebook, twitter, 

dan instagram). 

  Dalam riset Cheung dan Thadani (2012), komunikasi eWOM 

memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan komunikasi WOM 

tradisional, tetapi juga berbeda dalam beberapa dimensi. Pertama, tidak 

seperti WOM tradisional, komunikasi eWOM memiliki skalabilitas yang 

belum pernah terjadi sebelumnya dan menyebar secara cepat. Tidak seperti 

WOM tradisional yang hanya berbagi informasi antara kelompok-

kelompok kecil. (Dellarocas 2003; Li dan Hitt, 2008; Steffes dan Burgee, 

2009 dalam Cheung dan Thadani, 2012) 

  Informasi pada WOM tradisional dipertukarkan dalam percakapan 

pribadi atau dialog secara langsung, maka sulit untuk menyampaikan 

informasi kepada setiap individu yang tidak hadir kapan dan dimana 

informasi yang dipertukarkan. Pada komunikasi eWOM melibatkan 

pertukaran multi-arah informasi dan dalam dimensi yang tak kenal batas 

(Hung dan Lee, 2007 dalam Cheung dan Thadani, 2012). 

  Informasi dalam bentuk eWOM tidak perlu membutuhkan 

komunikator untuk hadir dan bertatap muka secara langsung, misalnya, 

pengguna forum dapat membaca dan menulis komentar setelah thread 
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diciptakan dan tidak hanya thread tersebut sedang dibuat. Selama thread 

itu masih ada, kapanpun pengguna forum dapat membacanya. (Karakaya 

dan Barnes, 2010 dalam Cheung dan Thadani, 2012) 

  Kedua, tidak seperti WOM tradisional, komunikasi eWOM lebih 

"persistance" untuk diakses. Sebagian besar informasi berbasis teks yang 

disajikan di internet diarsipkan dan akan tersedia untuk waktu yang tidak 

terbatas (Hung dan Li, 2007; Hennig-Thurau et al., 2004; Lee, Park, dan 

Han, 2008 dalam Cheung dan Thadani, 2012)  

  Ketiga, komunikasi eWOM lebih terukur dari WOM tradisional 

karena format penulisan mencerminkan sebuah kualitas informasi itu 

sendiri. EWOM juga dapat diukur melalui kuantitas informasi tersebut. 

EWOM jauh lebih produktif dan jumlahnya begitu banyak dibandingkan 

dengan informasi yang diperoleh dari kontak tradisional didunia offline. 

(Chatterjee, 2001 dalam Cheung dan Thadani, 2012). 

  Dengan kata lain, para peneliti dapat dengan mudah mengambil 

sejumlah pesan eWOM secara online dan menganalisis karakteristik pesan, 

seperti jumlah kata yang digunakan, gaya pesan, karakteristik, dan 

sejenisnya. Perbedaan utama dari WOM dan eWOM adalah bahwa WOM 

tradisional berasal dari pengirim yang dikenal dengan penerima informasi, 

sehingga kredibilitas komunikator dan pesan diketahui penerima, 

sedangkan eWOM sulit untuk diketahui mana yang layak baca. 

  Dalam studi Liu dan Park (2015) menegaskan bahwa kehadiran 

eWOM pada OR berguna untuk meningkatkan kehadiran sosial, artinya 
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ulasan dari wisatawan lain memiliki potensi untuk menarik kunjungan 

konsumen atau wisatawan lainnya. Pendapat yang sama dari Munar dan 

Jacobsen (2014) dalam Ladhari dan Michaud (2015), eWOM secara 

tersirat dilakukan oleh komunikator dengan berbagai alasan, seperti rasa 

keinginan untuk berbagi atas pengalamannya, melakukan hubungan sosial, 

menikmati aktivitas online, rasa persaudaraan dan emosional, serta 

solidaritas untuk membantu satu sama lain. 

a) Tingkat Analisis EWOM  

 Menurut studi dari Lee dan Lee (2009) dalam Cheung dan Thadani 

(2012); Bataineh (2015), penelitian mengenai eWOM dibagi menjadi dua 

tingkat analisis. Yakni market-level analysis dan individual-level analysis.  

1) Market-level analysis, mengidentifikasi informasi produk 

dengan melihat ulasan dan pendapat serta komentar yang 

terdiri dari opini konsumen yang berbeda - beda. Analisis ini 

memiliki ruang lingkup pasar (market-level parameter), seperti 

mengukur tingkat penjualan.  

2) Individual-level analysis, mengidentifikasi konsumen dalam 

proses pengambilan keputusan dengan melihat eWOM sebagai 

sumber informasi. Analisis ini bersifat process personal 

influence yang berarti terdapat komunikator sebagai pemberi 

pesan untuk dikomunikasikan kepada penerima pesan sebagai 

pertimbangan dalam membuat keputusan (Lee dan Lee, 2009 

dalam Jalilvand, 2011). 
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 Dalam konsep tingkat level analisis eWOM, penelitian ini bersifat 

individual-level analysis dikarenakan bertujuan untuk menganalisis faktor 

dalam menentukan dan mengukur kredibilitas informasi yang akan 

membuat kemudahan wisatawan dalam mengadopsi eWOM dalam objek 

penelitian sebagai proses pengambilan keputusan perjalanan (travel-

decision making) 

b)     EWOM yang Bersifat Positif dan Negatif 

  Dalam eWOM communication, setiap individu selalu melihat dan 

membaca informasi sebelum membuat keputusan. Konsumen selalu 

membaca bagaimana isi dari eWOM tersebut. EWOM dapat bersifat 

positif atau negatif. EWOM yang bersifat positif dapat memberikan 

pengaruh pada sikap yang positif (positive attitudes) dan minat beli yang 

tinggi (highly purchase intention). EWOM bersifat negatif, maka dapat 

berpengaruh pada sikap yang rendah (negative attitudes) dan minat beli 

yang rendah (low purchase intention).  

  Menurut penelitian, rasio konsumen dalam membaca ulasan yang 

bersifat negatif sangat rendah. Bisa dikatakan konsumen enggan untuk 

membaca eWOM yang bersifat negatif, padahal informasi yang bersifat 

negatif justru dapat memberikan manfaat yang lebih terhadap tingkat 

analisis dalam sebuah informasi dibandingkan dengan informasi yang 

positif. Hal ini terjadi karena ketika terdapat informasi yang negatif, 

konsumen akan melakukan proses membaca lebih dalam dan detail dalam 

informasi tersebut. (Wangenheim, 2005 dalam Chang dan Wu, 2014). 
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  EWOM negatif berasal dari konsumen yang tidak senang dan 

pernah mendapat pengalaman buruk ketika melakukan pembelian. 

Biasanya konsumen akan berbagi pengalaman dengan mengulas di social 

media (seperti Facebook, Twitter, dan Myspace) tentang apa yang telah 

terjadi. (Ladhari dan Michaud, 2015)  

  EWOM negatif juga berguna bagi konsumen, seperti apa yang 

dikatakan oleh Gershoff (2003) dalam Chang dan Wu (2014) bahwa jika 

konsumen membaca eWOM yang negatif, maka konsumen akan 

mendapatkan pengetahuan yang lebih luas mengenai produk tertentu dan 

terhindar dari kesalahan membeli produk yang baru dikenal. 

c) Tipologi EWOM  

  Menurut Litvin, Goldsmith, dan Pan (2008), eWOM memiliki dua 

dimensi  tipologi (Gambar 2.1):  

1. Ruang lingkup komunikasi (communication scope):  

a. one to one (emails),  

b. one to many (review sites) atau many to many (virtual 

communities). 

2. Tingkat interaksi (level of interactivity): 

a. asynchronous (emails, review sites, blogs), 

b. synchronous (chat rooms, newsgroups, instant messaging). 
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Gambar 2.1 
Tipologi EWOM 

!
Sumber: Litvin, Goldsmith, dan Pan (2008) 

 Mengacu pada tipologi eWOM, penelitian ini memakai ruang 

lingkup komunikasi pada many-to-many dan tingkat interaksi pada 

asynchronous, yakni virtual communities (Kaskus.com) 

d)     Dampak EWOM 

  Menurut Cantallops dan Salvi (2014), terdapat dampak eWOM 

yang dilihat dari dua sisi perspektif, yakni perspektif konsumen dan 

perspektif perusahaan.  

 1. Perspektif Konsumen (Consumer Perspective) 

  Dalam perspektif konsumen akan mengidentifikasi faktor - faktor 

yang berhubungan dengan positif atau negatif eWOM, termasuk perbedaan 

gender, kualitas (quality) eWOM, kepercayaan diri (confidence), 

perbedaan tingkah laku (behavior), konten (content), product acceptance, 

media (blogs, virtual communities, emails, website, product review sites) 
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dan juga mempengaruhi tingkat minat pembelian, minat pembelian 

kembali (re-purchase), dan loyalitas.  

  2. Perspektif Perusahaan (Company Perspective) 

  Dalam perspektif perusahaan mengidentifikasi faktor - faktor yang 

berhubungan dengan kualitas kontrol (quality control), kemungkinan 

pemberian harga yang tinggi (price premium), strategi manajemen, 

reputasi perusahaan, pemberian saran untuk perusahaan dan sebagainya.  

  Pada penelitian ini, penulis berfokus pada eWOM dengan 

perspektif konsumen (consumer perspective) sebagaimana mengacu studi 

dari Cantallops dan Salvi (2014). EWOM yang digunakan oleh wisatawan 

dapat dijadikan untuk memutuskan perencanaan perjalanan (travel-

planning) atau keputusan berwisata (travel-decision making). 

  Dari berbagai penjelasan dampak eWOM, dapat disimpulkan 

bahwa eWOM menjadi senjata pemasaran yang cukup ampuh untuk saat 

ini. Banyak manfaat yang dapat dirasakan baik dari perspektif konsumen 

maupun perusahaan. Disisi lain, eWOM masih memiliki keterbatasan. 

Rekomendasi berasal dari orang yang tidak dikenal, pembaca semakin 

skeptis tentang bagaimana suatu informasi atau rekomendasi yang 

kredibel. Pembaca juga tidak mengetahui siapakah seseorang yang 

mengulas dan berasal darimanakah pemberi ulasan tersebut. Rekomendasi 

ditulis oleh anggota yang tidak diketahui dalam forum. Dengan demikian, 

sulitnya untuk mencari tahu bagaimana eWOM yang kredibel bagi 

konsumen (Luo et al., 2013). 



�33

2.4.3. Types of  EWOM  

  Popularitas web 2.0 telah memberdayakan konsumen untuk 

mempengaruhi orang lain melalui berbagai platform untuk menulis ulasan, 

misalnya, blog, forum, chat-room, dan situs jejaring sosial. 

  Dalam Tabel 2.2 dapat diketahui terdapat beberapa literatur 

menunjukkan bahwa mayoritas, terdapat kurang lebih 15 penelitian, studi 

eWOM paling banyak berfokus pada online consumer review sites, seperti 

epinions.com, shopping.com (Cheung dan Thadani, 2012).  

Tabel 2.2. 
Tipe - Tipe EWOM 

 Sumber: Cheung dan Thadani (2012) 

  Studi eWOM mengenai online discussion forums masih tergolong 

sedikit. Penelitian ini akan berfokus pada tipe penelitian eWOM online 

Type of eWOM Contoh Peneliti

Online discussion 
forums 

zapak.com Bickart dan Schindler (2001); Huang dan 
Chen (2006); Zhang dan Watts (2008).

Online consumer 
review sites 

Epinions.com, 
shopping.com 

Awad dan Ragowsky (2008); Cheung, 
Lee, dan Rabjohn (2008); Cheung et al., 
(2009); Doh dan Hwang (2009); Gauri, 
Bhatnagar, dan Rao (2008); Gupta dan 
Harris (2005); Lee dan Lee (2009); Lee 
dan Youn (2009); Liu dan Zhang (2010); 
Park dan Lee (2009); Park dan Kim 
(2008); Park dan Jee (2008); Sen dan 
Lerman (2007); Steffes dan Burgee 
(2009); Xia dan Bechwati (2008).

Blogs Xanga.com, 
blogger.com

Chu dan Kamal (2008); Lee dan Youn 
(2009); Reigner (2007)

Social networking 
sites 

facebook.com, 
MySpace.com 

Reigner (2007)

Online brand/ 
shopping sites 

Amazon.com Gupta dan Harris (2005); Huang dan Chen 
(2006); Lee, Park, dan Han (2008); Lee 
dan Youn (2009); Park, Lee, dan Han 
(2007); Sen (2008); Senecal dan Nantel 
(1994); Sher dan Lee (2009).
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discussion forums dimana objek penelitiannya adalah Kaskus subforum 

Outdoor Adventure Nature Club (OANC) dan Travellers. 

2.5.  Ulasan Online (Online Review/OR) 

 Sebuah forum diskusi online seringkali disebut online review (OR). Dari 

studi (Luo et al., 2013) dikatakan bahwa OR adalah sebuah platform atau tempat 

untuk dapat berdiskusi dan membahas sebuah pengalaman antar anggota/member. 

Anggota dapat membuat opini pribadi masing - masing dan memberikan 

rekomendasi satu sama lain. Hal ini membuat adanya perubahan baru yang 

disebut virtual word-of-mouth yang disebut eWOM, yang mana hal tersebut lebih 

memiliki banyak kelebihan daripada tradisional WOM. (Luo et al., 2013) 

 Dalam berbagai studi mengenai online review (OR), terdapat dua fokus 

aspek utama, yakni proses pengambilan keputusan (decision making) oleh 

konsumen atau termasuk dalam consumer perspective dan produk penjualan 

(product sales) bagi perusahaan atau termasuk dalam company perspective 

(Cheung dan Thadani, 2012; Cantallops dan Salvi, 2014). 

 Dalam penelitian mengenai dampak OR terhadap keputusan pembelian 

atau consumer perspective, sebagai fokus penelitian ini, banyak dilakukan 

penelitian dengan konsep kepercayaan (trust) dan kredibilitas (credibility) dari 

sebuah OR tersebut. Hal ini diartikan bahwa konsumen sebelum melakukan 

pembelian sebuah produk di dalam OR selalu berasumsi bahwa merasa tidak 

yakin terhadap kualitas produk yang terdapat di OR tersebut, misalnya ketika 

konsumen melihat daftar produk yang ada di sebuah toko online, konsumen tidak 

mudah percaya secara langsung dengan sebuah kualitas produk yang ada di 
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website tersebut. (Fung dan Lee, 1999 dalam Liu dan Park, 2015). Hal tersebut 

terjadi dikarenakan perbedaan antara informasi antara pembeli dan penjual selalu 

tidak selaras atau sepadan, artinya dalam OR selalu sangat minim informasi 

terkait produk tersebut. Konsumen juga tidak pernah mengetahui atau melihat 

tentang produk fisik itu sendiri secara langsung. (Liu dan Park, 2015). 

 Mudambi dan Schuff (2010) dalam Park dan Nicolau (2015) menyelidiki 

tentang kegunaan online review (helpfulness review) berdasarkan pernyataannya 

bahwa kegunaan/helpfulness tersebut dapat diukur dengan nilai yang dirasakan 

dalam proses pengambilan keputusan sebagai timbal balik dari suatu informasi 

kepada konsumen melalui OR.  

 Hu, Liu, dan Zhang (2008) dalam Liu dan Park (2015) juga menekankan 

bahwa konsumen merasa terbantu untuk menyimpulkan sebuah kualitas produk 

dan mengurangi ketidakpastian produk ketika melihat ulasan yang bersifat positif 

dalam membantu keputusan pembelian akhir meskipun konsumen tidak melihat 

secara langsung produk tersebut.  

 Pada penelitian yang dilakukan oleh Cheung dan Thadani (2012), tipe 

eWOM yang hampir sama adalah online discussion forum dan online consumer 

review sites. Perbedaan antara keduanya adalah konten yang ada didalamnya. 

Menurut definisi dari Pitta dan Fowler (2005), online discussion forum adalah: 

“The area in which consumers discuss items of interest. There may be 
numerous discussion forums segmented according to the specific interests of 
the community. The primary reason that consumers visit the forum is to 
interact with other consumers and get consumer-based information. They 
look for opinions, experiences and tips to help them. Members seek facts 
and recommendations from others they trust. In essence they are looking for 
word of mouth.” 
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 Hal ini dapat disimpulkan bahwa online discussion forum adalah sebuah 

forum website yang menjadi tempat komunikasi antara sesama user/pengguna 

dimana mendiskusikan topik tertentu dan lebih terfokus pada segment tertentu, 

misalnya fokus pada pariwisata.  

 Online consumer review sites menurut Chen, Fay, dan Wang (2003) 

adalah: 

“Online consumer review sites usually report an overall rating. Such ratings 
measure customer satisfaction and/or a consumer’s perceived quality and 
number of postings. When the number of postings is larger, such extreme 
experiences constitute a smaller percentage of the total pool of reviews, and 
thus have a reduced impact on ratings. Furthermore, as the number of 
postings increases, it becomes more difficult for a partisan poste. It also 
provide additional product-specific information such as technical 
specifications, price information, dealer directories, or expert reviews.” 

 Dari penjelasan mengenai definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

online consumer review sites adalah tempat komunikasi antara pengguna/user 

dalam menganalisis, melihat, mengetahui sebuah produk melalui website, dan 

memiliki karakter, seperti terdapat rating, jumlah komentar, dan posting sehingga 

pengakses dapat melihat variabel tersebut, jika rating atau bobot dan komentar 

atau posting tinggi dan banyak, maka konsumen/pengakses dalam website dapat 

menyimpulkan bahwa produk tersebut bagus.  

 Pada intinya, baik online discussion forum dan online consumer review sites 

merupakan bagian dari online review (OR). Kedua bentuk OR tersebut memiliki 

pengaruh yang kuat terhadap konsumen atau perusahaan dalam pemasaran. 

Penelitian ini akan berfokus pada online discussion forum sebagai tipe eWOM 

yang dituju karena penelitian ini berguna untuk melihat bagaimana eWOM yang 
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kredibel (eWOM Credibility) dan dapat diadopsi oleh wisatawan pada forum 

diskusi online. 

2.5.1. Online Discussion Forum dalam Sektor Pariwisata 

  Penggunaan online review (OR) berkembang pesat abad ini (Filieri 

dan McLeay, 2013). Adanya OR tersebut, baik online discussion forum 

dan online consumer review sites, juga sangat berpengaruh terhadap sektor 

pariwisata. Wisatawan dapat menggunakan komunikasi eWOM untuk 

memberikan komentar, berbagi pengalaman perjalanan, serta rekomendasi 

produk wisata dalam platform OR kepada wisatawan lainnya.  

  Menurut penelitian yang telah dirangkum oleh Liu dan Park 

(2015), dari perspektif pariwisata, beberapa peneliti telah menyelidiki 

peran OR dalam pembuatan keputusan untuk kegiatan wisata, seperti 

booking hotel, dan restoran, serta dalam melakukan rencana perjalanan. 

  Vermeulen dan Seegers (2009) dalam Liu dan Park (2015) juga 

meneliti dampak dari OR untuk membuat pertimbangan bagi konsumen 

dan meningkatkan kesadaran (awareness), seperti wisatawan memilih 

hotel yang layak bagi dan akhirnya membantu wisatawan untuk membuat 

suatu pertimbangan yang mendalam. Hal serupa dikatakan Ye et al., (2011) 

dalam Park dan Nicolau (2015) bahwa efek dari sebuah eWOM didalam 

OR dapat meningkatkan penjualan produk wisata bagi pelaku bisnis 

tourism sector. 

  Dalam objek penelitian ini adalah Kaskus subforum OANC dan 

Travellers. Objek penelitian tersebut dapat digunakan oleh wisatawan 
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ataupun member untuk menulis ulasan mengenai perjalanan wisata, 

mengulas produk wisata, dan membawa setiap wisatawan ke forum 

diskusi. (Filieri dan McLeay, 2013; Liu dan Park, 2015) 

  Pada intinya, dalam produk sektor pariwisata (intangible produk), 

menurut Litvin, Goldsmith, dan Pan (2008) dalam Park dan Nicolau 

(2015), membuat setiap orang sulit untuk menilai suatu produk tersebut 

sebelum tahap konsumsi. Hal itu terjadi, menurut Chang dan Wu (2014), 

karena setiap pembaca dalam OR selalu mengklarifikasi bahwa penulis 

OR adalah orang asing dan pembaca tidak mengetahui siapa penulis ulasan 

tersebut. Ditambahkan pula oleh Cox et al., (2009); Xiang & Gretzel 

(2010) dalam Ayeh (2015) bahwa melakukan proses perencanaan 

perjalanan atau wisata (travel-planning process) sangat beresiko 

meskipun hanya sebatas proses perencanaan. Resiko tersebut 

berkaitan dengan ketidakpastian didalam proses berwisata. Oleh 

karena itu, sangat wajar jika wisatawan selalu melihat dan 

menganalisis melalui online discussion forum. Pada dasarnya, online 

discussion forum tersebut membawa wisatawan untuk mencari 

informasi secara terperinci, layak, dan jelas dengan sesama 

wisatawan lainnya untuk meminimalisir ketidakpastian  dan resiko 

dalam setiap perjalanan.  
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2.5.2. Kegunaan dari Online Discussion Forum dalam Sektor   

  Pariwisata 

  Online discussion forum, sebagai tipe dari eWOM, merupakan 

tempat berdiskusi virtual yang sangat bermanfaat karena dapat 

memberikan pengaruh besar pada sektor pariwisata. Hal ini disebabkan 

karakter dari produk wisata yang intangible/kasat mata atau hanya bisa 

dirasakan. Wisatawan sangat sulit untuk menilai dari sebuah kualitas 

produk sebelum mengkonsumsinya, misalnya, wisatawan akan merasa 

mudah untuk merencanakan perjalanan dan mengurangi resiko saat 

berwisata. Wisatawan juga dapat membayangkan (imagine) bagaimana 

suasana berwisata hanya dengan melihat ulasan yang ada pada OR 

(Bronner dan de Hoog, 2011., Duverger, 2013 dalam Park dan Nicolau, 

2015). 

  Park dan Nicolau (2015) dalam penelitiannya memberikan saran 

kepada wisatawan ketika membaca OR harus memilah - milah ulasan yang 

layak untuk dipergunakan sebagai salah satu sumber informasi dalam 

melakukan keputusan perjalanan (travel decision-making).  

  Dalam konteks travel decision-making, eWOM menjadi konten 

yang sangat berpengaruh mengingat banyaknya ulasan pada OR (Filieri 

dan McLeay, 2013). Hal tersebut dapat dijadikan para wisatawan sebagai 

pertimbangan atas keputusan perjalanannya, seperti melihat foto destinasi 

dari wisatawan lainnya, komentar, opini, dan catatan perjalanan (Ladhari 

dan Michaud, 2015).  
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  Menurut Gupta dan Harris (2010) dalam Liu dan Park (2015) 

menyatakan bahwa setiap informasi dalam OR dapat memberikan 

kenyamanan dalam memilih suatu produk wisata. Hasilnya akan 

memberikan suatu kepuasan tersendiri bagi wisatawan. Menurut Litvin, 

Goldsmith, dan Pan (2008), ulasan pada OR dilakukan secara impartial, 

reliable, dan unbiased oleh suatu komunitas tertentu yang independen 

tanpa campur tangan atau dikontrol oleh perusahaan.  

  Ditekankan pula oleh Burton dan Khammash (2010) dalam Filieri 

dan McLeay (2013) bahwa OR dapat membuat wisatawan akan 

mengetahui aspek - aspek pariwisata, seperti akomodasi dan transportasi, 

restoran, destinasi wisata, dan hal - hal lain mengenai produk wisata.  

  Jadi bisa disimpulkan bahwa setiap ulasan yang ditulis oleh 

wisatawan pada OR adalah untuk berbagi informasi dengan wisatawan 

yang lainnya mengenai pengalaman ketika melakukan wisata. Hal tersebut 

akan berkaitan dalam proses pembuatan keputusan perjalanan bahwa OR 

sangat berguna untuk membuat proses rencana perjalanan bagi wisatawan, 

baik dari sebelum keberangkatan maupun saat proses berwisata. 

2.6.  Kerangka Konsep Dampak dari eWOM communication  

 Hovland (1948) dalam Cheung dan Thadani (2012), sebagai salah satu 

founding father komunikasi sosial, ia mendefinisikan mengenai komunikasi sosial 

sebagai proses dimana seorang individu (komunikator) mengirimkan rangsangan 

(verbal) untuk memodifikasi perilaku individu lain (berkomunikasi).  
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 Menurut Cheung dan Thadani (2012), dalam kerangka konsep dampak 

komunikasi sosial ada hal yang perlu dipecahkan mengenai siapa yang 

mengatakan, untuk apa, kepada siapa, dan apa efeknya. Komunikasi sosial 

mencakup empat elemen utama:  

1. Para komunikator (source) adalah mengacu pada orang yang memberikan 

informasi.  

2. Stimulus (content) adalah mengacu pada pesan yang disampaikan oleh 

komunikator.  

3. Penerima (audience) adalah individu yang merespon komunikasi. 

4. Respon (main effect) adalah dampak dari pesan komunikator untuk 

penerima pesan (audience). 

 Dalam analisis literatur yang dijelaskan oleh Cheung dan Thadani (2012), 

konsep eWOM merupakan bentuk baru tersendiri dari konten (content) 

komunikasi sosial yang melibatkan penerima informasi (audience) dan 

komunikator.  

 Pada empat elemen komunikasi sosial, masing - masing elemen memiliki 

beberapa variabel didalamnya. Variabel - variabel tersebut adalah: 

1. Stimulus (content): Arqument quality, valence, sidedness, volume/

quantity review. 

2. Komunikator (source): Source credibility, attribution. 

3. Penerima (audience): Involvement, prior knowledge. 

4. Respon (main effect): Information usefulness, eWOM credibility, 

attitude, eWOM adoption, purchase intention, purchase. 
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 Dalam riset Alfina et al., (2014) telah merangkum dari penjelasan Cheung 

dan Thadani (2012) bahwa variabel eWOM quality pada elemen stimulus dan 

source credibility pada elemen comunicator adalah faktor/variabel yang sering di 

gunakan pada komunikasi eWOM.  

 Hal tersebut menjadi bagian dari justifikasi penelitian ini bahwa studi ini 

akan mengambil dari tiga elemen komunikasi sosial. Elemen pertama adalah 

stimulus dengan memakai variabel eWOM quality dan eWOM quantity, 

sedangkan pada elemen kedua adalah komunikator dengan memakai variabel 

source credibility. Pada elemen terakhir adalah main effect dengan memakai 

variabel eWOM credibility dan eWOM adoption. 

2.7 Fondasi Teori EWOM 

 Merangkum teori yang diterapkan dalam studi komunikasi eWOM 

sebelumnya, diantara 25 penelitian eWOM, teori dual-proses (dual-process 

theory) menjadi alat untuk menganalisis informasi. Alat analisis tersebut diproses 

dengan memakai teori, seperti model Elaboration Likehood Model (ELM) dari 

Petty dan Caccioppo (1986) dan Heuristic Systemic Model (HSM) dari Chaiken 

(1980) dalam Cheung dan Thadani (2012). Kedua, teori ini adalah landasan 

teoritis yang paling umum digunakan dalam penelitian eWOM (Tabel 2.3) 

(Cheung dan Thadani, 2012). 

 Dalam studi yang dirangkum oleh Cheung dan Thadani (2012), penelitian 

eWOM paling banyak menggunakan teori dual-proses yang memakai teori model 

ELM. Pada penelitian komunikasi eWOM ini juga akan menggunakan teori model 

ELM sebagai basis landasan teoritis. 



�43

Tabel 2.3. 
Fondasi Teori EWOM Pada Beberapa Studi Penelitian 

Sumber: Cheung dan Thadani (2012), data Diolah (2016). 

2.8. Elaboration Likehood Model (ELM) 

Teori ELM adalah salah satu kerangka teoritis yang paling sering 

digunakan dalam studi tentang eWOM (Chan dan Ngai 2011 dalam Filieri dan 

McLeay, 2013). Teori ELM digunakan untuk menjelaskan kekuatan persuasif 

eWOM antara konsumen (Filieri dan McLeay, 2013). Dengan teori ELM dapat 

menjelaskan mengenai perbedaan persepsi konsumen dalam mengonsumsi sebuah 

informasi (Chia-Ying Li, 2013). 

Teori Studi

Dual - Process theory 
• Elaboration Likehood Model 

(ELM)  

• Heuristic - Systematic Model 
(HSM)

Cheung dan Liu (2012) 
• Cheung, Lee, Rabjohn (2008); Chu dan 

Kamal (2008); Gupta dan Harris (2005); Lee, 
Park, dan Han (2008); Park dan Lee (2009); 
Park dan Kim (2008); Park, Lee, dan Han 
(2007); Sher dan Lee (2009) 

• Gupta dan Harris (2005); Zhang dan Watts 
(2008)

Interpersonal theory 
• Persuasive 

• Confirmit 
• Information cascade

• Cheung, Luo, Sia et al.,(2009); Huang dan 
Chen (2006); Park dan Lee (2009) 

• Park dan Lee (2008); Park, Lee, Han (2008)  
• Huang, N. Lurie, S. Mitra (2009)

Attribution theory Lee dan Youn (2009); Sen dan Lerman (2007)

Cognitive fit theory Kim dan Park (2005)

Impression formation literature Huang dan Chen (2006)

Negativity bias Cheung, Luo, Sia et al., (2009)

Social presence theory Kumar dan Benbasat (2006)

Social ties Teffes dan Burgee (2009)

Sociolinguistic theory Awad dan Ragowsky (2008)

Source credibility theory Bickart, R. Schindler (2001); Chu dan Kamal 
(2008); Cheung, Luo, Sia et al., (2009)

Trust Literature Awad dan Ragowsky (2008)
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Definisi teori ELM menurut Petty dan Cacioppo (1986) dalam Luo et al., 

(2013) adalah teori yang menjelaskan mengenai bagaimana informasi dapat  

dijadikan sebagai bahan persuasi untuk masuk atau dicerna kedalam pikiran 

konsumen. Konsumen akan melakukan serangkaian analisis informasi sebelum 

mencerna atau mengadopsi informasi tersebut kedalam pikiran serta pada 

perubahan tingkah lakunya. 

Sebuah prinsip dasar dari konsep ELM adalah “elaboration continuum,” 

artinya setiap informasi terdapat penjelasan singkat hingga penjelasan mendetail 

yang dapat dicerna oleh seseorang (lihat Gambar 2.2). Sepanjang tahapan 

pencernaan ini, ELM membedakan antara dua rute yang mempengaruhi 

perubahan sikap konsumen, yakni rute pusat (central route) dan rute pintas 

(peripheral route) (Petty, dan Cacioppo, 1986 dalam Filieri dan McLeay, 2013).  

2.8.1. Rute Sentral (Central Route) 

  Rute pusat (central route) memandang perubahan sikap sebagai 

hasil dari ketekunan seseorang mempertimbangkan dan menganalisis suatu 

informasi secara mendetail (Petty et al., 1983 dalam Filieri dan McLeay, 

2013). Rute pusat berasumsi bahwa pembaca tertarik dengan pesan yang di 

sampaikan. Pembaca juga mempunyai dan meluangkan waktu untuk 

membaca dan mengevaluasi informasi yang di sampaikan dengan pikiran 

yang terbuka.  

 Konsumen seperti itu adalah konsumen yang memiliki motivasi 

atau bersedia untuk memproses informasi dengan memakai rute pusat/

central route yang mana akan menghabiskan lebih banyak waktu. 
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Konsumen akan memberikan respon yang rasional dengan melihat banyak 

kriteria, seperti kualitas informasi (eWOM quality) (Petty, Cacioppo, dan 

Schumann, 1983 dalam Cheung dan Thadani, 2012).  

  Beberapa penelitian eWOM menyelidiki mengenai rute pusat, lalu 

menghasilkan bahwa eWOM quality adalah salah satu variabel dimana 

dapat mempengaruhi konsumen dalam memberikan minat pembelian. 

(Park, Lee, and Han 2007; Park and Lee 2008 dalam Filieri dan McLeay, 

2013). Ditekankan pula menurut Sussman & Siegel (2003) dalam Chia-

Ying Li (2013) menyatakan bahwa eWOM quality memberikan gambaran 

mengenai pesan yang kuat dan informasi tersebut bersifat persuasi. Filieri 

(2015) juga menambahkan bahwa eWOM quality akan menjadi latar 

belakang dari suatu keputusan konsumen setelah membaca OR. 

2.8.2. Rute Pintas (Peripheral Route)  

  Konsumen yang kurang termotivasi atau enggan untuk memproses 

informasi lebih dalam dan mendetail, maka akan mengambil rute pintas 

(peripheral route), seperti melihat kredibilitas sumber (source credibility) 

dan volume/kuantitas informasi (eWOM quantity) untuk membuat 

keputusannya (Petty, Cacioppo, dan Schumann 1983 dalam Cheung dan 

Thadani). 

  Rute pintas (peripheral route) adalah perubahan sikap konsumen 

yang terjadi dengan cepat, artinya konsumen tidak mempertimbangkan 

terlalu mendetail bagaimana kualitas informasi didalamnya. Konsumen 

juga tidak menganalisis lebih dalam mengenai informasi yang sifatnya 
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mendukung ataupun kontras. Konsumen juga tidak melihat informasi 

tersebut yang bersifat positif ataupun negatif. Konsumen membuat 

keseimpulan yang sederhana dan cepat dari informasi tersebut, seperti 

rating informasi didalam forum, reputasi reviewer, banyaknya komentar, 

dan jumlah pages. 

  Beberapa studi menjelaskan bahwa kuantitas informasi (eWOM 

quantity) sebagai isyarat peripheral route untuk pengolahan informasi 

didalam eWOM (Park, Lee, dan Han 2007; Park and Kim 2008; Gupta dan 

Harris 2010 dalam Filieri dan McLeay, 2013). Pada penelitian Luo et al., 

(2013) menyebutkan bahwa source credibility juga menjadi bagian isyarat 

peripheral route dan mengindikasikan faktor yang kuat sebagai pengaruh 

pada eWOM credibility (eWOM credibility). 

  Teori Model ELM akan menjadi landasan atau kerangka teoritis 

penelitian ini. Model ELM tersebut akan menjabarkan variabel - variabel dari 

penelitan ini, yakni kualitas eWOM (eWOM quality) yang dinilai sebagai cara 

konsumen memproses informasi secara rute pusat (central route).  

  Pada variabel kuantitas atau volume eWOM (eWOM quantity) dan 

kredibilitias sumber (source credibility) yang dinilai sebagai cara konsumen 

memproses informasi dengan cara rute pintas (peripheral route). Kedua variabel 

ini akan berfokus pada kredibilitas sumber yang menyampaikan pesan dan jumlah 

dari ulasan pada OR. Pada variabel eWOM quality, source credibility, dan eWOM 

quantity sering menjadi acuan pada studi eWOM yang mana menggunakan kedua 

rute teori ELM. (Rucker dan Petty, 2006 dalam Chia-ying Li, 2013). 
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Gambar 2.2. 
Model ELM 

Sumber: Petty dan Cacciopo (1986) dalam Petty dan Wegener (1999) diambil dari  

  http://mobile.osnews.com 

  Penelitian ini memberikan gambaran mengenai proses persuasi informasi 

kepada konsumen. Konsumen pertama-tama akan mengevaluasi bagaimana 

kredibilitas informasi (eWOM credibility), ditinjau dari kualitas eWOM (eWOM 

quality), kuantitas eWOM (eWOM quantity), dan kredibilitas sumber (source 

credibility) pada OR yang bersangkutan. Pada tahap selanjutnya, kredibilitas 
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eWOM (eWOM credibility) akan menentukan seberapa jauh pembaca akan 

mengadopsi (eWOM adoption) isi dari informasi tersebut. Penelitian ini juga 

memberikan penjelasan bahwa konsumen dapat mengadopsi informasi secara 

langsung tanpa melalui eWOM credibility sebagai efek mediasi dari penelitian ini.  

  Kredibilitas informasi (eWOM credibility) menurut Luo et al., (2013) 

sebagai faktor pengaruh konsumen untuk menyatakan informasi itu dapat 

dipercaya dan sebagai pengaruh yang kuat dalam melakukan keputusan. Secara 

garis besar, kredibilitas informasi sebagai mediator dari hubungan sebab akibat 

antara rute sentral (central route) dan pintas (peripheral route). 

2.9.  Perceived EWOM   

 Dalam perkembangan internet, komunikasi eWOM dapat memberikan 

pernyataan positif dan negatif pada suatu forum diskusi online. Menurut Yeh dan 

Choi (2011) dalam Bataineh (2015) eWOM menjadi bagian dari bauran promosi. 

Hal ini dikarenakan, pembaca akan mendapat informasi dari konsumen melalui 

online untuk dijadikan bahan atau landasan dalam membuat suatu keputusan. 

Konsumen akan berbagi informasi secara cepat dan bebas serta tidak ada batasan 

untuk mengemukakan suatu pendapat mengenai produk tertentu, baik itu barang 

maupun jasa. Dari hal tersebut, eWOM menjadi bias atau tidak jelas manakah 

eWOM yang layak untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk membuat 

keputusan. Bataineh (2015) menyimpulkan definisi dari perceived eWOM adalah 

suatu faktor yang akan memberikan kejelasan pada konsumen terhadap informasi/

eWOM yang dibacanya. Terdapat tiga dimensi utama dari perceived eWOM, 

yakni eWOM quality, source credibility, eWOM quantity. 
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 2.9.1. EWOM Quality (Kualitas eWOM) 

  Definisi yang dikemukakan oleh Bhattacherjee (2006) dalam 

Bataineh (2015), kualitas argumen/informasi (eWOM quality) adalah 

kekuatan persuasif dari sebuah argumen/informasi yang tertanam dalam 

pesan informasi itu sendiri. Eagly dan Chaikan (1993) dalam Cheung dan 

Thadani (2012) juga memiliki pandangan yang sama bahwa eWOM 

quality adalah informasi yang dapat membuat pembaca/konsumen tertarik 

dalam konten isi informasi didalamnya. 

  Untuk menjadi informasi (eWOM quality) yang berkualitas dan 

bersifat persuasif, informasi tersebut harus memiliki kredibilitas, 

objektifitas, dan kemudahan untuk dimengerti oleh konsumen (Lee et al., 

2007 dalam Cheung dan Thadani, 2012). Ditambahkan pula oleh 

McKinney, Yoon, dan Zahedi (2002) dalam Cheung dan Thadani (2012) 

bahwa eWOM quality pada dasarnya dapat dievaluasi melalui bagaimana 

konten (content), keakuratan (accuracy), tatanan (format), dan ketepatan 

waktu (timeliness) informasi yang bersangkutan.  

  Awad dan Ragowsky (2008) dalam Cheung dan Thadani (2012) 

mengemukakan dimensi pada eWOM quality adalah keakuratan 

(accuracy), relevansi (relevance), kelengkapan/komprehensif 

(comprehensiveness), dan waktu masih berlakunya informasi (timeliness). 

  EWOM quality yang bersifat persuasif dan mudah dimengerti serta 

objektif akan lebih efektif untuk merubah sikap serta mudah dalam 

pengambilan keputusan bagi konsumen (Fan et al., 2013).  
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2.9.2 Source Credibility (Kredibilitas Sumber) 

  Pengertian kredibilitas menurut Hass (1981) dalam Lee dan Koo 

(2012) adalah salah satu faktor penting dalam memberikan kejelasan 

(unbiased), kepercayaan (believable), kebenaran (true), dan faktual 

(factual). Jika kredibilitas sumber informasi dalam OR terdapat 

ketidakjelasan atau membingungkan, maka dengan menganalisis 

kredibilitas sumber (source credibility) akan mereduksi atau mengurangi 

ketidakjelasan tersebut.  

  Kredibilitas sumber menjadi variabel penting dalam mengambil 

sikap terhadap suatu informasi pada OR. Susman dan Siegel (2003) dalam 

Chia-Ying Li (2013) mengatakan bahwa kredibilitas sumber merupakan 

faktor yang memberikan pembaca atau konsumen untuk dapat 

mempercayai adanya suatu informasi. Lee dan Koo (2012) juga memiliki 

pandangan yang sama bahwa source credibility menjadi suatu tingkat 

analisis untuk menentukan apakah informasi/ulasan layak untuk dibaca 

atau diadopsi/dikonsumsi. Ditekankan pula oleh Chia-Ying Li (2013) 

bahwa jika informasi tersebut memiliki kredibilitas, maka dapat menjadi 

sebuah pesan yang persuasif kepada konsumen atau pembacanya. Source 

credibility merupakan faktor penting yang dapat memberikan justifikasi 

terhadap informasi pada OR untuk menentukan apakah informasi tersebut 

dapat dipercaya atau tidak. Informasi yang layak baca dan dapat dipercaya 

akan menimbulkan efek persuasi serta dapat menentukan konsumen dalam 

pengambilan suatu keputusan. 
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  Teori mengenai kredibilitas sumber (source credibility) tersebut, 

menurut Hovland et al., (1953) dalam Litvin, Goldsmith, dan Pan (2008), 

merupakan teori yang selalu berhubungan dengan konsumen saat 

menggunakan informasi didalam OR sebagai bahan untuk melakukan 

pengambilan keputusan. Mengacu pada sifat OR yang sulit untuk 

diidentifikasi (intangibled), maka teori source credibility berguna untuk 

menjelaskan bagaimana suatu informasi yang layak untuk diadopsi/

dikonsumsi bagi konsumen. 

  Dimensi pada kredibilitas sumber menurut Sussman dan Siegel 

(2003) dalam Cheung dan Thadani (2012) adalah kemampuan (expertise) 

dari komunikator atau pemberi ulasan dan keobjektifan (trustwothiness) 

komunikator dalam menyampaikan pesan secara jujur (truthful), akurat 

(accurate), dan kompeten (competence).  

2.9.3 EWOM Quantity (Jumlah/Volume/Kuantitas EWOM) 

  Definisi singkat eWOM quantity menurut Cheung dan Thadani 

(2012) adalah jumlah ulasan yang dipublikasikan atau ditulis oleh 

konsumen. Menurut studi yang dilakukan oleh Fan et al., (2013), jumlah 

ulasan berkolerasi dengan jumlah konsumen yang pernah mengunakan 

produk atau jasa tertentu sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan kuantitas 

eWOM mempresentasikan kepopuleran sebuah produk.  

  Sari dan Puspitarini (2014) memberikan hasil temuan bahwa jika 

eWOM quantity tersebut banyak, maka jumlah orang yang akan 

merekomendasikan suatu produk juga banyak. Banyaknya jumlah ulasan 
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sering kali membuat konsumen memiliki minat untuk membeli. Konsumen 

berpikir bahwa produk dengan jumlah ulasan yang banyak merupakan 

produk yang popular dan memiliki penjualan yang tinggi. 

  Cheung dan Thadani (2012) dalam studinya mengatakan, ketika 

konsumen mencari suatu informasi pada OR, eWOM quantity berfungsi 

untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam meneliti, 

mengevaluasi, dan mencari suatu ulasan (observable) dari konsumen lain. 

Banyaknya komentar dan ulasan dapat memberikan efek kewaspadaan/

kesadaran (awareness effect) pada konsumen. 

  Fan et al., (2013) memberikan pendapat bahwa dengan melihat dan 

membaca beberapa ulasan (eWOM quantity) pada OR dapat mereduksi 

atau mengurangi kebingungan atau keraguan ketika membuat sebuah 

keputusan. Hal ini dikarenakan konsumen dapat mengevaluasi beberapa 

konsumen lainnya yang telah menggunakan produk atau jasa 

bersangkutan.  

  Berger et al., (2010) dalam Cheung dan Thadani (2012) membuat 

suatu kesimpulan sederhana bahwa jika ulasan itu banyak dan ramai, maka 

produk yang berkaitan bagus dan berkualitas. 

2.10. EWOM Credibility 

 Keberadaan internet menjadi suatu perubahan gaya dalam mencari 

informasi. Pengguna internet dapat menggunakan fasilitas tersebut untuk 

berdiskusi mengenai sebuah produk, namun informasi yang terdapat di internet 
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begitu banyak dan tidak terbendung. Konsumen atau pembaca harus berhati - hati 

dalam menyaring informasi yang layak digunakan.  

 Cheung dan Thadani (2012) dalam studinya mengatakan bahwa peran 

eWOM credibility semakin penting dalam menentukan informasi mana yang 

layak untuk dijadikan bahan sebagai pengambilan keputusan (decision making), 

kepercayaan (trust), dan minat pembelian (purchase intention). 

 Definisi dari eWOM credibility menurut Hu dan Sundar (2010) dalam 

Cheung dan Thadani (2012) adalah representasi pesan yang didalamnya mengacu 

pada kualitas (quality), akurasi (accuracy), dan keobjektifan (objectivity) 

informasi itu sendiri. Nabi dan Hendriks (2003) memberi tambahan argumen, 

bahwa eWOM credibility adalah suatu ukuran/parameter informasi yang dapat 

dikonsumsi oleh individu dengan melihat informasi apakah dapat dipercaya 

(believable), benar (true), dan aktual (actual). Wathen dan Burkell (2002) dalam 

Chang dan Wu (2014) menambahkan bahwa kredibilitas eWOM sebagai landasan 

penting dalam proses persuasi pesan kepada konsumen.  

 EWOM credibility akan menjadi penentu seberapa banyak pembaca/

konsumen mengadopsi suatu informasi. Chang dan Wu (2014) mengatakan bahwa 

kredibilitas suatu eWOM akan menjadi landasan prediksi sebelum pesan tersebut 

masuk kedalam pikiran konsumen serta berujung pada pengambilan keputusan. 

 Jadi bisa disimpulkan bahwa eWOM credibility adalah suatu justifikasi 

oleh penerima informasi untuk mempercayai informasi tersebut. EWOM 

credibility sebagai representasi atau cerminan sekaligus efek mediasi bahwa 
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informasi layak untuk dijadikan sebagai landasan konsumen atau pembaca untuk 

pengambilan keputusan.  

2.11.  EWOM Adoption 

 EWOM adoption dapat didefinisikan sebagai pesan yang telah diterima 

individu setelah melakukan evaluasi terhadap informasi, apakah hal tersebut 

berguna dan layak untuk dijadikan landasan pengambilan keputusan (Lee dan 

Koo, 2012). Fan et al., (2013) menambahkan bahwa eWOM adoption adalah 

bagian dari sikap/tindakan psikologis individu yang disebabkan oleh kegiatan 

sosial melalui forum online.  

 Filieri (2015) memperjelas definisi tersebut bahwa eWOM adoption 

merupakan hasil proses atau representasi individu yang telah melakukan 

serangkaian analisis terhadap informasi dan menerima informasi tersebut sebagai 

dasar untuk pengambilan sikap pada tahap selanjutnya. 

 Model adopsi informasi secara luas digunakan untuk menjelaskan 

bagaimana proses seseorang telah dipengaruhi oleh informasi yang ditulis melalui 

OR. Model tersebut diadaptasi dari Elaboration Likehood Model (ELM) dari Petty 

dan Cacciopo (1986) dalam Filieri dan McLeay (2013). Adopsi eWOM (eWOM 

adoption) secara teoritis telah dijelaskan dan dikembangkan kedalam teori 

Information Adoption Model (IAM) oleh Sussman dan Siegal (2003) dalam Lee 

dan Koo (2012). Dalam studinya dikatakan bahwa ketika konsumen membaca 

ulasan dalam OR, konsumen membuat evaluasi tersendiri terhadap kredibilitas 

informasi. Hal tersebut sebagai langkah membentuk suatu pemahaman dari 
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informasi yang bersangkutan. Jadi, konsumen/pembaca yang telah melakukan 

evaluasi kredibilitas informasi, maka akan lebih percaya diri dalam mengadopsi 

atau menggunakan informasi tersebut sehingga akan mudah dalam mengambil 

keputusan.    

2.12. Hubungan EWOM Quality dan EWOM Credibility 

 Menurut Chinho Lin et al., (2013) dalam Sinai (2015) mengatakan bahwa 

konsumen yang melihat komentar dan ulasan dari OR selalu menganalisis dari 

kualitas eWOM (eWOM quality) terlebih dahulu. Dengan melihat eWOM quality, 

konsumen akan merasa nyaman dengan komentar/ulasan tersebut.  

 Menurut Fan et al., (2013), ketika informasi memiliki kualitas yang bagus 

dan dapat memenuhi kebutuhan pembaca/konsumen, maka informasi tersebut 

dapat dikatakan berguna (usefulness) dan kredibel (credibility). 

 Penelitian dari Cheung dan Thadani (2012) juga menyimpulkan bahwa 

eWOM quality merupakan elemen penting untuk memberikan potensi minat 

pembelian (purchase intention). Konsumen sangat peduli terhadap informasi yang 

benar dan berguna serta konten yang bagus dapat meningkatkan kepercayaan 

(trust) konsumen terhadap eWOM tersebut. EWOM yang memiliki kualitas 

bagus, konsumen akan mendapat banyak manfaat ketika membaca hal tersebut. 

Konsumen akan dimudahkan dalam melakukan rencana pengambilan keputusan 

(decision making) (Filieri, 2015). DeLone dan McLean (1992) dalam Fan et al., 

(2013) juga menambahkan bahwa ketika eWOM pada OR mendapat perhatian 

oleh konsumen, maka informasi tersebut layak baca dan dapat dikatakan sebagai 

informasi yang berkualitas. 
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 Cheung dan Thadani (2012) menyebutkan bahwa informasi yang kredibel 

(eWOM credibility) bagi konsumen harus memiliki eWOM quality yang bagus. 

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa eWOM quality sangat berpengaruh 

terhadap kredibilitas informasi. Park dan Kim (2008) dalam Lee dan Koo (2012) 

menyimpulkan hal yang serupa bahwa tolak ukur atau penentu dari kredibilitas 

informasi dapat dilihat dari bagaimana kualitas eWOM itu sendiri. Jika eWOM 

quality tinggi, maka eWOM credibility juga akan tinggi. 

2.13.  Hubungan Source Credibility dan EWOM Credibility 

 Hu dan Sundar (2010) dalam Chang dan Wu (2014) mengatakan bahwa 

beberapa studi eWOM saat ini menjelaskan mengenai persepsi kredibilitas dibagi 

menjadi source credibility dan eWOM credibility. Kedua variabel ini memiliki 

hubungan yang signifikan, ketika sumber informasi tersebut kredibel maka 

informasi juga akan kredibel. 

 Source credibility didalam OR tersebut sangat sulit untuk dibedakan mana 

yang benar (true), terpercaya (believable), dan orisinil (original). Berbeda dengan 

komunikasi WOM tradisional yang ditularkan melalui kontak langsung seseorang. 

(Brown Dan Reingen, 1987 dalam Qiu, Pang, dan Lim 2012). Internet 

menghubungkan pengguna untuk mengekspresikan perasaan dan pendapat tanpa 

mengungkapkan identitas yang sebenarnya (Dellarocas, 2003 dalam Qiu, Pang, 

dan Lim, 2012) akibatnya, kredibilitas sumber (source credibility) dari informasi 

tersebut akan bias/tidak jelas. Hal ini tentu akan membuat pengaruh terhadap 

kredibilitas informasi (eWOM credibility) (Cheung et al., 2009 dalam Qiu, Pang,  

dan Lim, 2012) 
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 Sussman dan Siegal (2003) dalam Ayeh (2015) berpendapat bahwa 

kredibilitas sumber (source credibility) dengan kerangka konsep ELM-nya, 

berpengaruh secara signifikan terhadap kredibilitas suatu informasi (eWOM 

credibility). Hal yang serupa juga dikatakan oleh Cheung dan Thadani (2012) 

bahwa source credibility adalah salah satu yang selalu berhubungan dengan 

eWOM credibility. Penelitian tersebut juga menemukan hasil bahwa konsumen 

cenderung mempercayai informasi dengan tingkat kredibilitas sumber yang tinggi 

dibanding dengan kredibilitas sumber yang rendah.  

2.14.  Hubungan EWOM Quantity dan EWOM Credibility  

 Dalam konsep ELM (peripheral route), Sher dan Lee (2009) dalam Filieri 

dan McLeay (2013) mengatakan bahwa eWOM quantity sebagai jalan/rute pintas 

bagi konsumen ketika membaca suatu ulasan di dalam OR sebagai bahan atau 

landasan untuk membuat keputusan. 

 Fan et al., (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa eWOM 

quantity berpengaruh positif dengan eWOM credibility. Hal ini dikarenakan 

bahwa eWOM quantity berguna untuk mengurangi ketidakjelasan/bias konsumen 

dalam membaca informasi dalam OR.  

 Park et al., (2008) dalam Sari dan Puspitarini (2014) juga memiliki 

pendapat yang sama dalam studinya bahwa dengan adanya eWOM quantity atau 

jumlah ulasan dalam OR dapat memberikan kenyamanan konsumen dalam bentuk 

mudahnya mencari informasi yang dibutuhkan. Hal ini tentu eWOM quantity 

memiliki pengaruh yang kuat terhadap eWOM credibility. Zhang and Wats (2008) 
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dalam Cheung dan Thadani (2012) memberikan isyarat bahwa tingginya jumlah 

ulasan memiliki hubungan yang positif dengan kredibilitas eWOM. 

 Didalam sektor pariwisata, dalam penelitian Filieri dan McLeay (2013) 

mengemukakan bahwa wisatawan menggunakan kuantitas/jumlah ulasan terlebih 

dahulu sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perjalanan wisata. 

Wisatawan mempersepsikan bahwa jika banyak yang mengulas tentang produk 

wisata tertentu, maka produk wisata tersebut populer dan banyak dikunjungi.  

  Bataineh (2015) menambahkan bahwa alasan konsumen melihat 

banyaknya jumlah ulasan dan komentar adalah untuk membutuhkan suatu 

referensi dalam menguatkan keputusan pembelian. Konsumen juga tak ingin 

membuat suatu kesalahan dan mengambil resiko dalam membeli produk.  

2.15. Hubungan EWOM Credibility dan EWOM Adoption 

 Diantara penelitian eWOM yang ada, Cheung et al., (2009) dalam Cheung 

dan Thadani (2012) menemukan bahwa informasi yang kredibel (eWOM 

credibility) memiliki dampak positif langsung pada eWOM adopsi (eWOM 

adoption). Sementara itu, studi dari Lee dan Koo (2012) menunjukkan hasil yang 

sama bahwa tingginya kredibilitas eWOM memiliki efek positif pada adopsi 

eWOM. Hal tersebut dikarenakan, menurut Fan et al., (2013), bahwa eWOM 

adoption selalu bergantung pada bagaimana kredibilitas dari informasi yang 

berkaitan. Kredibel atau tidaknya suatu informasi akan berpengaruh terhadap 

adopsi informasi kepada konsumen sebagai pembaca.  

 Cheung dan Thadani (2012) juga menemukan hasil yang sama dalam 

studinya bahwa eWOM credibility memiliki hubungan yang positif dengan 
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eWOM adoption. EWOM credibility menjadi faktor prediksi terhadap diterima 

atau tidak diterimanya informasi dan ulasan yang bersangkutan kepada konsumen, 

sehingga eWOM credibility sebagai faktor penting dalam menilai informasi 

apakah layak diadopsi atau sebaliknya.  

2.16.  Hubungan EWOM Quality terhadap EWOM Adoption Melalui  

 EWOM Credibility 

 Dalam penelitian dari Filieri dan McLeay (2013) EWOM quality dapat 

berpengaruh secara langsung terhadap eWOM adoption tanpa melalui EWOM 

credibility. Pada penelitian tersebut menggunakan enam dimensi eWOM quality 

dan memiliki pengaruh signifikan pada eWOM adoption. Dalam penelitian ini 

akan mencoba untuk menguji pengaruh tidak langsung eWOM quality terhadap 

eWOM adoption dengan menghadirkan efek mediasi, yakni eWOM credibility 

sebagai variabel mediasi. Hasil pengujian pengaruh tidak langsung ini akan 

menghasilkan apakah variabel eWOM credibility mampu memediasi antara 

eWOM quality terhadap eWOM adoption. 

2.17. Hubungan Source Credibility terhadap EWOM Adoption Melalui  

 EWOM Credibility 

 Dalam penelitian dari Chang dan Wu (2014) mencoba untuk menganalisis 

tentang pengaruh source credibility secara tidak langsung terhadap negative 

eWOM adoption dengan melalui eWOM credibility. Hasil penelitian tersebut 

mengatakan bahwa eWOM credibility berhasil memediasi antara source 

credibility dan negatif eWOM adoption. Dalam penelitian ini, akan mencoba 

ulang hasil penelitian dari Chang dan Wu (2014) dengan menganalisis pengaruh 
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tidak langsung source credibility terhadap eWOM adoption melalui eWOM 

credibility. Hasil pengujian pengaruh tidak langsung ini akan menghasilkan 

apakah variabel eWOM credibility mampu memediasi antara source credibility 

terhadap eWOM adoption.  

2.18. Hubungan EWOM Quantity terhadap EWOM Adoption Melalui  

 EWOM Credibility 

 Penelitian dari Filieri dan McLeay (2013) mencoba menganalisis pengaruh  

langsung eWOM quantity terhadap eWOM adoption tanpa efek mediasi melalui 

eWOM credibility. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa ternyata eWOM 

quantity tidak berhasil memberikan pengaruh signifikan terhadap eWOM 

adoption. Pada penelitian ini akan mencoba menghadirkan analisis pengaruh tidak 

langsung eWOM quantity terhadap eWOM adoption dengan melalui eWOM 

credibility sebagai variabel mediasi. Hasil pengujian pengaruh tidak langsung ini 

akan menghasilkan apakah variabel eWOM credibility mampu memediasi antara 

eWOM quantity terhadap eWOM adoption. 

2.19. Kerangka Berpikir 

 Menurut Sugiyono (2011) dalam Sinay (2015) kerangka pikir adalah 

model konseptual tentang bagaimana teori saling berhubungan dengan berbagai 

faktor yang telah diidentifikasikan terhadap sebuah masalah yang penting 

dipecahkan. Kerangka pikir dalam penelitian ini dilihat pada Gambar 2.2. berikut: 
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Gambar 2.3 
Kerangka Pikir Penelitian  

Sumber: Peneliti, 2015 

2.20. Hipotesis 

 Menurut Sugiyono (2011) dalam Sinay (2015), hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara, 

karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan. 

Berdasarkan konsep penelitian yang ada, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini:  

KASKUS Subforum 
OANC dan Travellers

Penelitian 
Terdahulu

Landasan  
Teori

Perceived EWOM (X) 
1. EWOM Quality (X1) 
2. Source Credibility (X2) 
3. EWOM Quantity (X3)

EWOM Credibility (Y) 

EWOM Adoption (Z) 

Analisis Kuantitatif: 
1. Uji PLS 
2. Pengujian Hipotesis 

Hasil/Temuan 
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H1 : Jika eWOM quality tinggi, maka berpengaruh tingginya eWOM 

credibility pada Kaskus subforum OANC dan Travellers. 

H2 : Jika source credibility tinggi, maka berpengaruh tingginya eWOM 

credibility pada Kaskus subforum OANC dan Travellers. 

H3 : Jika eWOM quantity tinggi, maka berpengaruh tingginya eWOM 

credibility pada Kaskus subforum OANC dan Travellers. 

H4 : Jika eWOM credibility tinggi, maka berpengaruh tingginya eWOM 

adoption pada Kaskus subforum OANC dan Travellers. 

H5:  Diduga terdapat pengaruh eWOM quality terhadap eWOM adoption 

melalui eWOM credibility pada Kaskus subforum OANC dan 

Travellers. 

H6:  Diduga terdapat pengaruh source credibility terhadap eWOM 

adoption melalui eWOM credibility pada Kaskus subforum OANC 

dan Travellers. 

H7:  Diduga terdapat pengaruh eWOM quantity terhadap eWOM 

adoption melalui eWOM credibility pada Kaskus subforum OANC 

dan Travellers. 
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Gambar 2.4 
Model Hipotesis 

K
eterangan: 

Secara langsung 

Secara Tidak Langsung 
Sum

ber: Peneliti, 2015
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Jenis Penelitian  

 Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka jenis penelitian 

yang digunakan adalah explanatory research atau penelitian penjelasan. Menurut 

Wijaya (2012) penelitian penjelasan (explanatory research) adalah penelitian yang 

menjelaskan hubungan sebab-akibat atau hubungan kausal antara variabel-

variabel melalui pengujian hipotesis.  

 Alasan pemilihan model tersebut adalah untuk memberikan penjelasan 

tentang hubungan kausalitas (sebab-akibat) yang diperoleh antar variabel yang 

didasari oleh fakta - fakta, sifat - sifat, dan mengetahui seberapa besar kontribusi 

variabel - variabel bebas terhadap variabel terikatnya, serta besar arah hubungan 

yang terjadi. Pada intinya, penelitian ini untuk menguji pengaruh perceived 

eWOM (eWOM quality, eWOM quantity, dan source credibility) terhadap eWOM 

credibility dan eWOM adoption di Kaskus pada subforum OANC dan Travellers. 

3.2.  Lokasi Penelitian  

 Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian berlangsung dan 

dilakukan oleh penulis dalam rangka mengumpulkan data yang dibutuhkan 

sebagai bukti nyata yang kuat dalam menemukan jawaban dari masalah 

penelitian. Lokasi penelitian sebagai keadaan yang sebenarnya dari objek yang 

diteliti guna untuk mendapatkan tambahan data yang berkaitan dengan fenomena  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penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di forum diskusi online Kaskus 

subforum OANC dan Travellers (www.kaskus.com). 

 Kaskus merupakan sebuah komunitas virtual online terbesar di Indonesia.  

Kaskus memiliki dua kelompok forum, yakni Forum & Forum Jual Beli (FJB). 

Forum merupakan tempat untuk mendiskusikan segala hal, sedangkan FJB 

merupakan tempat untuk bertransaksi (jual-beli) segala macam produk dari 

konsumen ke konsumen. Forum ini memiliki banyak subforum atau situs yang ada 

didalamnya, yakni berupa forum fotografi, edukasi, debat klub, anime dan manga, 

gadget dan teknologi, permainan online, fashion, berita dan politik, bisnis dan 

pekerjaan, tanaman dan hewan, serta pariwisata.  

 Forum pariwisata memberikan tempat untuk para pengguna melakukan 

interaksi antar pengguna dengan wadah yang bernama Outdoor Adventure Nature 

Clubs (OANC) dan Travellers. Dalam subforum OANC dan Travellers, pengguna 

dapat membaca review/ulasan suatu perjalanan wisata dalam bentuk catatan 

perjalanan (catper) para wisatawan. Pengguna dapat menulis (posting) untuk 

memberikan rekomendasi dan testimoni perjalanan serta produk - produk wisata, 

seperti hotel dan akomodasi. Pengguna juga dapat mengulas dan berbagi 

pengalaman serta cerita selama perjalanan berlangsung. Dalam subforum OANC 

dan Travellers, wisatawan juga dapat memberikan komentar kepada wisatawan 

lainnya untuk mempermudah dalam proses membuat rencana perjalanan (travel-

planning) dengan bantuan index atau rekap informasi yang telah dibukukan dari 

segala wisata yang ada, baik nasional maupun internasional. 
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 Kaskus  sendiri  merupakan  website  yang  sukses  dalam  menerapkan 

Customer to Customer (C2C). Pertukaran informasi melalui sebuah rekomendasi 

atau testimoni/kesaksian dari sesama pengguna (wisatawan).  

3.3.  Populasi dan Sampel  

3.3.1. Populasi  

 Populasi menurut Sugiyono (2011), merupakan wilayah generalisasi 

(secara umum) yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

hubungan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat 

yang pernah mengakses informasi ke dalam forum diskusi online Kaskus dan 

memiliki pengalaman berwisata. 

3.3.2. Sampel  

 Sampel adalah bagian dari elemen – elemen populasi yang terpilih, dan 

elemen itu sendiri adalah subjek dimana penelitian itu dilakukan (Malhotra dan 

Birks, 2007 : 407) . 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 

non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel dan teknik ini tidak dapat digeneralisasi (Wijaya, 2012). 

Metode yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pengambilan sampel 

berdasarkan penilaian subjektif peneliti berdasarkan pada karakteristik tertentu 

yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya dengan pertimbangan tertentu.  
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 Pertimbangan atau kriteria dalam pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah masyarakat yang pernah memperoleh informasi 

maupun rekomendasi mengenai produk wisata (hotel, restauran, biro agen travel, 

dan wisata alam, serta apapun bentuk kegiatan wisata) dan pengalaman wisatawan 

lain melalui forum Kaskus subforum OANC dan Travellers.  

 Dalam penelitian ini, peneliti tidak mendapatkan data dengan jelas tentang 

jumlah populasi, dikarenakan masyarakat yang mengakses forum online Kaskus 

tidak diketahui secara pasti jumlahnya. Sehingga untuk menentukan ukuran 

sampel, peneliti berpedoman pada pendapat yang dikemukakan oleh Sekaran 

(2013) dalam Poetry (2015) yang mengusulkan aturan ukuran sampel antara 100 

hingga 200 responden. Ukuran sampel tersebut disarankan untuk penelitian SEM 

yang menggunakan PLS. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan jumlah 

sampel sebanyak 100 yang didistribusikan kepada responden yang telah 

memenuhi kriteria.  

3.4.  Data  

3.4.1.  Jenis Data  

 Untuk melengkapi penelitian ini, maka perlu didukung oleh data yang 

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

data, yaitu data primer dan data sekunder.  

 a.  Data Primer  

  Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama 

secara langsung pada individu yang bersangkutan (Umar, 2002: 84). Data 

ini diperoleh dan dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dalam 
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melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari 

jawaban responden melalui kuesioner.  

b. Data Sekunder  

  Data sekunder merupakan data yang telah diolah lebih lanjut 

menjadi bentuk - bentuk, seperti tabel, grafik, diagram, dan gambar (Umar, 

2002:84). Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan 

penelitian terdahulu. Sumber data sekunder tersebut dapat berupa buku, 

jurnal, artikel yang diunduh dari internet, tesis dan disertasi terdahulu.  

3.4.2.  Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data atau cara memperoleh informasi atau data dari 

berbagai sumber, dilakukan dengan cara : 

 a.  Kuesioner  

  Menurut Arikunto (2005) dalam Sinay (2015) bahwa kuesioner 

adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang berguna untuk memperoleh 

informasi dari sample penelitian atau responden. Hal ini dilakukan untuk 

memperoleh informasi atau laporan tentang pribadinya dan hal-hal yang ia 

ketahui.  

  Data tersebut merupakan data mentah yang perlu diolah dan 

diproses lebih lanjut untuk tujuan tertentu. Malhotra (2007) mengatakan 

bahwa kelebihan dari teknik kuesioner adalah mudah dikelola, data yang 

diperoleh dapat dipercaya, dan penetapan analisis, serta interpretasi data 

relatif sederhana, sedangan kekurangan dari teknik ini adalah responden 



�69

mungkin tidak mampu atau tidak bersedia memberikan informasi yang 

diharapkan. Penyusunan pertanyaan juga sulit dipahami bagi responden. 

  Penyebaran kuesioner dilakukan secara tidak langsung atau online. 

Penyebaran dilakukan melalui internet dengan bantuan google docs dan 

disebar ke Kaksus pada subforum OANC dan Travellers dengan membuat 

thread tertentu. Didalam kuesioner yang disebarkan secara langsung, 

peneliti bertatap muka dan menjelaskan penelitian secara ringkas, serta 

menjelaskan cara pengisian kuesioner kepada responden. 

 b.  Studi Kepustakaan dan Penjelajahan Internet  

  Peneliti menggunakan studi kepustakaan dengan menganalisis 

berbagai literatur yang ada, seperti buku, skripsi, tesis, dan jurnal yang 

berkaitan dengan eWOM, website, online review, dan forum diskusi 

online. Peneliti juga menggunakan dokumen – dokumen referensi 

pendukung, seperti artikel online. Pada teknik ini peneliti memindahkan 

data yang relevan dari sumber informasi atau dokumen yang diperlukan 

pada penelitian ini.  

3.5. Definisi Operasional Variabel  

 Menurut Arikunto (2005) dalam Sinay (2015) definisi operasional 

variabel, yaitu menjelaskan cara tertentu yang digunakan peneliti dalam 

menentukan suatu konsep sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Menurut 

Sugiyono (2011) variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh tentang hal tersebut 

yang kemudian ditarik kesimpulan. 
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 Sesuai dengan tujuan penelitian ini, variabel yang akan diuji meliputi 

variabel eksogen (X) adalah eWOM quality, source credibility, dan eWOM 

quantity, sedangkan variabel endogen terdiri dari eWOM credibility (Y) dan 

eWOM adoption (Z). 

3.5.1.  Variabel Eksogen  

  Variabel eksogen adalah variabel yang nilainya tidak dipengaruhi/

ditentukan oleh variabel lain didalam model, atau didalam diagram tidak 

ada anak panah yang menuju kearahnya. Variabel eksogen yang digunakan 

adalah eWOM quality, source credibility, dan eWOM quantity. 

 1.  EWOM Quality 

  Menurut Bhattacherjee dan Sanford (2006) dalam Filieri (2015) 

eWOM quality adalah informasi yang dapat memberikan kekuatan 

persuasif dari setiap argumen yang tertanam dalam pesan informasi itu 

sendiri dan dapat membuat pembaca atau konsumen tertarik dalam konten 

didalamnya.  

 2.  Source Credibility 

  Zhang dan Watts (2003) dalam Luo et al., (2013) mendefinisikan 

source credibility adalah suatu tingkat analisis untuk menentukan apakah 

sumber informasi atau ulasan layak untuk dibaca dan diadopsi/dikonsumsi 

bagi konsumen. Sumber kredibilitas sebagai faktor yang memberikan 

pembaca atau konsumen untuk dapat mempercayai adanya suatu informasi 

pada OR. 
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 3.  EWOM Quantity 

  EWOM quantity menurut Park et al., (2007) dalam Cheung dan 

Thadani (2012) adalah jumlah atau volume ulasan yang dipublikasikan dan 

ditulis oleh konsumen pada OR. 

3.5.2.  Variabel Endogen  

  Variabel endogen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi dan 

ditentukan oleh variabel lain yang ada didalam model serta mempunyai 

anak panah menuju kearah variabel tersebut. Dalam penelitian ini, variabel 

endogen yang digunakan adalah eWOM credibility (Y) dan eWOM 

adoption (Z). 

 1. EWOM Credibility 

  EWOM credibility, menurut Cheung et al., (2009) dalam Chang 

dan Wu (2014), adalah suatu ukuran atau parameter informasi yang dapat 

dikonsumsi oleh individu dan sebagai landasan penting dalam proses 

persuasi kepada konsumen dengan melihat informasi apakah dapat 

dipercaya (believable), benar (true), dan aktual (actual), serta representasi 

pesan yang didalamnya mengacu pada kualitas (quality), akurasi 

(accuracy), dan keobjektifan (objective) informasi itu sendiri.  

 2.  EWOM Adoption 

  Definisi dari eWOM adoption menurut Sussman dan Siegal 

(2003); Cheung et al., (2009) dalam Filieri (2015) adalah proses dimana 

orang sengaja terlibat dalam menggunakan informasi. Dalam penelitian 

ini, adopsi informasi mencerminkan pengaruh informasi dari eWOM. 
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Konsumen yang mengadopsi informasi dari OR akan menerima 

rekomendasi dalam OR tersebut kemudian mengambil tindakan dengan 

mengikuti rekomendasi yang bersangkutan. 

 Untuk lebih jelasnya variabel, indikator penelitian ini dapat dilihat dalam 

Tabel 3.1 sebagai berikut :  

Tabel 3.1 
Variabel dan Item Penelitian

No
Variabel 
Penelitian Item Sumber

1 EWOM Quality 
(X1)

X1.1 : Kredibel (credible) Filieri (2015)  
 

X1.2 : Relevan terhadap kebutuhan       
saya (relevant to my needs)

X1.3 : Sesuai fakta (based on facts)

X1.4 : Detail

X1.5 : Persuasif (persuasive) Bhattacherjee dan 
Sanford (2006) dalam 
Li, C-Y (2013)X1.6 : Bernilai (valuable)

X1.7 : Informatif (informative)

2 Source 
Credibility 

(X2)

X2.1 : Memiliki reputasi (reputable) Zhang dan Watts 
(2003) dalam Luo et 
al., (2013)X2.2 : Rating website tinggi (highly 

rated)

X2.3 : Website bagus (good)

X2.4 : Terpercaya (trustworthy)

X2.5 : Layak baca (reliable)

3 EWOM Quantity 
(X3)

X3.1 : Jumlah informasi yang 
memuaskan (satisfy)

Park et al., (2007) 
dalam Filieri (2015)

X3.2 : Jumlah informasi luas (large)

4 EWOM 
Credibility 

(Y)

Y1 : Faktual (factual) Cheung et al., (2009) 
dalam Chang dan Wu 
(2014)Y2 : Akurat (accurate)
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Lanjutan Tabel 3.1

Sumber: Data sekunder (diolah), 2015

3.6. Skala Pengukuran  

 Menurut Kinnear dalam Sinay (2015) skala Likert berhubungan dengan 

pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu. Sedangkan menurut Umar 

(2002:98) skala Likert didesain untuk menelaah seberapa kuat subjek setuju atau 

tidak setuju dengan pernyataan pada skala lima titik.  

 Dalam penelitian ini, digunakan skala interval lima tingkat pada variabel 

eksogen (X) dan variabel endogen (Y) (Z) yaitu :  

• Jawaban Sangat Setuju diberi skor 5  

• Jawaban Setuju diberi skor 4 

• Jawaban Netral diberi skor 3 

• Jawaban Tidak setuju diberi skor 2 

No Variabel  
Penelitian

Item Sumber

Y3: kredibel (credible)

Y4: Terpercaya (believable)

Y5: Objektif (objectiveness)

Y6: Tidak menyimpang (unbiased)

Y7: Komplit/lengkap (complete)

5 EWOM Adoption  
(Z)

Z1 : Mempermudah dalam membuat 
keputusan (easer to make a purchase 
decision)

Sussman dan Siegal 
(2003) dalam Filieri 
(2015)

Z2 : Efektif dalam mengambil 
keputusan (effectiveness in making 
purchase decision)

Z3 : Memotivasi untuk mengambil 
keputusan (motivated to make a 
purchase decision)

Z4: Bahan pertimbangan untuk 
membuat keputusan
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• Jawaban Sangat Tidak Setuju diberi skor 1 

3.7. Teknik Analisis Data 

 Analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 

metode Structural Equation Model – Partial Least Square (SEM – PLS).  

 Partial Least Square (PLS) adalah bagian dari SEM. PLS adalah teknik 

terbaru yang banyak diminati karena tidak membutuhkan data yang terdistribusi 

normal atau sebuah penelitian dengan sampel yang sedikit. Tobias (1997) dalam 

Sinay (2015) menyatakan bahwa PLS merupakan suatu metode untuk 

memprediksi konstruk (construct) dalam model dengan banyak faktor dan 

hubungan collinear. PLS – SEM sendiri merupakan software seperti SmartPLS, 

WarpPLS, PLS-Graph, dan VisualGraph.  

 Perbedaan antara CB – SEM dan PLS – SEM yang paling dominan terlihat 

adalah CB – SEM mensyarakan bahwa teori yang digunakan haruslah kuat dan 

data harus memiliki distribusi normal, sedangkan PLS – SEM tidak 

mementingkan teori yang kuat dan tidak mengharuskan data memiliki distribusi 

yang nomal.  

 Ghozali dan Latan (2012) dalam Sinay (2015) mengungkapkan salah satu 

kelebihan PLS – SEM dibanding dengan CB – SEM adalah mampu meng-handle 

model yang kompleks dengan multiple variabel eksogen dan endogen dengan 

banyak indikator, dapat digunakan pada jumlah sampel kecil dan dapat mengatasi 

variabel dengan tipe nominal, ordinal dan continous.  

 Tahapan yang digunakan untuk melakukan analisis data dalam penelitian 

ini adalah dengan menggunakan efek mediasi yang dikemukakan oleh Baron dan 
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Kenny (1998) dalam Ghozali dan Latan (2012) dalam Sinay (2015). Menurut 

Baron dan Kenny terdapat tiga tahapan model untuk menguji efek mediasi, yaitu : 

 ”Model pertama, menguji pengaruh variabel eksogen (X) terhadap variabel 
endogen (Y) dan harus signifikan pada T-statistics > 1.96. Model kedua, menguji 
pengaruh variabel eksogen (X) terhadap variabel mediasi (M) dan harus signifikan 
pada T-statistics > 1.96. Model ketiga, menguji secara simultan pengaruh variabel 
eksogen (X) dan mediasi (M) terhadap variabel endogen (Y). Pada pengujian 
tahap terakhir diharapkan pengaruh variabel eksogen (X) terhadap endogen (Y) 
tidak signifikan sedangkan pengaruh variabel mediasi (M) terhadap variabel 
endogen (Y) harus signifikan pada T-statistics > 1.96.” 

3.7.1.  Model Pengukuran (Outer Model) 

 Model pengukuran (outer model) yaitu melalui analisis faktor 

konfirmatori atau Confirmatory Factor Analysis (CFA) dengan menguji 

validitas dan reliabilitas konstruk laten. Dalam pengukuran outer model, 

digunakan tiga indikator, yaitu evaluasi convergent validity, evaluasi 

discriminant validity dan composite reliability.  

 Convergent validity dari model pengukuran dengan model reflektif 

indikator dinilai berdasarkan korelasi antara outer loading yang dihitung 

dengan PLS. Ukuran reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 

0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. (Hartono dan Abdillah, 2009:61 

dalam Rasoki, 2012) 

 Discriminant validity dari model pengukuran dengan reflektif 

indikator dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. 

Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar (>) daripada 

ukuran konstruk lainnya, maka akan menunjukkan bahwa konstruk laten 

memprediksi ukuran pada blok yang lebih baik daripada ukuran blok 
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lainnya. Dalam Tabel 3.2 adalah ringkasan ukuran atau parameter uji 

validitas dalam PLS: 

Sumber: Data primer (diolah), 2015 

 Uji reliabilitas menunjukkan akurasi, konsistensi, dan ketepatan 

suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran (Hartono dan Abdillah, 

2009:61 dalam Rasoki, 2012). Uji reliabilitas dapat diukur dengan dua 

macam ukuran yaitu Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha.  

 Cronbachs alpha mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu 

variabel dan dikatakan reliable apabila nilainya harus > 0,6. Composite 

reliability mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu variabel dan 

metode ini diyakini lebih baik dalam melakukan pengestimasian 

konsistensi internal suatu variabel dan dikatakan reliable apabila nilainya 

harus > 0,7.  

3.7.2. Model Struktural (Inner Model)  

 Model struktural (inner model) menggambarkan hubungan antara 

variabel laten. Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat 

R-square untuk setiap variabel laten dependen. Perubahan nilai R-square 

dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen 

Tabel 3.2  
Parameter Uji Validitas dalam Model Pengukuran PLS

Uji Validitas Parameter Rule of Thumbs

Konvergen Faktor Loading Lebih dari 0.7

AVE Lebih dari 0.5

Diskriminan Cross Loading Lebih dari 0.7 

Lebih dari konsruk lainnya
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tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh 

yang substantif (Latan dan Ghozali, 2012 dalam Sinay, 2015). Di samping 

melihat nilai R-square, model PLS juga dievaluasi dengan melihat Q-

square predictive relevance untuk model konstruktif. Q-square mengukur 

seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi 

parameternya (Goodness of Fit).  

3.8. Pengujian Hipotesis  

3.8.1. Uji T-Statistics 

 Dalam pengujian pengaruh langsung hipotesis diuji dengan menggunakan 

alpha 5% yang berarti T-statistics adalah 1,960. T-hitung lebih dari T-Statistics 

1,960, yang berarti signifikan dan T-hitung kurang dari T-statistics 1,960, yang 

berarti tidak signifikan.  

 Di dalam penelitian ini juga terdapat variabel intervening yaitu eWOM 

credibility. Menurut Ghozali (2009) dalam Sinay (2015) suatu variabel disebut 

variabel intervening jika variabel tersebut ikut mempengaruhi hubungan antara 

variabel prediktor (independen) dan variabel kriterion (dependen). Pengujian 

hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh 

Baron dan Kenny (1986) dalam Hussein (2015). 

3.8.2. Uji Efek Mediasi  

 Efek mediasi menunjukkan hubungan antara variabel independen terhadap 

dependen melalui variabel penghubung atau mediasi. Pengaruh variabel terhadap 

variabel dependen tidak secara langsung terjadi tetapi melalui proses transformasi 
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yang diwakili oleh variabel mediasi (Baron dan Kenney, 1986 dalam Hartono dan 

Abdillah, 2009:117). 

 Prosedur pengujian efek mediasi dapat dilakukan dengan dua metode 

(Baron dan Kenny, 1986, dalam Sholihin, 2014:56) yaitu: 

1. Melakukan estimasi pengaruh langsung variabel independen pada variabel 

dependen, koefisien jalur c harus signifikan (lihat Gambar 3.1). 

Gambar 3.1. 

Model Pengaruh Langsung 

Sumber: Data primer (diolah), 2015 

2. Melakukan estimasi pengaruh tidak langsung secara simultan dengan 

trianggle PLS-SEM Model, koefisien jalur a dan b harus signifikan (lihat 

Gambar 3.2). 

Gambar 3.2 

Model Pengaruh Tidak Langsung 

        a(+) b(+)

Sumber: Data primer (diolah), 2015 

Variabel 
independen

Variabel 
dependen

c

Variabel 
independen

Variabel 
dependen

c”

Variabel 
mediasi
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Pengambilan kesimpulan tentang efek mediasi tersebut, menurut Baron 

dan Kenny (1986) dalam Sholihin (2014:57) adalah:  

a) Jika koefisien jalur dengan efek mediasi nilainya turun dibandingkan 

koefisien jalur tanpa efek mediasi (c”<c) dan variabel independen 

terhadap variabel dependen tetap signifikan, maka bentuk mediasi 

adalah mediasi sebagian (partial mediation).  

b) Jika koefisien jalur dengan efek mediasi nilainya turun dibandingkan 

koefisien jalur tanpa efek mediasi (c”<c) dan variabel independen 

terhadap variabel dependen tidak signifikan, maka bentuk mediasi 

adalah mediasi sebagian (full mediation). 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1. Gambaran Kaskus Subforum OANC dan Travellers 

 Kaskus dibuat pada tahun 1999 oleh Andrew Darwis saat sedang kuliah di 

Seattle, Amerika Serikat. Pada tahun 2008, Kaskus dibawa kembali ke Indonesia 

dan resmi menjadi sebuah perusahaan dengan nama PT. Darta Media Indonesia. 

Saat ini, Kaskus adalah sebuah forum terbesar di Indonesia. Forum ini dinobatkan 

sebagai The Largest Indonesian Community, hal ini dikarenakan menurut situs 

Alexa, Kaskus memiliki 28 juta pengunjung setiap bulannya. Menurut data dari 

Kaskus sendiri, pada tahun 2014 pengakses forum ini semakin meningkat, yakni 

60 juta pengunjung setiap bulannya. 

 Kaskus terbagi kedalam dua jenis forum, yaitu Forum dan Forum Jual Beli 

(FJB). Forum adalah tempat untuk mendiskusikan segala hal. FJB adalah tempat 

untuk bertransaksi jual beli segala macam produk. Forum dengan singkatan 

“Kasak Kusuk” ini menawarkan banyak sekali forum yang dapat diakses netizen 

untuk mencari berita, sharing informasi, ulasan-ulasan produk, bahkan seringkali 

forum tersebut mengadakan gathering dengan para netizen lainnya. 

 Salah satu subforum yang cukup sukses di Kaskus dan memungkinkan 

wisatawan untuk menulis catatan perjalanan di domestik maupun seluruh dunia 

dan menyatukan individu dalam forum diskusi pariwisata, yakni subforum 

Outdoor Adventure Nature Clubs (OANC) dan Travellers. Subforum OANC dan 

!80
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Travellers merupakan tempat bagi netizen untuk mencari berita atau informasi dan 

berdiskusi mengenai pariwisata serta catatan perjalanan seseorang.  

 Subforum OANC dan Travellers memiliki beberapa kelompok - kelompok 

ruang atau tempat tulisan dengan sebutan thread. Thread tersebut memiliki 

beragam macam informasi, seperti jalur transportasi, penginapan murah, 

perjalanan pendakian gunung, informasi restoran dan hotel, rekomendasi wisata, 

dan ulasan produk dan perlengkapan travelling. Kaskus subforum OANC dan 

Travellers menjadi kebutuhan bagi para wisatawan dalam melakukan eksplorasi 

perjalanannya dan dapat mencari informasi penting tentang produk pariwisata. 

Pengguna juga dapat melakukan interaksi dan memberikan rekomendasi - 

rekomendasi tempat wisata yang sedang hangat diberbincangkan dan ramai untuk 

dikunjungi, ajakan bewisata bersama dengan anggota lainnya, bahkan terdapat 

cara - cara berwisata yang unik dan menarik.  

4.2. Gambaran Umum Responden 

4.2.1  Responden  

 Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat dan 

anggota forum Kaskus yang pernah mengakses informasi pada subforum Outdoor 

Adventure Nature Clubs (OANC) dan Travellers. Pada bab sebelumnya telah 

dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu 

pengambilan sampel berdasarkan penilaian subjektif peneliti berdasarkan pada 

karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan 

karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya dengan pertimbangan 

tertentu.  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 Penyebaran kuesioner kepada sampel dilakukan secara tidak langsung 

melalui internet dengan bantuan Google Form. Kuesioner disebar dengan 

membuat sebuah thread khusus pada Kaskus subforum Outdoor Adventure Nature 

Clubs (OANC) dan Travellers. Thread yang telah dibuat kemudian dihubungkan 

dengan Google Form untuk pengisian kuesioner. 

 Jumlah kuesioner yang didapatkan sebanyak 114 kuesioner. Dari 

keseluruhan kuesioner yang didapat, terdapat 14 buah kuesioner tidak dapat 

digunakan karena ketidakseriusan responden dalam pengisian data dan tidak 

sesuai dengan karakteristik sampling yang ditentukan. Dengan demikian, tingkat 

responden rate dalam penelitian ini adalah 88% dan kuesioner yang dapat diolah 

adalah sebanyak 100 buah sebagai sampel dalam penelitian ini. Jumlah sampel 

dan tingkat pengembalian kuesioner dapat dilihat pada Tabel 4.1.  

Sumber: Data primer (diolah), 2016 

Tabel 4.1  
Jumlah Kuesioner

Keterangan Kuesioner Jumlah Kuesioner

Jumlah kuesioner didapat 114

Jumlah kuesioner yang digugurkan 14

Kuesioner yang digunakan 100

Tingkat persentase kuesioner yang 
digugurkan 

12%

Tingkat pengembalian yang 
digunakan (usable respon rate)

88%
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4.2.2. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran tentang jenis kelamin 

dari responden yang dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut: 

Sumber: Data primer (diolah), 2016  

 Dari Tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden berdasarkan jenis kelamin 

berjumlah 100 orang. Komposisi dari 100 orang responden tersebut adalah pria 

lebih banyak dan mendominasi daripada wanita. Penyebab paling utama adalah 

tergantung pada apa yang dilakukan pada masing - masing gender tersebut. 

Penelitian dari Pew, Nielsen, and Burst Media (2013) mengatakan bahwa pria 

lebih banyak melakukan aktivitas internet pada online discussion forum. 

dibandingkan wanita yang hanya sering melakukan aktivitas di sosial media, 

seperti Facebook dan Twitter. 

4.2.3.  Gambaran Umum Responden Berdasarkan Usia  

 Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran tentang usia dari 

responden. Tabel 4.3 menunjukkan bahwa data responden berdasarkan usia 

didominasi oleh range usia 21 – 25 tahun. Rentang usia tersebut terfokus pada 

anak muda. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Bui, Jeng, dan Lin (2015) 

bahwa usia muda, 21 - 25 tahun, menjadi rentang umur yang paling banyak dalam 

Tabel 4.2  
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase

1 Pria 86 86%

2 Wanita 14 14%

Jumlah 100 100%
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akses internet (travel communities) dalam sektor pariwisata. Penelitian dari Ayeh 

(2015) juga mengatakan hal sama bahwa usia 21-25 tahun adalah usia yang sering 

melakukan aktivitas didalam forum virtual online. 

 Pada Kaskus juga memakai bahasa yang santai dan unik dengan sebutan  

“gan” panggilan pada setiap anggota. Menurut Kaskus sendiri menyatakan bahwa 

dengan panggilan tersebut dapat menjaring segmen anak muda. 

Sumber: Data primer (diolah), 2016 

4.2.4.  Gambaran Umum Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran tentang pekerjaan dari 

responden pada Tabel 4.4. Pada hasil karakteristik berdasarkan pekerjaan, pelajar 

dan mahasiswa menjadi responden terbesar pada penelitian ini. Pada saat ini, 

pelajar dan mahasiswa sebagai kalangan yang terampil, kreatif, dan techno-

minded, serta disebut sebagai generasi Y (Blackshaw dan Nazzaro, 2006 dalam 

Filieri dan McLeay, 2013). Pelajar dan mahasiswa lebih suka mencari informasi 

dengan instan, mudah dan cepat melalui internet. Penelitan Luo et al., (2013) juga 

Tabel 4.3  
Responden Berdasarkan Usia

No Usia Jumlah Persentase

1 <20 Tahun 8 8%

2 21-25 Tahun 60 60%

3 26-30 Tahun 24 24%

4 31-35 Tahun 6 6%

5 36-40 Tahun 0 0%

6 >41 Tahun 2 2%

Jumlah 100 100%



!85

menghasilkan data statistik yang sama bahwa pelajar dan mahasiswa menjadi 

pengakses paling dominan pada online discussion forum. 

Sumber: Data primer (diolah), 2016 

4.2.5.  Gambaran Umum Responden Berdasarkan Banyaknya Jam Akses  

 Internet Dalam Sehari 

 Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran responden tentang 

banyaknya jam akses internet dalam sehari. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.5 

bahwa jam akses internet dalam sehari paling banyak adalah lebih dari dua jam. 

Data pada penelitian ini sesuai dengan data dari Global Web Index (2014) bahwa 

Indonesia rata - rata memiliki lebih dari 5 jam akses internet dalam sehari. 

Sumber: Data primer (diolah), 2016 

Tabel 4.4  
Responden Berdasarkan Pekerjaan

No Pekerjaan Jumlah Persentase

1 Pelajar/Mahasiswa 63 63%

2 Wirausaha 11 11%

3 Pegawai Negeri 5 5%

4 Karyawan Perusahaan 20 20%

5 Ibu Rumah Tangga 1 1%

Jumlah 100 100%

Tabel 4.5  
Responden Berdasarkan Banyaknya Jam Akses Internet Dalam Sehari

No Jam Akses Jumlah Persentase

1 <1 Jam 1 1%

2 1 - 2 Jam 87 12%

3 >2 Jam 12 87%

Jumlah 100 100%
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4.2.6. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Aktivitas di Internet 

 Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran tentang aktivitas 

responden di internet. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.6 bahwa aktivitas 

responden di internet paling banyak adalah mencari informasi. Fitta dan Fowler 

(2015) dalam risetnya mengatakan bahwa dalam online discussion forum, tujuan 

paling utama konsumen adalah untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Hal ini 

juga sejalan dengan riset data statistik pada Kementerian Komunikasi dan 

Informasi (2014) bahwa mencari informasi menjadi kebutuhan masyarakat 

Indonesia dalam akses internet, lalu berinteraksi juga menjadi kebutuhan sekunder 

melalui jejaring sosial. Menurut Travel Industry Association (2005) dalam Litvin, 

Goldsmith, dan Pan (2008) mengatakan bahwa online communities menjadi 

tempat tujuan mencari informasi dalam dunia pariwisata. Dalam hal berinteraksi 

di online discussion forum dalam sektor pariwisata, penelitian dari Bronner dan de 

Hoog (2011) mengatakan, motivasi dalam interaksi dalam online discussion forum 

adalah saling membantu dan berbagi pengalaman terhadap sesama wisatawan.  

Sumber: Data primer (diolah), 2016 

Tabel 4.6  
Responden Berdasarkan Aktivitas Internet

No Aktivitas di Internet Jumlah Persentase

1 Mencari informasi 67 67%

2 Interaksi 23 23%

3 Mengunduh/download 5 5%

4 Diskusi 3 3%

5 Menonton Video 2 2%

Jumlah 100 100%
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4.2.7.  Gambaran Umum Responden Berdasarkan Banyaknya Berwisata  

 Dalam Satu Tahun 

 Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran tentang responden 

berdasarkan banyaknya berwisata dalam satu tahun. Hal ini dapat dilihat pada 

Tabel 4.7 bahwa responden melakukan kegiatan wisata paling banyak di dominasi 

oleh responden yang berwisata 1 hingga 3 kali dalam setahun. Sejalan dengan 

riset Ayeh (2015) bahwa responden yang sering melakukan aktivitas di online 

discussion forum pada sektor pariwisata adalah wisatawan yang memiliki 

frekuensi kegiatan wisata satu kali dalam setahun.  

Sumber: Data primer (diolah), 2016 

4.2.8.  Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jangkauan Wilayah  

 Berwisata yang Sering Dikunjungi 

 Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran tentang responden 

berdasarkan banyaknya berwisata dalam satu tahun. Hal ini dapat dilihat pada 

Tabel 4.8 sebagai berikut: 

Tabel 4.7  
Responden Berdasarkan Banyaknya Berwisata Dalam Satu Tahun

No Banyaknya Berwisata Jumlah Persentase

1 1 - 3 kali 43 43%

2 4 - 6 kali 36 36%

3 > 6 kali 21 21%

4 Tidak pernah 0 0

Jumlah 100 100%
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Sumber: Data primer (diolah), 2016 

 Tabel 4.8 menunjukkan karakterisitik responden berdasarkan jangkauan 

wilayah wisata yang sering dikunjungi. Responden terbesar melakukan kegiatan 

wisata dengan jangkauan antar provinsi. 

 Responden dengan jangkauan antar provinsi merupakan responden 

terbanyak yang sering mengakses informasi pada Kaskus subforum OANC dan 

Travellers. Hal ini dikarenakan pada subforum tersebut terdapat informasi wisata 

pada wilayah provinsi yang lebih banyak dibandingkan informasi wisata antar 

negara. Pada lokasi penelitian terdapat index atau daftar - daftar provinsi yang 

membuat para pengakses lebih mudah untuk mencari informasi yang 

dibutuhkannya. Jumlah index dalam negeri jauh lebih banyak dibandingkan luar 

negeri/internasional. 

4.2.9.  Gambaran Umum Responden Berdasarkan Alasan Menggunakan  

 Kaskus subforum OANC/Travellers sebagai media mencari informasi  

 produk wisata 

 Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran tentang responden 

berdasarkan alasan menggunakan Kaskus subforum OANC dan Travellers sebagai 

media mencari informasi produk wisata. Hasil data pada Tabel 4.9 mengatakan 

Tabel 4.8  
Responden Berdasarkan Jangkauan Wilayah Wisata

No Jangkauan Wilayah Jumlah Persentase

1 Dalam kota/kabupaten 16 16%

2 Antar provinsi 78 78%

3 Antar negara 6 6%

Jumlah 100 100%
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bahwa responden memiliki alasan utama dalam menggunakan Kaskus subforum 

OANC dan Travellers dikarenakan memiliki akses informasi yang lebih banyak. 

Menurut penelitan dari Bronner dan de Hoog (2011) dan Fitta dan Fowler (2015) 

bahwa pada hakikatnya, online discussion forum memiliki informasi yang luas. 

Pengguna online discussion forum dapat mengakses dan dapat memberikan 

rekomendasi satu sama lain sesuai dengan kebutuhan, passion dan tujuan. Pada 

Kaskus subforum OANC dan Travellers memiliki beragam informasi mengenai 

produk wisata. Wistawan dapat membaca informasi tersebut, seperti jalur 

transportasi, penginapan murah, perjalanan pendakian gunung, informasi restoran 

dan hotel, rekomendasi wisata, dan ulasan produk dan perlengkapan travelling.  

 Alasan kedua dapat dilihat karena kemudahan dan kecepatan. Hal ini 

disebabkan karena dalam online discussion forum selalu menciptakan efek “buzz” 

(Fitta dan Fowler, 2015) yang artinya informasi dapat menyebar cepat dan luas.  

Tabel 4.9  
Responden Berdasarkan Alasan Menggunakan Kaskus  

Subforum OANC dan Travellers 

Sumber: Data primer (diolah), 2016 

No Alasan Jumlah Persentase

1 Akses informasi yang lebih banyak 73 73%

2 Dapat memilih produk yang sesuai 4 4%

3 Informasi yang lebih akurat 9 9%

4 Lebih mudah dan cepat 12 12%

5 Lain - lain 2 2%

Jumlah 100 100%
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4.3.  Distribusi Jawaban Responden 

 Berikut ini dijelaskan tanggapan responden untuk setiap pernyataan yang 

diajukan terkait pengaruh eWOM quality, source credibility, dan eWOM quantity  

terhadap eWOM credibility dan eWOM adoption. Dengan mengetahui deskripsi 

jawaban, maka akan membantu mengetahui frekuensi jawaban yang diberikan 

oleh responden. Jumlah responden (n) pada penelitian ini adalah sebanyak 100 

responden. Angka 1 sampai 5 menunjukkan skala penilaian (likert-scale) sebagai 

penjelasan terhadap jawaban atas setiap pertanyaan pada kuesioner. Responden 

memberikan angka 1 sebagai nilai minimum untuk jawaban atas pertanyaan pada 

setiap variabel. Responden memberikan angka 5 sebagai nilai maksimum untuk 

jawaban atas pertanyaan pada setiap variabel.  

 Nilai mean digunakan untuk mengetahui rata-rata tanggapan yang 

diberikan responden pada setiap item pernyataan untuk setiap konstruk. Nilai 

standart deviasi menunjukkan suatu ukuran penyimpangan. Sujianto (2009); 

Winda (2012:58) dalam Rasoki (2012) menyatakan apabila pada variabel nilai 

standart deviasi tidak ada yang melebihi nilai mean atau rata-rata sehingga pada 

setiap variabel menunjukkan tidak terdapat outlier, artinya tidak terdapat 

ketimpangan atau perbedaan data. 

4.3.1.  EWOM Quality (X1)  

 Data pada Tabel 4.10 memberikan hasil bahwa rata-rata total 

responden memberi respon setuju pada variabel eWOM quality sebesar 

49,7%. Nilai mean pada konstruk eWOM quality sebesar 3,72. Dari tujuh 

item variabel eWOM quality, item X1.7 memiliki nilai mean terbesar, 
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yakni 4.03. Hal ini menunjukkan bahwa responden menilai eWOM quality 

berdasarkan informasi yang bersifat informatif. Jika informasi semakin 

informatif maka responden menjustifikasi bahwa informasi tersebut 

semakin berkualitas. Nilai standart deviasi juga tidak melebihi dari nilai 

mean sehingga tidak terdapat ketimpangan data (outlier). 

Tabel 4.10  
Statistik Deskriptif EWOM Quality (X1) 

 Sumber: Data primer (diolah), 2016 

4.3.2. Source Credibility (X2) 

 Data pada Tabel 4.11 memberikan hasil bahwa rata-rata total 

responden memberi respon setuju pada variabel source credibility sebesar 

38.8%. Nilai mean pada konstruk source credibility sebesar 4.06. Dari 

lima item variabel source credibility, item X2.1 memiliki nilai mean 

terbesar, yakni 4.26, sedangkan item X2.2 juga menjadi item yang 

Item

Persentase Jawaban Responden

Mean Std. 
Deviasi

SS S N TS STS

% % % % %

X1.1 16 54 25 2 3 3.780 0.847

X1.2 12 49 33 4 2 3.650 0.821

X1.3 12 52 33 1 2 3.710 0.769

X1.4 12 45 36 6 1 3.610 0.815

X1.5 8 43 40 7 2 3.480 0.822

X1.6 20 46 30 3 2 3.780 0.871

X1.7 25 59 12 2 2 4.030 0.797

Total 105 348 209 25 14 26.040 5.743

Rata - 
Rata Total

15 49.7 29.8 3.6 2 3.72 0.833
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memiliki nilai mean cukup besar, yakni 4.21. Hal ini menunjukkan bahwa 

source credibility dapat diukur lebih baik berdasarkan reputasi dan rating.  

Reputasi dan rating pada Kaskus dapat dilihat pada thread dan identitas 

reviewer (member). Reputasi pada member dapat berupa jenis identitas 

reviewer dalam bentuk jenis keanggotaan, artinya terdapat strata atau 

tingkat keanggotaan. Rating pada thread dapat berupa bobot informasi 

yang dinilai oleh para pembaca. Bobot tersebut dinilai dengan berupa 

bintang satu hingga lima. Jika reputasi dan rating yang tinggi, maka 

responden menjustifikasi bahwa source credibility semakin tinggi. Nilai 

standart deviasi juga tidak melebihi dari nilai mean sehingga tidak 

terdapat ketimpangan data (outlier). 

Tabel 4.11  
Statistik Deskriptif Source Credibility (X2) 

 Sumber: Data primer (diolah), 2016 

Item

Persentase Jawaban Responden

Mean Std. 
Deviasi

SS S N TS STS

% % % % %

X2.1 49 30 19 2 0 4.26 0.836

X2.2 44 37 15 4 0 4.21 0.844

X2.3 43 34 19 4 0 4.16 0.872

X2.4 23 41 26 10 0 3.77 0.919

X2.5 21 52 24 3 0 3.91 0.753

Total 180 194 103 23 0 20.31 0.844

Rata - 
Rata Total

36 38.8 20.6 4.6 0 4.06 0.864
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4.3.3. EWOM Quantity (X3) 

 Pada variabel eWOM quantity penelitian ini hanya menggunakan 

dua item dikarenakan peneliti tidak menemukan item yang lebih tepat 

untuk mengukur eWOM quantity. Dengan demikian, hal ini akan menjadi  

bagian dari keterbatasan pada penelitian ini. 

Tabel 4.12  
Statistik Deskriptif EWOM Quantity (X3) 

Sumber: Data primer (diolah), 2016 

 Data pada Tabel 4.12 memberikan hasil bahwa rata-rata total 

responden memberi respon setuju pada variabel eWOM quantity sebesar 

49%. Nilai mean pada konstruk eWOM quantity sebesar 3.78. Dari dua 

item variabel eWOM quantity, item X3.2 memiliki nilai mean terbesar, 

yakni 3.91. Hal ini menunjukkan bahwa responden mengukur eWOM 

quantity berdasarkan banyaknya ulasan dan informasi yang terdapat pada 

Kaskus subforum OANC dan Travellers. Jika Kaskus subforum OANC 

dan Travellers memiliki jumlah ulasan dan informasi yang banyak, maka 

responden menjustifikasi bahwa eWOM quantity semakin tinggi. Nilai 

Item

Persentase Jawaban Responden

Mean Std. 
DeviasiSS S N TS STS

% % % % %

X3.1 17 43 31 7 2 3.66 0.912

X3.2 22 55 16 6 1 3.91 0.842

Total 39 98 47 13 3 7.57 0.877

Rata - 
Rata Total

19.5 49 23.5 6.5 1.5 3.78 0.884
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standart deviasi juga tidak melebihi dari nilai mean sehingga tidak 

terdapat ketimpangan data (outlier). 

4.3.4. EWOM Credibility (Y) 

 Data pada Tabel 4.13 memberikan hasil bahwa rata-rata total 

responden memberi respon setuju pada variabel eWOM credibility sebesar 

48.6%. Nilai mean pada konstruk eWOM quantity sebesar 3.67. Dari tujuh 

item variabel eWOM credibility, item Y.1 memiliki nilai mean terbesar, 

yakni 3.82.  

Tabel 4.13  
Statistik Deskriptif EWOM Credibility (Y) 

 Sumber: Data primer (diolah), 2016 

 Hal ini menunjukkan bahwa responden mengukur eWOM 

credibility berdasarkan informasi yang faktual. Informasi yang faktual 

Item

Persentase Jawaban Responden

Mean Std. 
Deviasi

SS S N TS STS

% % % % %

Y1 21 45 30 3 1 3.82 0.833

Y2 13 50 34 2 1 3.72 0.753

Y3 13 49 34 4 0 3.71 0.742

Y4 9 54 34 3 0 3.69 0.677

Y5 9 49 32 9 1 3.56 0.820

Y6 10 46 37 6 1 3.58 0.793

Y7 12 47 30 10 1 3.59 0.865

Total 87 340 231 37 5 25.67 5.483

Rata - 
Rata Total

12.42 48.6 33 5.28 0.7 3.67 0.787
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diulas sesuai dengan informasi yang nyata dan tidak direkayasa atau 

bersifat subjektif. Nilai standart deviasi juga tidak melebihi dari nilai 

mean sehingga tidak terdapat ketimpangan data (outlier). 

4.3.5. EWOM Adoption (Z) 

 Data pada Tabel 4.14 memberikan hasil bahwa rata-rata total 

responden memberi respon setuju pada variabel eWOM adoption sebesar 

48%. Nilai mean pada konstruk eWOM adoption sebesar 3.81. Dari empat 

item variabel eWOM adoption, item Z.4 memiliki nilai mean terbesar, 

yakni 3.83. Hal ini menunjukkan bahwa responden setuju menggunakan 

eWOM adoption pada Kaskus subforum OANC dan Travellers untuk 

dijadikan bahan pertimbangan dan referensi dalam membuat keputusan. 

Nilai standart deviasi juga tidak melebihi dari nilai mean sehingga tidak 

terdapat ketimpangan data (outlier). 

Tabel 4.14  
Statistik Deskriptif EWOM Adoptiom (Z) 

 Sumber: Data primer (diolah), 2016 

Item

Persentase Jawaban Responden

Mean Std. 
Deviasi

SS S N TS STS

% % % % %

Z1 20 49 24 6 1 3.81 0.836

Z2 17 50 29 4 0 3.80 0.844

Z3 21 45 29 5 0 3.82 0.872

Z4 20 48 27 5 0 3.83 0.919

Total 78 192 109 20 1 15.26 3.471

Rata - 
Rata Total

19.5 48 27.25 5 0.25 3.81 0.810
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4.4.  Pengukuran Model 

 Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah Structural Equation 

Model (SEM) PLS dengan tiga tahap analisis. Alat analisis dengan menggunakan 

software SmartPLS.  

 Tahap 1 adalah pengukuran outer model melalui analisis faktor 

konfirmatori atau confirmatory factor analysis (CFA) dengan menguji validitas 

dan reliabilitas konstruk laten. Dalam pengukuran outer model, digunakan tiga 

indikator evaluasi, yakni evaluasi convergent validity, discriminant validity dan 

composite reliability.  

 Tahap 2 adalah pengukuran inner model yang bertujuan untuk 

memprediksi hubungan antar variabel laten. Inner model dievaluasi dengan 

melihat nilai R-Squares untuk setiap variabel endogen sebagai kekuatan prediksi 

dari model struktural dan juga dilakukan dengan menggunakan Q2 predictive 

relevance.  

 Tahap 3 adalah pengujian hipotesis. Hipotesis diuji dengan menggunakan 

alpha 5% yang berarti T-Statistics adalah 1,960 untuk pengaruh langsung, dan 

sobel test untuk pengaruh tidak langsung. 

4.4.1.  Evaluasi Model 

 Model yang baik dipengaruhi oleh validitas indikator dan 

reliabilitas konstruk. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian terhadap 

validitas dan reliabilitas tersebut. Berikut ini adalah hasil pengujian 

terhadap model: 
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A. Pengujian Model Pengukuran (Outer Model) 

 Tahap 1 pada analisis data adalah evaluasi outer model. Hal ini 

dilakukan dengan mengukur validitas dan reliabilitas. Pengukuran 

validitas menggunakan dua indikator ketentuan, yakni menggunakan 

evaluasi convergent validity dan discriminant validity, sedangkan 

pengukuran reliabilitas dengan menggunakan cronbachs alpha dan 

composite reliability. 

 1. Pengukuran Validitas 

 a. Convergent Validity 

 Evaluasi ini dilakukan dengan menguji nilai faktor loading (outer 

loading) pada masing-masing indikator. Aturan atau Rule of thumb yang 

digunakan untuk menilai validitas konvergen dalam penelitian ini adalah 

nilai faktor loading lebih besar dari 0,700. Hal ini dapat dikatakan 

memenuhi kriteria atau persyaratan validitas konvergen, maka dapat 

dikatakan bahwa indikator tersebut adalah valid.  

Tabel 4.15  
Hasil Outer Loading Pada Variabel eWOM Quality (X1) 

Sumber: lampiran 1 

Item eWOM 
Quality (X1)

Original Sample 
(O)

P_Value Keterangan

X1.1 0.691 0.000 Tidak Valid

X1.2 0.775 0.000 Valid

X1.3 0.797 0.000 Valid

X1.4 0.785 0.000 Valid

X1.5 0.496 0.000 Tidak Valid

X1.6 0.800 0.000 Valid

X1.7 0.772 0.000 Valid
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 Tabel 4.15. menjelaskan mengenai nilai loading factor eWOM 

quality (X1). Seluruh nilai loading factor pada item eWOM quality (X1) 

lebih besar dari 0,700, kecuali pada item X1.1 dan X1.5 dengan nilai 

kurang dari 0,700. P_Value pada semua item juga memenuhi persyaratan 

yakni kurang dari 0,05 atau 5%. Dalam memenuhi kriteria pada variabel 

eWOM quality agar dapat melanjutkan analisis, maka item X1.1 dan 

X1.5 harus dihapus karena tidak valid atau memenuhi kriteria. Setelah 

item X1.1 dan X1.5 dihapus pada variabel eWOM quality, maka dapat 

dikatakan valid secara konvergen. 

Tabel 4.16  
Hasil Outer Loading Pada Variabel Source Credibility (X2) 

   Sumber: lampiran 1 

 Tabel 4.16. menjelaskan mengenai nilai loading factor source 

credibility (X2). Seluruh nilai loading factor pada item source credibility 

(X2) lebih besar dari 0,700 dan P_Value pada semua item juga telah 

memenuhi persyaratan, yakni kurang dari 0,05 atau 5% sehingga mampu 

dijelaskan dengan baik atau dikatakan valid secara konvergen. 

Item Source 
Credibility (X2)

Original Sample 
(O)

P_Value Keterangan

X2.1 0.771 0.000 Valid

X2.2 0.806 0.000 Valid

X2.3 0.834 0.000 Valid

X2.4 0.776 0.000 Valid

X2.5 0.755 0.000 Valid
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Tabel 4.17  
Hasil Outer Loading Pada Variabel eWOM Quantity (X3) 

Sumber: lampiran 1 

 Tabel 4.17. menjelaskan mengenai nilai loading factor eWOM 

quantity (X3). Seluruh nilai loading factor pada item eWOM quantity 

(X3) lebih besar dari 0,700 dan P_Value pada semua item juga telah 

memenuhi persyaratan, yakni kurang dari 0,05 atau 5% sehingga mampu 

dijelaskan dengan baik atau dikatakan valid secara konvergen. 

Tabel 4.18  
Hasil Outer Loading Pada Variabel eWOM Credibility (Y) 

Sumber: lampiran 1 

 Tabel 4.18 menjelaskan mengenai nilai loading factor eWOM 

credibility (Y). Seluruh nilai loading factor pada item eWOM credibility 

(Y) lebih besar dari 0,700, kecuali pada item Y7 tidak memenuhi rule of 

thumb, yakni kurang dari 0,700 sehingga item Y7 harus dihapus agar 

valid secara konvergen. P_Value pada semua item juga telah memenuhi 

Item eWOM 
Quantity (X3)

Original Sample 
(O)

P_Value Keterangan

X3.1 0.907 0.000 Valid

X3.2 0.906 0.000 Valid

Item eWOM 
Credibility (Y)

Original Sample 
(O)

P_Value Keterangan

Y1 0.846 0.000 Valid

Y2 0.825 0.000 Valid

Y3 0.895 0.000 Valid

Y4 0.858 0.000 Valid

Y5 0.731 0.000 Valid

Y6 0.785 0.000 Valid

Y7 0.690 0.000 Tidak Valid
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persyaratan, yakni kurang dari 0,05 atau 5% sehingga mampu dijelaskan 

dengan baik atau dikatakan valid secara konvergen. 

Tabel 4.19  
Hasil Outer Loading Pada Variabel eWOM Adoption (Z) 

   Sumber: lampiran 1 

 Tabel 4.19. menjelaskan mengenai nilai loading factor eWOM 

adoption (Z). Seluruh nilai loading factor pada item eWOM adoption (Z) 

lebih besar dari 0,700 dan P_Value pada semua item juga telah 

memenuhi persyaratan, yakni kurang dari 0,05 atau 5% sehingga mampu 

dijelaskan dengan baik atau dikatakan valid secara konvergen.  

Sumber: lampiran 1 

 Tabel 4.20 menunjukkan nilai AVE bahwa semua variabel memiliki 

nilai AVE lebih dari 0.500. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai AVE 

pada semua variabel telah memenuhi syarat untuk valid. 

Item eWOM 
Adoption (Z)

Original Sample 
(O)

P_Value Keterangan

Z1 0.897 0.000 Valid

Z2 0.899 0.000 Valid

Z3 0.911 0.000 Valid

Z4 0.885 0.000 Valid

Table 4.20  
 Nilai AVE

Variabel Nilai AVE

X1 - EQUAL 0.545

X2 - SCRED 0.622

X3 - EQUANT 0.822

Y - ECRED 0.651

Z - EADOPT 0.794
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 Dalam memenuhi persyaratan agar semua item variabel valid 

secara konvergen, maka dilakukan perhitungan PLS algorithm ulang  

untuk melihat hasil outer loading setelah item variabel X1.1 (kredibel), 

X1.5 (persuasif), dan Y7 (lengkap) dihapus. Berikut adalah hasil 

keseluruhan outer loading setelah item variabel yang tidak memenuhi 

syarat dihapus. 

Tabel 4.21  
Hasil Outer Loading Kedua 

Item Original Sample (O) P_Value Keterangan

X1.2 0.797 0.000 Valid

X1.3 0.796 0.000 Valid

X1.4 0.813 0.000 Valid

X1.6 0.794 0.000 Valid

X1.7 0.782 0.000 Valid

X2.1 0.772 0.000 Valid

X2.2 0.806 0.000 Valid

X2.3 0.835 0.000 Valid

X2.4 0.777 0.000 Valid

X2.5 0.752 0.000 Valid

X3.1 0.908 0.000 Valid

X3.2 0.905 0.000 Valid

Y1 0.866 0.000 Valid

Y2 0.833 0.000 Valid

Y3 0.887 0.000 Valid

Y4 0.861 0.000 Valid

Y5 0.735 0.000 Valid

Y6 0.796 0.000 Valid

Z1 0.898 0.000 Valid
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Lanjutan Tabel 4.21 

Sumber: lampiran 2 

 Dalam Tabel 4.21 memiliki hasil bahwa item variabel yang tidak 

memenuhi rule of thumb (>0.700), yaitu item variabel X1.1, X1.5, dan 

Y7, maka hasil outer loading yang baru terdapat 22 item variabel dari 25 

item variabel lebih dari 0.700, sehingga 22 item variabel tersebut 

dinyatakan valid secara konvergen. 

 Dalam hasil outer loading yang baru, maka terjadi pula perubahan 

dari nilai AVE karena adanya tiga variabel yang tidak valid, yakni X1.1, 

X1.5, dan Y7. Berikut adalah hasil nilai AVE baru:  

Sumber: lampiran 2 

 Dalam Tabel 4.22 nilai AVE telah memenuhi syarat dan valid. Nilai 

tersebut telah memenuhi syarat, yakni lebih dari 0,500.   

b. Discriminant Validity 

 Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan nilai cross loading. 

Discriminant validity dari model pengukuran (outer model) diuji dengan 

Tabel 4.22  
 Nilai AVE Baru

Variabel Nilai AVE

X1 - EQUAL 0.635

X2 - SCRED 0.622

X3 - EQUANT 0.822

Y - ECRED 0.691

Z - EADOPT 0.794

Z2 0.898 0.000 Valid

Z3 0.910 0.000 Valid

Z4 0.856 0.000 Valid



!103

berdasarkan pengukuran cross loading dengan konstruk. Jika korelasi 

konstruk dengan pokok pengukuran setiap indikator lebih besar daripada 

konstruk lainnya, maka konstruk laten mampu memprediksi indikator 

lebih baik daripada konstruk lainnya.  

Tabel 4.23  
Cross Loading 

    Sumber: lampiran 3 

Item EQUAL  
X1

SCRED  
X2

EQUANT 
X3

ECRED  
X4

EADOPT 
X5

X1.2 0.797 0.405 0.485 0.564 0.584

X1.3 0.796 0.416 0.458 0.527 0.430

X1.4 0.813 0.434 0.483 0.633 0.435

X1.6 0.794 0.400 0.535 0.575 0.513

X1.7 0.782 0.492 0.600 0.600 0.576

X2.1 0.438 0.772 0.392 0.432 0.420

X2.2 0.368 0.806 0.513 0.390 0.492

X2.3 0.373 0.835 0.474 0.471 0.468

X2.4 0.448 0.777 0.410 0.529 0.396

X2.5 0.486 0.752 0.650 0.568 0.573

X3.1 0.628 0.505 0.908 0.603 0.712

X3.2 0.543 0.640 0.905 0.629 0.669

Y1 0.700 0.595 0.643 0.866 0.615

Y2 0.626 0.492 0.481 0.833 0.535

Y3 0.614 0.473 0.543 0.887 0.554

Y4 0.698 0.528 0.672 0.861 0.727

Y5 0.406 0.471 0.499 0.735 0.423

Y6 0.530 0.496 0.511 0.796 0.518

Z1 0.527 0.613 0.669 0.578 0.898

Z2 0.535 0.501 0.651 0.636 0.898

Z3 0.568 0.509 0.667 0.618 0.910

Z4 0.651 0.526 0.721 0.620 0.856
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 Pada Tabel 4.23 menunjukkan nilai cross loading lebih besar dari 

0,700 pada setiap item dalam satu variabel. Hasil cross loading juga 

menunjukkan bahwa tampak setiap item pertanyaan mampu diprediksi 

dengan baik oleh masing-masing konstruk laten, karena korelasi konstruk 

setiap indikator pada konstruk laten pokok pengukuran lebih besar 

daripada konstruk laten lainnya. 

 Pada kesimpulan dari pengukuran validitas dapat diketahui bahwa 

beberapa variabel yang tidak valid, yakni X1.1, X1.5, dan Y7. Setelah 

penghapusan item yang tidak valid maka pengujian dapat dilanjutkan  

dengan pengukuran reliabilitas.   

 2. Pengukuran Reliabilitas 

 Pengujian reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan dua indikator, yakni cronbachs alpha dan composite 

reliability. Pengukuran ini dilakukan setelah pengahapusan dari beberapa 

item variabel yang tidak valid. 

Tabel 4.24  
Cronbachs Alpha dan Composite Reliability 

Sumber: lampiran 4 dan 5 

Variabel Cronbachs Alpha Composite Reliability

X1 - eWOM Quality 0.856 0.897

X2 - Source Credibility 0.849 0.892

X3 - eWOM Quantity 0.783 0.902

Y - eWOM Credibility 0.910 0.930

Z - eWOM Adoption 0.913 0.939
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a. Cronbachs Alpha  

  Metode pengukuran Cronbachs Alpha pada Tabel 4.24 

menerangkan bahwa batas bawah nilai reliabilitas pada setiap variabel 

laten menunjukkan nilai > 0,6. Dengan demikian, variabel laten dapat 

dikatakan reliabel. 

b. Composite reliability 

  Metode pengukuran menggunakan metode composite reliability 

menerangkan konsistensi nilai variabel yang sebenarnya. Dari Tabel 4.24 

tersebut dapat dikatakan bahwa nilai reliabilitas pada setiap variabel laten 

menunjukkan nilai > 0,7. Dengan demikian, variabel laten dapat dikatakan 

reliabel. 

 4.4.2. Pengujian Model Struktural (Inner Model)  

 Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk 

melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi, dan R-square dari 

model penelitian. Dalam Tabel 4.25 dapat dilihat bahwa eWOM quality, 

source credibility, dan eWOM quantity mampu menjelaskan variabel 

eWOM credibility sebesar 0.631 atau 63% dan sisanya dijelaskan oleh 

variabel lainnya. Variabel eWOM quality, source credibility, dan eWOM 

quantity, serta eWOM credibility mampu menjelaskan variabel eWOM 

adoption hanya sebesar 0.649 atau 65% dan sisanya dijelaskan oleh 

variabel lain.  
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Tabel 4.25  
R-Square 

 Sumber: lampiran 6 

 Setelah tahap pengujian R-Square, maka dapat dilanjutkan 

pengujian Goodness of Fit (GoF) menggunakan nilai predictive-relevance 

(Q2). Nilai R2 masing-masing variabel endogen dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 1) untuk variabel eWOM credibility (Y) diperoleh 

R2 sebesar 0,631 dan 2) untuk variabel eWOM adoption (Z) diperoleh R2 

sebesar 0,649. 

  Nilai predictive-relevance diperoleh dengan rumus: 

Q2 = 1 – ( 1 – R12) ( 1 – R22 ) ( 1 – R32 )... ( 1- Rp2 )  

Q2 = 1 – (1 – 0,631) (1 – 0,649) 

Q2 = 0,87 (87%) 

 Hasil perhitungan nilai predictive-relevance sebesar 0,87 atau 87% 

sehingga seluruh model layak dikatakan memiliki nilai prediktif yang 

relevan. Nilai predictive-relevance sebesar 87% menjelaskan bahwa 

keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model tersebut adalah sebesar 

88% atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data 87% 

Variabel R-Square

X1 - eWOM Quality -

X2 - Source Credibility -

X3 - eWOM Quantity -

Y - eWOM Credibility 0.631

Z - eWOM Adoption 0.649
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dapat dijelaskan oleh model tersebut, sedangkan sisanya 13% dijelaskan 

oleh variabel lain (yang belum terkandung dalam model) dan error.  

4.5. Pengujian Hipotesis 

 Setelah melakukan pengujian validitas serta pengujian reabilitas, maka 

selanjutnya dilakukan pengujian terhadap hipotesis. Berdasarkan hasil uji statistik 

yang telah digunakan, semua hipotesis yang diujikan memenuhi persyaratan atau 

dapat digunakan sebagai model pengukuran dalam studi ini. 

4.5.1. Pengujian H1, H2, H3, dan H4 

• Pengaruh Langsung 

 Pada pengujian pengaruh langsung, konstruk eWOM quality (X1), 

source credibility (X2), dan eWOM quantity (X3) dihitung koefisien 

jalurnya terhadap variabel eWOM credibility (Y), sedangkan variabel 

eWOM credibility (Y) diuji terhadap terhadap eWOM adoption (Z). Hasil 

dari perhitungan koefisien jalur tersebut dapat dijelaskan pada Gambar 4.1 

dan Tabel 4.26 di bawah ini: 

Tabel 4.26  
Path Coefficient (Mean, STDEV, T-Values) 

Sumber: lampiran 7 

Original 
Sample 

(O)

T Statistics 
(|O/

STERR|)

P Value

eWOM quality —> eWOM credibility 0.450 5.431 0.000

Source credibility —> eWOM credibility 0.213 2.109 0.035

eWOM quantity —> eWOM credibility 0.257 2.332 0.020

eWOM credibility —> eWOM adoption 0.689 11.391 0.000
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Gambar 4.1 
Diagram Jalur dari Model Teoritis Penelitian 

              Sumber: lampiran 7  

 Pada Tabel 4.26 dapat diketahui bahwa nilai T-Statistics pada 

konstruk eWOM quality (X1) terhadap eWOM credibility (Y) sebesar 

5,431, source credibility (X2) terhadap eWOM credibility (Y) sebesar 

2.109, eWOM quantity (X3) terhadap eWOM credibility (Y) sebesar 2.332 

dan eWOM credibility (Y) terhadap eWOM adoption (Z) sebesar 11.391. 

Apabila T-Statistics yang diperoleh untuk pengaruh setiap konstruk 

memiliki nilai yang lebih besar daripada T-Statistics yang ditentukan 

sebesar 1,96, dan nilai P_Value kurang dari 0,05, serta path coefficient 

positif, maka setiap konstruk tersebut memiliki pengaruh yang signifikan 
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antara variabel independen terhadap variabel mediasi dan variabel mediasi 

terhadap variabel dependen.  

 Dengan demikian, berdasarkan hipotesis yang ada bahwa eWOM 

quality (X1), source credibility (X2), dan eWOM quantity (X3) memiliki 

pengaruh signifikan terhadap eWOM credibility (Y), sedangkan eWOM 

credibility (Y) memiliki pengaruh signifikan terhadap eWOM adoption (Z) 

sehingga ditarik kesimpulan bahwa hipotesis H1, H2, H3, dan H4 

diterima. 

4.5.2. Pengujian H5, H6, dan H7 

• Pengaruh Tidak Langsung 

 Pengujian pengaruh tidak langsung akan menguji pengaruh efek 

mediasi yang terjadi antara konstruk eWOM quality (X1) dan source 

credibility (X2) serta eWOM quantity (X3) terhadap eWOM adoption (Z) 

melalui konstruk mediasi eWOM credibility (Y). Dalam hal pengujian 

efek mediasi atau pengaruh tidak langsung, menurut teori dari Baron dan 

Kenny (1986) dalam Hussein (2015) dikenal tiga macam variabel, yakni 

predictor (independen), mediator, dan criterion (dependen). Tahap 

pertama dalam pengujian pengaruh tidak langsung harus dilakukan 

pengujian variabel predictor pada variabel criterion terlebih dahulu, tanpa 

memasukkan variabel mediasi kedalam model pengujian. Tahap kedua dan 

ketiga menguji antara predictor terhadap mediator dan mediator terhadap 

criterion dengan memasukkan mediator kedalam model pengujian. Tahap 
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keempat adalah menguji apakah mediator memberikan pengaruh mediasi 

sempurna (full mediation) atau sebagian (partial mediation). 

 Pada tahap pertama model penelitian ini, variabel eWOM quality 

(X1), source credibility (X2), eWOM quantity (X3) sebagai variabel 

predictor (independen) diuji terhadap variabel eWOM adoption (Z) 

sebagai variabel  criterion (dependen), sedangkan variabel mediasi eWOM 

credibilitas (Y) tidak dimasukkan kedalam model pengujian. Berikut pada 

Gambar 4.2 dan Tabel 4.27 adalah hasil pengaruh langsung variabel 

independen terhadap variabel dependen: 

Tabel 4.27  
Hasil Pengujian Predictor Terhadap Criterion 

Sumber: lampiran 8 

 Menurut ketentuan dari Baron dan Kenny (1986) dalam Sholihin 

(2014:56) bahwa predictor yang tidak signifikan dengan criterion tidak 

dapat melanjutkan pengujian pengaruh tidak langsung. Pada hasil Tabel 

4.27 dapat dilihat bahwa variabel eWOM quality (X1) dan eWOM 

quantity (X3) memiliki pengaruh signifikan terhadap eWOM adoption, 

namun source credibility (X2) tidak signifikan terhadap eWOM adoption 

(Z) dikarenakan T-Statistics kurang dari 1.96 sehingga tidak dapat 

dilanjutkan ke pengujian selanjutnya. 

Original 
Sample 

(O)

T Statistics  
(|O/

STERR|)

P_Value

eWOM quality —> eWOM adoption 0.223 2.476 0.014

Source credibility —> eWOM adoption 0.155 1.664 0.097

eWOM quantity —> eWOM adoption 0.520 4.901 0.000
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Gambar 4.2  
Model Struktural  

Tahap I Pengaruh Langsung Predictor Kepada Criterion 

Sumber: lampiran 8 

 Setelah diketahui predictor yang memenuhi persyaratan dalam 

pengujian efek mediasi, dalam tahap kedua dan ketiga, predictor (eWOM 

quality, X1 dan eWOM quantity, X3) akan diuji terhadap criterion eWOM 

adoption (Z) melalui variabel mediasi (mediator) eWOM credibility (Y). 

Tahap kedua dalam pengujian ini adalah untuk melihat pengaruh antara 

predictor terhadap mediator, dan tahap ketiga melihat pengaruh mediator 

terhadap criterion. Dalam pengujian ini variabel mediasi (mediator) 

dimasukkan kedalam model pengujian. Berikut pada Gambar 4.3 dan 

Tabel 4.28 adalah hasil pengujian efek mediasi:  
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Gambar 4.3 
Model Struktural Uji Mediasi 

Predictor Terhadap Mediator dan Mediator Terhadap Criterion 

Sumber: lampiran 9 

Tabel 4.28  
Hasil Path Coefficient Uji Mediasi (Sobel Test) 

Sumber: lampiran 9 

  

Original 
Sample (O)

T Statistics  
(|O/STERR|)

P _Value

eWOM quality —> eWOM credibility 0.500 5.314 0.000

eWOM quality —> eWOM adoption 0.135 1.402 0.161

eWOM quantity —> eWOM credibility 0.356 3.523 0.000

eWOM quantity —> eWOM adoption 0.507 5.028 0.000

eWOM credibility —> eWOM adoption 0.246 2.305 0.022
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 Berdasarkan hasil tersebut, jalur-jalur uji efek mediasi menurut 

kriteria dari Baron dan Kenney (1986) adalah:  

1. eWOM quality! eWOM credibility ! eWOM adoption  

2. eWOM quantity! eWOM credibility ! eWOM adoption  

 Tabel 4.28 dan Gambar 4.3 menunjukkan bahwa pengujian tahap 

kedua dalam pengaruh tidak langsung, predictor terhadap mediator, dapat 

dilihat pada eWOM quality (X1) terhadap eWOM credibility (Y) sebesar 

5.314, sedangkan eWOM quantity (X3) terhadap eWOM credibility (Y) 

sebesar 3.523. 

 Pada tahap ketiga dalam pengujian pengaruh tidak langsung juga 

dapat dilihat bahwa mediator terhadap criterion, yakni eWOM credibility 

(Y) terhadap eWOM adoption (Z) sebesar 2.305. Dengan mengikuti 

langkah - langkah dari Kenny dan Baron (1986) dalam Hussein (2015) 

predictor terhadap mediator harus signifikan dan mediator terhadap 

criterion juga harus signifikan. Dari kedua hasil pengaruh tahap dua dan 

tiga terlihat bahwa eWOM credibility (Y) mampu untuk memediasi 

eWOM quality (X1) terhadap eWOM adoption (Z) dan eWOM quantity 

(X3) terhadap eWOM adoption (Z).  

 Pada tahap keempat untuk melihat apakah variabel mediator 

mampu memediasi predictor terhadap criterion sebagai mediasi sempurna 

(full mediation) atau mediasi sebagian (partial mediation). Pengambilan 

kesimpulan tentang efek mediasi tersebut, menurut Baron dan Kenny 

(1986) dalam Sholihin (2014:57) adalah:  
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a) Jika koefisien jalur dengan efek mediasi nilainya turun dibandingkan 
koefisien jalur tanpa efek mediasi (c”<c) dan variabel independen 
terhadap variabel dependen tetap signifikan, maka bentuk mediasi 
adalah mediasi sebagian (partial mediation).  

b) Jika koefisien jalur dengan efek mediasi nilainya turun dibandingkan 
koefisien jalur tanpa efek mediasi (c”<c) dan variabel independen 
terhadap variabel dependen tidak signifikan, maka bentuk mediasi 
adalah mediasi sebagian (fully mediation).  

 Dari penjelasan ketentuan tersebut, maka berikut adalah hasil 

pengujian tahap keempat untuk menentukan mediasi sempurna (full 

mediation) atau mediasi sebagian (partial mediation):  

 Sumber: lampiran 10 

 Dari Tabel 4.29, terdapat perolehan koefisien jalur pengaruh 

langsung tanpa efek mediasi dari eWOM quality (X1) terhadap eWOM 

adoption (Z) sebesar 0.233. Perolehan koefisien jalur pengaruh langsung 

dengan efek mediasi dari eWOM quality (X1) terhadap eWOM adoption 

(Z) sebesar 0.135. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien jalur 

pengaruh langsung dengan efek mediasi kurang dari koefisien jalur 

pengaruh langsung tanpa efek variabel mediasi (c”<c), sedangkan nilai T-

statistics dengan efek mediasi menghasilkan eWOM quality (X1) terhadap 

eWOM adoption (Z) kurang dari 1.96 (tidak signifikan), maka dapat 

Tabel 4.29  
Pengujian Efek Mediasi

Hubungan 
Antar 

 Variabel

Koefisien 
Pengaruh 

Langsung (c)

Koefisien 
Pengaruh 

Langsung (c”)

Uji T-Statistics 
(Signifikansi) Keterangan

X —> Z X—>Z

X1 —> Y —> Z 0.233 0.135 1.402 Full mediasi

X3 —> Y —> Z 0.520 0.507 5.028 Parsial 
Mediasi
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ditarik kesimpulan bahwa variabel eWOM credibility (Y) mampu 

memediasi secara sempurna (full mediation) antara eWOM quality (X1) 

terhadap eWOM adoption (Z). 

 Dari Tabel 4.29, terdapat perolehan koefisien jalur pengaruh 

langsung tanpa efek mediasi dari eWOM quantity (X3) terhadap eWOM 

adoption (Z) sebesar 0.520. Perolehan koefisien jalur pengaruh langsung 

dengan efek mediasi dari eWOM quantity (X3) terhadap eWOM adoption 

(Z) sebesar 0.507. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien jalur 

pengaruh langsung dengan efek mediasi kurang dari koefisien jalur 

pengaruh langsung tanpa efek variabel mediasi (c”<c), sedangkan nilai T-

statistics dengan efek mediasi menghasilkan eWOM quantity (X3) 

terhadap eWOM adoption (Z) lebih dari 1.96 (tetap signifikan), maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel eWOM credibility (Y) hanya 

mampu memediasi secara sebagian (partial mediation) antara eWOM 

quantity (X3) terhadap eWOM adoption (Z). 

 Berdasarkan Tabel 4.29 dan Gambar 4.3 dapat dilihat juga hasil 

pengaruh total (total effect) antara variabel eWOM quality (X1) dan 

quantity (X3) terhadap variabel adoption (Z) melalui variabel eWOM 

credibility (Y) yang ditunjukkan pada Tabel 4.30 berikut ini: 
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Tabel 4.30  
Hasil Pengujian Pengaruh Total (Total Effect) 

Sumber: lampiran 11 

 Berikut pada Tabel 4.30 adalah pengaruh total eWOM quality (X1) 

terhadap eWOM adoption (Z) melalui eWOM credibility (Y) diperoleh 

hasil koefisien sebesar 0.258, sedangkan eWOM quantity (X3) terhadap 

eWOM adoption (Z) melalui eWOM credibility (Y) diperoleh hasil 

koefisien sebesar 0.595. Hasil tersebut didapat dari hasil perkalian 

koefisien jalur dari X terhadap Y (predictor terhadap mediator) dan Y 

terhadap Z (mediator terhadap criterion) 

 Total efek (total effect) pada jalur eWOM quantity (X3) terhadap 

eWOM adoption (Z) melalui eWOM credibility (Y) sebesar 0.595 lebih 

besar daripada total efek pada jalur eWOM quality (X1) terhadap terhadap 

eWOM adoption melalui (Z) eWOM credibility (Y) sebesar 0.258. Hasil 

koefisien tersebut dapat disimpulkan bahwa jalur eWOM quantity (X3) 

terhadap eWOM adoption (Z) melalui eWOM credibility (Y) lebih 

dominan daripada jalur eWOM quality (X1) terhadap eWOM adoption (Z) 

melalui eWOM credibility (Y). Jadi, untuk meningkatkan eWOM adoption 

melalui variabel mediasi, eWOM quantity (X3) merupakan konstruk yang 

berpengaruh lebih besar dibandingkan eWOM quality (X1).  

Koefisien

X—>Y Y—>Z Pengaruh Total  
(Total Effect)

eWOM quality —> eWOM adoption 0.500 0.246 0.258

eWOM quantity —> eWOM adoption 0.356 0.507 0.595
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 Dalam Tabel 4.31 dapat dilihat hasil analisis sehingga dapat ditarik 

kesimpulan dari pengujian hasil hipotesis penelitian menjadi: 

 Sumber: Data primer (diolah), 2016 
  
4.6. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.6.1. Pengaruh EWOM Quality Terhadap EWOM Credibility 

 Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis I, penelitian ini telah 

berhasil membuktikan adanya pengaruh eWOM quality terhadap eWOM 

credibility pada Kaskus subforum OANC dan Travellers. Hasil penelitian ini 

selaras dengan apa yang diteliti oleh Fan et al., (2013) bahwa pengaruh eWOM 

quality menjadi faktor yang paling signifikan terhadap eWOM credibility, 

dikarenakan dengan kualitas informasi dapat memberikan kenyamanan dan 

percaya diri bagi konsumen untuk menjustifikasi tentang kredibilitas informasi.  

Ditambahkan pula penelitian dari Cheung dan Thadani (2012) bahwa eWOM 

quality menjadi hal paling penting dalam mempengaruhi potensi minat pembelian 

(purchase intention). Penelitian dari Lee dan Koo (2012) juga memberikan bukti 

hasil bahwa tolak ukur atau penentu dari kredibilitas informasi (eWOM 

Table 4.31  
Ringkasan Pengujian Hipotesis

Hipotesis Hubungan Antar Variabel Keterangan

H1 X1 —> Y Diterima

H2 X2 —> Y Diterima

H3 X3 —> Y Diterima

H4 Y —> Z Diterima

H5 X1 —> Y —> Z Diterima

H6 X2 —> Y —> Z Tidak Diterima

H7 X3 —> Y —> Z Diterima
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credibility) pada online environment berasal dari kualitas informasi (eWOM 

quality) itu sendiri. Filieri (2015) juga memberikan hasil yang sejenis bahwa 

eWOM quality akan menjadi latar belakang dari suatu keputusan konsumen 

setelah membaca online review (OR). 

 EWOM quality merupakan faktor yang dapat memberikan kredibilitas dari 

informasi pada suatu forum online. Alfina (2014) mengatakan bahwa berdasarkan 

sifat dari forum diskusi online terdapat banyak member, informasi yang luas dan 

cepat akses, hal ini konsumen perlu untuk berhati - hati ketika konsumen 

menggunakan informasi tersebut sebagai bahan latar belakang untuk membuat 

keputusan. Hal tersebut dikarenakan karena pada online environment sering terjadi 

ketimpangan informasi karena sifatnya yang maya (intangible).  

 Kaskus subforum OANC dan Travellers sendiri sebagai subforum dari 

forum online terbesar di Indonesia yang memiliki ribuan informasi, bahkan 

terdapat ratusan wadah informasi (thread) di dalamnya. Para pengakses 

(wisatawan) tentu perlu untuk menganalisis bagamiana kualitas informasi (eWOM 

quality) pada thread tersebut sebagai syarat untuk dapat dikatakan informasi yang 

kredibel dan layak baca. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan penting oleh 

wisatawan sebelum mengadopsi informasi dan akan menjadi keputusan 

perjalanan. 

 EWOM quality menjadi variabel yang memiliki pengaruh paling besar 

terhadap eWOM credibility dalam penelitian ini dibandingkan dengan variabel 

lainnya. Secara logika, konsumen dapat mengidentifikasi atau mengukur 

informasi yang kredibel dengan melihat kualitas dari informasi yang ada. Pada 
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kesimpulannya, hasil penelitian ini memberi pernyataan bahwa dengan eWOM 

quality sebagai bagian dari rute pusat (route central) dari teori Elaboration 

Likehood Model (ELM) (Petty et al., 1983 dalam Fan et al., 2013) pembaca harus 

menganalisis lebih dalam sebelum mengadopsi informasi yang bersangkutan. 

Konsumen dapat memberikan justifikasi bahwa jika eWOM quality tinggi, maka 

eWOM credibility juga tinggi.  

4.6.2. Pengaruh Source Credibility Terhadap EWOM Credibility 

 Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis II, penelitian ini telah 

berhasil membuktikan adanya pengaruh source credibility terhadap eWOM 

credibility pada Kaskus subforum OANC dan Travellers. Penelitian terdahulu juga 

memberikan hasil penelitian yang sama. Penelitian dari Fan et al., (2013) 

mengatakan bahwa sumber kredibilitas (source credibility) berpengaruh positif 

terhadap kredibilitas informasi (eWOM credibility) dikarenakan source credibility 

diukur melalui tingkat kepercayaan (trustworthiness) pembaca pada forum 

bersangkutan melalui reputasi dan rating. Penelitan lainnya dari Ayeh (2015) 

menghasilkan bahwa source credibility sebagai hal yang mempengaruhi pada 

eWOM credibility sebagai bahan pertimbangan sekaligus menjadi bagian penting 

untuk memberikan kelancaran dalam membuat travel-planning bagi wisatawan. 

Luo et al., (2013) memberikan hasil yang juga signifikan bahwa source credibility 

juga menjadi bagian isyarat rute pintas (peripheral route) dalam konsep ELM dan 

mengindikasikan faktor yang kuat sebagai pengaruh persuasif pada information 

credibility (eWOM credibility). Sari dan Puspitarini (2014) dalam hasil 
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penelitiannya memberikan hasil mengenai teori ELM bahwa kredibilitas sumber 

menjadi jalan pintas  (peripheral route) terhadap niat beli (purchase intention). 

 Hasil penelitian ini memberikan justifikasi bahwa kredibilitas sumber 

(source credibility) menjadi faktor jalan pintas (peripheral route) dari teori ELM 

ketika pembaca (wisatawan) menginginkan informasi yang lebih cepat dan 

mudah. Hal tersebut dapat dilihat melalui reputasi reviewer ataupun rating dari 

forum online yang bersangkutan. Pembaca juga tidak perlu mempertimbangkan 

terlalu mendetail dan menganalisis terlalu lama bagaimana kualitas informasi 

didalamnya. Konsumen membuat kesimpulan yang sederhana dan cepat dari 

informasi tersebut. Dalam teori eWOM communication yang diulas Cheung dan 

Thadani (2012), rute pintas (peripheral route) pada source credibility dapat 

memberikan pengaruh diterima atau tidaknya suatu informasi secara cepat oleh 

konsumen. 

 Kaskus sendiri adalah forum terbesar di Indonesia. Hal ini sebagai 

representasi pertama dari sumber kredibilitas yang mudah dikonfirmasi oleh 

konsumen bahwa hal tersebut layak baca dan kredibel. Pada Kaskus subforum 

OANC dan Travellers terdapat member atau anggota yang memiliki reputasi 

tinggi dikarenakan member yang sering aktif dalam memberikan kontribusi, baik 

melalui posting thread ataupun memberikan komentar. Terdapat juga rating 

thread berupa polling suara yang diberikan pembaca baik rendah hingga tinggi 

dari thread yang bersangkutan. Para pembaca juga dapat menjadikan sumber 

kredibilitas tersebut sebagai pedoman untuk menentukan apakah informasi atau 

rekomendasi tersebut kredibel.  
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4.6.3. Pengaruh EWOM Quantity Terhadap EWOM Credibility 

 Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis III, penelitian ini telah 

berhasil membuktikan adanya pengaruh eWOM quantity terhadap eWOM 

credibility pada Kaskus subforum OANC dan Travellers. Hasil penelitian ini 

dapat memperkuat hasil dari penelitian Fan et al., (2013) bahwa eWOM quantity 

berpengaruh positif terhadap eWOM credibility. Jumlah ulasan (number of 

reviews) dapat memberikan pengaruh ketertarikan pembaca dan efek eWOM yang 

positif. Hasil ini juga mendukung hasil penelitian dari Sari dan Puspitarini (2014) 

bahwa eWOM quantity menjadi faktor jalan pintas seperti hipotesis II bahwa 

source credibility menjadi rute pintas (peripheral route) terhadap eWOM 

credibility. 

 Pada studi dari Cheung dan Thadani (2012) mengatakan bahwa eWOM 

quantity dapat memberikan kecepatan dan kemudahan konsumen dalam meneliti, 

mengevaluasi, dan mencari suatu ulasan (observable) dari konsumen lain. EWOM 

quantity juga dapat dijadikan sebagai faktor alasan mengapa suatu produk dapat 

menjadi populer. Hal ini dikarenakan, eWOM quantity mampu mempresentasikan 

jumlah konsumen yang telah menggunakan produk atau tertentu sebelumnya. Jika 

eWOM quantity tinggi, maka konsumen yang memakai produk atau jasa tersebut 

juga tinggi sehingga eWOM quantity layak dijadikan sebagai pedoman untuk 

kredibilitas dari informasi. 

 Dalam konsep ELM (peripheral route), hasil penelitian ini memberikan 

justifikasi bahwa eWOM quantity dapat dijadikan sebagai rute pintas (peripheral 
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route), dikarenakan eWOM quantity menjadi faktor paling mudah dan cepat 

dijadikan kelayakan baca sebelum dilakukan pengadopsian informasi tersebut. 

Hasil pengaruh ini memperkuat hasi penelitian dari Sher dan Lee (2009) dalam 

Filieri dan McLeay (2013) bahwa eWOM quantity sebagai rute pintas (peripheral 

route) bagi wisatawan untuk membentuk latar belakang pada keputusan 

perjalanan. Secara logika, saat ini konsumen atau wisatawan tidak ingin repot 

dengan menganalisis terlalu dalam mengenai informasi yang dijadikan sebagai 

pedoman dalam membentuk keputusan. Konsumen ingin menganalisis dengan 

cara yang singkat dan tidak membutuhkan waktu yang lama.  

 Didalam forum Kaskus, setiap member atau anggota dapat melihat jumlah 

ulasan yang terdapat pada setiap thread. Hal ini untuk memastikan bahwa 

informasi yang terdapat pada thread didalamnya adalah layak untuk dibaca, 

karena menurut Filieri dan McLeay (2013) mengatakan bahwa eWOM quantity 

dalam ruang lingkup sektor pariwisata mampu memberikan persepsi pada 

wisatawan mengenai kepopuleran wisata yang bersangkutan. 

4.6.4. Pengaruh EWOM Credibility Terhadap EWOM Adoption 

 Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis IV, penelitian ini telah 

berhasil membuktikan adanya pengaruh eWOM credibility terhadap eWOM 

adoption pada Kaskus subforum OANC dan Travellers. EWOM credibility 

menurut beberapa penelitian terdahulu (Lee dan Koo, 2012; Cheung dan Thadani, 

2012; Fan et al., 2013; Luo et al., 2013) sebagai faktor penentu apakah informasi 

itu dapat diadopsi atau tidak bagi konsumen. Hasil beberapa penelitian terdahulu 

tersebut mengatakan eWOM credibility memiliki hubungan yang berbanding lurus 
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terhadap eWOM adoption. Jika eWOM credibility tinggi, maka informasi akan 

mudah untuk diadopsi oleh konsumen.  

 Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian dari Lee dan Koo (2012)  

bahwa jika eWOM credibility tinggi, maka konsumen lebih percaya diri untuk 

menerima online messages dan mengambil keputusan. Memperkuat pula dari hasil 

penelitian Cheung dan Thadani (2012) bahwa eWOM adoption selalu bergantung 

pada eWOM credibility. Hasil penelitian dari Fan et al., (2013) juga dapat 

didukung bahwa dengan eWOM credibility yang tinggi ternyata mampu 

memberikan pengaruh persuasif pada konsumen lainnya untuk memberikan 

rekomendasi satu sama lain, artinya eWOM yang kredibel mampu memberikan 

efek viral ke sesama konsumen. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa thread 

yang ada pada Kaskus subforum OANC dan Travellers ketika terdapat thread 

yang layak, sering terjadi penyebaran informasi pada sesama member lainnya, 

seperti dengan membagikan link thread, gathering dengan kaskuser lainnya dan 

bahkan thread yang berkualitas juga dapat dijadikan daftar index pencarian bagi 

sesama kaskuser. 

 Dari hasil penelitian mengenai variabel eWOM credibility terhadap 

eWOM adoption dapat disimpulkan bahwa di dalam online environment, sering 

terjadi ketimpangan informasi yang membuat hal ini sangat sulit untuk dijadikan 

sebagai landasan pengambilan keputusan. Kehadiran informasi pada forum online 

menjadi bias, maka eWOM credibility dapat dijadikan sebagai syarat atau 

pedoman untuk mengadopsi informasi 
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4.6.5. Pengaruh EWOM Quality Terhadap EWOM Adoption Melalui   

 EWOM Credibility  

 Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis V, maka terbukti bahwa 

eWOM credibility mampu memediasi pengaruh antara eWOM quality terhadap 

eWOM adoption. EWOM credibility sebagai variabel mediasi yang sempurna 

(full mediation) dari pengaruh tidak langsung. Hal ini disebabkan adanya 

pengaruh variabel mediasi mengakibatkan eWOM quality harus melewati eWOM 

credibility sebagai faktor atau parameter yang kuat bagi konsumen sebelum 

eWOM tersebut diadopsi. Hal tersebut berarti member Kaskus pada subforum 

OANC dan Travellers dalam mengadopsi informasi tidak langsung, informasi 

yang berkualitas harus melewati proses identifikasi kredibilitas informasinya 

terlebih dahulu. Hal ini selaras dengan konsep ELM (Petty dan Cacciopo, 1986 

dalam Filieri dan McLeay, 2013) bahwa eWOM quality sebagai rute tengah 

(central route) bahwa konsumen harus menganalisis lebih dalam terhadap 

informasi yang bersangkutan telah layak dan kredibel, setelah itu dapat diadopsi. 

Dalam penelitian tersebut juga dikatakan bahwa dalam konsep ELM, eWOM 

quality sebagai faktor pengaruh yang paling kuat dibandingkan rute pintas 

(peripheral route) untuk memberikan pengaruh adopsi bagi konsumen.  

 Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian dari Zhang dan Watts 

(2008) dalam Cheung dan Thadani (2012) bahwa pengaruh tidak langsung eWOM 

quality terhadap eWOM adoption dimediasi secara sempurna oleh konstruk 

karakteristik penerima informasi (receiver characteristics). Hal ini dapat diartikan 

bahwa pengaruh tidak langsung eWOM quality terhadap eWOM adoption 
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memiliki pengaruh yang sangat kuat satu sama lain jika terdapat variabel yang 

memediasi diantara kedua variabel tersebut. 

4.6.6. Pengaruh Source Credibility Terhadap EWOM Adoption Melalui  

 EWOM Credibility  

 Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis VI, eWOM credibility 

tidak mampu memediasi pengaruh antara source credibility terhadap eWOM 

adoption. Pada penelitian ini, source credibility tidak memenuhi kriteria uji efek 

mediasi yang diajukan oleh Baron dan Kenney (1986). Hal tersebut disebabkan 

source credibility tidak signifikan memengaruhi variabel dependen, yakni eWOM 

adoption, sehingga tidak dapat melanjutkan uji efek mediasi. Berbeda dengan 

hasil penelitian dari Zhang dan Watts (2008) dalam Cheung dan Thadani (2012) 

bahwa source credibility signifikan dengan variabel dependen, eWOM adoption.  

 Dalam hasil penelitian ini, pengaruh source credibility hanya mampu 

sebagai faktor pengaruh terhadap eWOM credibility saja. Sumber kredibilitas juga 

tidak mampu merepresentasikan isi konten dari pesan yang bersangkutan sehingga 

tidak memberikan pengaruh sampai ketahap adopsi informasi (eWOM adoption). 

Hasil penelitian ini juga turut memperkuat teori eWOM communication dari 

Cheung dan Thadani (2012), bahwa sumber kredibilitas hanya sebatas menjadi 

persepsi kredibilitas informasi pada konsumen.  

 Berbeda dengan penelitian dari Chang dan Wu (2014) bahwa penelitian ini 

memberikan hasil yang berbeda dengan hasil penelitian tersebut. Dalam penelitian 

Chang dan Wu (2014) memberikan hasil bahwa eWOM credibility mampu 

memediasi antara source credibility terhadap negative eWOM adoption. EWOM 
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credibility terbukti menjadi variabel mediasi sebagai kunci untuk mempengaruhi 

konsumen untuk bertindak, bukan hanya memberikan efek kredibel saja. Artinya, 

ketika sumber yang kredibel menghasilkan pesan yang kredibel, penerima pesan 

(receiver) akan mengadopsi pesan yang bersangkutan bahkan jika hal tersebut 

adalah pesan negatif.  

 Dalam konsep ELM yang diulas oleh Cheung dan Thadani (2012) bahwa  

source credibility sebagai rute pintas (peripheral route), hanya mampu 

memberikan kemudahan dan kecepatan untuk mengantarkan konsumen ketahap 

eWOM credibility. Secara logika, sumber kredibilitas, seperti reputasi dan rating, 

tidak dapat dijadikan acuan utama sebagai bahan untuk adopsi informasi. Hal ini 

dikarenakan ketika mengadopsi informasi tidak cukup hanya dibekali sumber 

kredibilitas, maka hal tersebut mengakibatkan faktor fondasi yang belum kuat 

untuk menerima online messages secara signifikan. Kaskus subforum OANC dan 

Travellers memang layak disebut sebagai sumber informasi yang kredibel, namun 

ternyata hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa para wisatawan tidak 

mengadopsi isi dari informasi yang terdapat pada objek penelitian berdasarkan 

source credibility. Pada hasil penelitian ini telah membuktikan bahwa tingkah laku 

konsumen dalam mengadopsi informasi pada online environment telah berbeda 

saat ini. Konsumen lebih mengerti dan waspada pada informasi yang layak untuk 

diadopsi dan sebaliknya. 
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4.6.7. Pengaruh EWOM Quantity Terhadap EWOM Adoption Melalui  

 EWOM Credibility  

 Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis VII, maka terbukti bahwa 

eWOM credibility mampu memediasi pengaruh antara eWOM quantity terhadap 

eWOM adoption. EWOM quantity telah memenuhi kriteria uji efek mediasi yang 

diajukan oleh Baron dan Kenney (1986) dalam Hussein (2015) karena telah 

terbukti memengaruhi eWOM credibility dan eWOM adoption yang merupakan 

variabel mediasi dan variabel dependen (criterion).   

 EWOM quantity berpengaruh signifikan secara langsung terhadap eWOM 

adoption meskipun tanpa melewati eWOM credibility. Hal ini berbanding terbalik 

dengan penelitian dari Filieri dan McLeay (2013) bahwa penelitian tersebut 

memberikan hasil bahwa eWOM quantity ternyata tidak berpengaruh secara 

langsung yang signifikan terhadap eWOM adoption.  

 EWOM quantity juga tetap berpengaruh signifikan secara tidak langsung 

terhadap eWOM adoption dengan melewati eWOM credibility sebagai variabel 

mediasi. Berbeda dengan variabel eWOM quality yang tidak berpengaruh 

signifikan secara langsung terhadap eWOM adoption jika terdapat variabel yang 

memediasi, yakni eWOM credibility. EWOM credibility menjadi variabel mediasi  

sebagian (partial mediation) pada eWOM quantity terhadap eWOM adoption 

karena eWOM quantity telah mampu mempengaruhi secara signifikan baik secara 

langsung dan tidak langsung terhadap eWOM adoption meskipun terdapat 

variabel mediasi. 
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 Hasil penelitian ini turut memperkuat hasil penelitian dari Park et al., 

(2007) dalam Cheung dan Thadani (2012) bahwa eWOM quantity juga dapat 

berpengaruh signifikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap niat 

beli (purchase intention) dengan mediasi konstruk karakteristik penerima 

informasi (receiver characteristics). Hasil tersebut dikorelasikan dengan konsep 

ELM bahwa eWOM quantity sebagai rute pintas (peripheral route). EWOM 

quantity menjadi faktor yang lebih efisien (cepat dan mudah) bagi konsumen 

karena tidak harus menganalisis lebih dalam untuk mengadopsi informasi. 

 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa member Kaskus subforum 

OANC dan Travellers lebih memprioritaskan eWOM quantity sebagai rute pintas  

(peripheral route) atau rute paling efisien sebagai bahan latar belakang adopsi 

informasi. Member Kaskus subforum OANC dan Travellers cenderung melihat 

thread dari jumlah isi ulasan dalam thread yang banyak, baik komentar ataupun 

thread viewer yang bersangkutan. Hal tersebut telah dibuktikan dengan hasil total 

pengaruh (total effect) bahwa eWOM quantity memang menjadi faktor pengaruh 

tidak langsung paling kuat dan dominan dibandingkan dengan eWOM quality 

terhadap eWOM adoption melalui eWOM credibility. Hasil penelitian ini juga 

memberikan  hasil yang tidak selaras atau menolak konsep ELM (Petty dan 

Cacciopo, 1986 dalam Filieri dan McLeay, 2013) bahwa konsep tersebut 

mengatakan eWOM quality, sebagai rute tengah (central route), lebih kuat 

pengaruhnya dibandingkan eWOM quantity, sebagai rute pintas (peripheral route) 

terhadap eWOM adoption.  
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4.7.  Implikasi Penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan implikasi 

yang berguna baik sebagai kajian akademis selanjutnya dan empiris, terutama bagi 

wisatawan dalam membaca sebuah online review. Hal ini dapat dijelaskan secara 

teoritis dan empiris sebagai berikut: 

4.7.1. Implikasi Teoritis 

 Inti tujuan dari penelitian ini secara teoritis adalah memberikan 

penjelasan tentang teori eWOM communication, seperti apa yang 

dilakukan Cheung dan Thadani (2012). Hasil penelitian ini memberikan 

analisis mengenai bagaimana cara kerja eWOM communication pada 

online environment khususnya pada online discussion forum. Dalam 

analisis eWOM pada penelitian ini menggunakan tingkat individual-level 

analysis. Hasil penelitian ini memberikan perspektif konsumen dengan 

melihat eWOM sebagai bagian dari proses menggunakan informasi untuk 

dijadikan pengambilan keputusan. 

 EWOM communication pada penelitian ini mengambil variabel 

eWOM quality, source credibility, dan eWOM quantity terhadap eWOM 

credibility dan eWOM adoption. Hasil penelitian ini mengatakan variabel 

eWOM quality memiliki pengaruh signifikan yang paling kuat, 

dibandingkan variabel lainnya, terhadap eWOM credibility. Pada variabel 

eWOM quantity juga memiliki pengaruh signifikan yang paling kuat 

terhadap eWOM adoption, dibandingkan dengan variabel lainnya, baik 

secara langsung atau tidak langsung.  
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 Pada kesimpulannya, pertama, jika pengaruh eWOM quality, 

source credibility, eWOM quantity yang semakin tinggi, maka eWOM 

credibility juga akan tinggi. Kedua, pengaruh eWOM credibility yang 

semakin tinggi, maka eWOM adoption juga akan tinggi. Ketiga, pengaruh 

eWOM credibility hanya mampu menjadi mediator pada eWOM quality 

dan eWOM quantity terhadap eWOM adoption. Keempat, pengaruh 

source credibility yang semakin tinggi, hanya mampu memberikan 

pengaruh pada tingginya eWOM credibility saja dan tidak memiliki 

pengaruh pada eWOM adoption. 

 Hasil penelitian ini telah memperkuat teori dual-process, yakni 

konsep ELM (Petty dan Cacciopo, 1986) yang digunakan dalam penelitian 

Filieri dan McLeay, 2013; Cheung dan Thadani, 2012; Fan et al., 2013) 

bahwa terdapat dua rute yang dapat digunakan oleh konsumen untuk 

melakukan analisis informasi pada online environment, yakni rute tengah 

(central route) dan rute pintas (peripheral route). Rute tengah dalam hasil 

penelitian ini berhasil dibuktikan dengan variabel eWOM quality, 

sedangkan rute pintas (peripheral route) telah berhasil dibuktikan dengan 

variabel source credibility dan eWOM quantity.  

4.7.2. Implikasi Empiris 

 Forum diskusi online menjadi tempat virtual untuk mengakses 

informasi bagi setiap wisatawan sesuai dengan kebutuhannya masing -  

masing (Filieri dan McLeay, 2013). Kaskus pada subforum OANC dan 

Travellers menyediakan berbagai informasi seputar pariwisata baik lokal 
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hingga internasional. Hal ini menjadi simbol kedinamisan informasi wisata 

dalam online environment bahwa wisatawan dapat menjangkau informasi 

dimanapun sebelum melakukan perjalanan.  

 EWOM communication menjadi faktor yang kuat dalam 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam dunia pariwisata (Serra dan 

Cantallops, 2014). Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian ini 

bahwa didalam online environment, proses komunikasi eWOM dapat 

digunakan oleh setiap wisatawan untuk menjadi sumber referensi atau 

latar belakang dalam membuat rencana perjalanan (travel-planning)  dan 

keputusan perjalanan (travel-decision making) dengan menggunakan 

variabel eWOM quality, source credibility, eWOM quantity, eWOM 

credibility, dan eWOM adoption. 

 Dalam online discussion forum, Kaskus subforum OANC dan 

Travellers, wisatawan dihadapkan berbagai macam informasi yang sulit 

sekali untuk mengidentifikasi informasi yang tepat untuk digunakan dan 

layak untuk diadopsi serta sebagai landasan pembuatan rencana wisata  

bahkan pengambilan keputusan perjalanan. Hal ini menjadi kebutuhan 

bagi wisatawan saat ini, karena menurut Filieri dan McLeay (2013) 

mengatakan bahwa wisatawan akan merasa nyaman dan tenang jika 

memiliki rencana perjalanan yang matang. Wistawan melakukan analisis 

mendalam terhadap informasi wisata sebelum pengambilan keputusan.  

 Dengan mengerti kondisi informasi online environment saat ini, 

hasil penelitian ini mampu untuk memberikan alat analisis sederhana bagi 
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wisatawan ketika menganalisis informasi pada suatu forum diskusi online. 

Pertama, wisatawan dapat melihat dari kualitas informasi (eWOM quality) 

yang diulas oleh reviewer sebagai bahan untuk mengklarifikasi  apakah 

informasi tersebut kredibel. Hal ini telah dibuktikan dengan adanya hasil 

penelitian ini, eWOM quality memiliki pengaruh signifikan terbesar 

terhadap kredibilitas informasi (eWOM credibility), sehingga bagi 

wisatawan dapat mengklarifikasi informasi yang kredibel ditentukan 

paling dominan oleh kualitas dari informasi itu sendiri. Pada intinya, 

eWOM quality yang semakin tinggi, akan memberikan kemudahan bagi 

wisatawan untuk menganalisis informasi yang kredibel. 

 Kedua, dalam proses mengadopsi informasi (eWOM adoption), 

wisatawan dapat menggunakan eWOM quantity atau jumlah ulasan yang 

terdapat pada forum, seperti jumlah komentar yang ada, viewer, halaman 

ulasan page, dan polling/rating pada thread. Hal ini berguna agar lebih 

cepat dan mudah dalam proses adopsi informasi tersebut. Hal ini sejalan 

dengan konsep ELM (Petty dan Cacciopo, 1986 dalam Fan et al., 2013) 

bahwa eWOM quantity sebagi rute pintas (peripheral route) untuk 

memberikan kemudahan dan kecepatan analisis bagi wisatawan agar lebih 

efisien untuk membuat rencana perjalanan. Hasil penelitian ini ternyata 

membuktikan bahwa dalam online environment, eWOM quantity mampu 

memberikan pengaruh kuat terhadap proses mengadopsi informasi. Jika 

eWOM quantity yang semakin tinggi, maka proses mengadopsi informasi 

akan lebih mudah dan cepat. 
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 Ketiga, kredibilitas sumber informasi (source credibility) turut 

mendukung sebagai faktor yang mempengaruhi kredibilitas informasi 

(eWOM credibility). Source credibility dapat berupa reputasi website dan 

reviewer, serta rating website. Secara logika, jika reputasi dan rating pada 

reviewer atau website tinggi, maka wisatawan mudah untuk mengadopsi 

informasi tersebut. Pada kenyataannya, source credibility tidak dapat 

diandalkan bagi wisatawan sebagai sumber utama untuk mengadopsi 

informasi. Hal ini dikarenakan persepsi wisatawan terhadap forum diskusi 

online telah berubah.  

 Wisatawan berpikir lebih selektif dan banyak mempertimbangkan 

dalam memilih informasi untuk diadopsi/dikonsumsi. Wisatawan tidak 

dapat menjustifikasi secara langsung dan cepat bahwa source credibility 

yang tinggi, pasti layak untuk diadopsi dan dilakukan pengambilan 

keputusan. Hal ini juga mendukung dari penyataan Alfina (2014) dan Liu 

dan Park (2015) bahwa forum diskusi online memiliki informasi yang 

bersifat tidak jelas/bias yang sulit untuk diidentifikasi dan memiliki resiko 

yang tinggi, sehingga source credibility lebih baik hanya digunakan 

sebagai alat ukur untuk menentukan informasi yang kredibel saja. Source 

credibility yang semakin tinggi, wisatawan dapat mengklarifikasi bahwa 

informasi tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi.  

 Bagi perusahaan yang bergelut di sektor pariwisata turut berhati - 

hati dalam memberikan layanan bagi wisatawan, hal ini dapat berakibat 

wisatawan akan memberikan efek viral melalui online discussion forum 
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pada wisatawan - wisatawan lainnya jika mendapat layanan yang kurang 

memuaskan. Perusahaan tersebut harus memberikan informasi yang 

kredibel pada pemasaran online, seperti pada website perusahaan. 

Perusahaan juga dapat melakukan analisis mendalam dengan membaca 

informasi dan testimoni yang dilakukan oleh wisatawan sebagai efek viral 

pada forum online agar perusahaan dapat memenuhi kebutuhan 

sesungguhnya secara langsung dari wisatawan.  



BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Perceived eWOM 

yang terdiri dari eWOM quality, source credibility, dan eWOM quantity terhadap 

eWOM credibility dan eWOM adoption di forum online Kaskus subforum OANC 

dan Travellers. Penelitan ini juga memberikan pengetahuan bagi wisatawan untuk 

menganalisis suatu informasi yang layak dijadikan pedoman sebagai pengambilan 

keputusan dalam online environment. Hasil penelitian ini memperkuat hasil 

penelitian sebelumnya mengenai eWOM communication pada sektor pariwisata 

(Cheung dan Thadani, 2012; Luo et al., 2013; Fan et al., 2013; Filieri dan 

McLeay, 2014; Bataineh, 2015) 

   Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut :  

1. EWOM quality yang tinggi dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap 

eWOM credibility pada forum online Kaskus subforum OANC dan 

Travellers. 

2. Source credibility yang tinggi dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap 

eWOM credibility pada forum online Kaskus subforum OANC dan 

Travellers. 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3. EWOM quantity yang tinggi dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap 

eWOM credibility pada forum online Kaskus subforum OANC dan 

Travellers. 

4. EWOM credibility yang tinggi dapat memberikan pengaruh yang kuat 

terhadap eWOM adoption pada forum online Kaskus subforum OANC dan 

Travellers. 

5. EWOM credibility mampu memediasi secara sempurna (full mediation) pada 

eWOM quality terhadap eWOM adoption di forum online Kaskus subforum 

OANC dan Travellers. 

6. EWOM credibility tidak mampu memediasi source credibility terhadap 

eWOM adoption di forum online Kaskus subforum OANC dan Travellers. 

7. EWOM credibility mampu memediasi secara sebagian (partial mediation) 

pada eWOM quantity terhadap eWOM adoption di forum online Kaskus 

subforum OANC dan Travellers. 

5.2. Keterbatasan Penelitian dan Saran 

 Hasil penelitian ini memiliki batasan yang tidak dapat disamakan dengan 

hasil penelitian yang lainnya. Objek penelitian yang digunakan sebagai sampel 

dalam penelitian ini hanya dilakukan pada wisatawan yang pernah mengakses 

forum online Kaskus subforum OANC dan Travellers sebagai bahan informasi 

untuk rencana perjalanan, sehingga tidak mampu mewakili seluruh wisatawan 

yang ada ataupun forum diskusi online lainnya. Pada penelitian berikutnya agar 

melakukan penelitian dengan menambah jumlah populasi dan sampel dalam 
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jangkauan yang lebih luas dan dilakukan pada beberapa forum diskusi online 

sekaligus agar hasil penelitian yang dilakukan dapat lebih digeneralisasi.  

 Penelitian ini memiliki kekurangan pada item kuesioner dalam 

menjelaskan karakteristik responden dan item variabel. Kekurangan penelitian ini 

tidak menanyakan item kuesioner yang mampu menjelaskan fenomena masalah 

yang lebih luas. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menanyakan item 

kuesioner pada statistik deskriptif dan item variabel yang lebih luas dan tepat 

untuk dapat menjelaskan hasil penelitian yang lebih komprehensif.  

 Item pertanyaan yang digunakan pada kuesioner penelitian ini berdasarkan 

penelitian terdahulu dan teori yang telah ada selama ini, sehingga dimungkinkan 

terjadi perbedaan dengan realitas yang terjadi. Peneliti berikutnya disarankan 

untuk melakukan penambahan atau perubahan pada item pertanyaan yang terdapat 

dalam kuesioner. Jawaban dari kuesioner yang disebarkan dapat lebih mudah 

menggambarkan realitas yang terjadi.  

 Penelitian ini hanya menggambarkan analisis eWOM pada tingkat 

individual-level. Peneliti tidak mencampu-adukkan tingkat analisis penelitian pada 

market-level analysis. Pada market-level analysis menggunakan teori riset yang 

berbeda dengan individual-level analysis. Penelitian selanjutnya diharapkan 

menggunakan tingkatan yang berbeda dengan penelitian ini agar hasil penelitian 

dapat mudah dibedakan antara individual-level dan market-level analysis. 

 Hasil penelitian ini hanya menggambarkan beberapa variabel eWOM 

communication, yakni eWOM quality, source credibility, eWOM quantity, 

eWOM credibility, dan eWOM adoption dengan teori dual-process memakai 
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konsep Elaboration Likehood Model (ELM). Penelitian eWOM communication 

memiliki banyak variabel yang dapat diteliti dengan menggunakan teori dan 

konsep yang berbeda, seperti Theory Reasoned Action (TRA), Heuristic - 

Systematic Model (HSM), dan lainnya. Penelitian selanjutnya diharapkan 

menggunakan variabel yang lebih luas dengan konsep yang berbeda agar dapat 

digeneralisasi. 
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LAMPIRAN 1 

Hasil Pengujian Validitas I 

 

Hasil Uji Convergent Validity Tahap 1 SmartPLS 3.0 
 
 

 
 

Hasil Uji Nilai AVE Tahap 1 SmartPLS 3.
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LAMPIRAN 2 

Hasil Pengujian Validitas II 

 
Hasil Uji Convergent Validity Tahap 2 SmartPLS 3.0 
(Setelah Penghapusan Variabel Yang Tidak Valid) 

 
 
 
 

Hasil Uji Nilai AVE Baru Tahap 2 SmartPLS 3.0 
(Setelah Penghapusan Variabel Yang Tidak Valid) 
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LAMPIRAN 3 

Hasil Uji Discriminant Validity  

 
Hasil Uji Discminant Validity SmartPLS 3.0 
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LAMPIRAN 4 

Hasil Uji Reliabilitas 

Cronbachs Alpha 

 
Hasil Uji Cronbachs Alpha-Grafik SmartPLS 3.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasil Uji Cronbachs Alpha-Matrix SmartPLS 3.0 
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LAMPIRAN 5 

Hasil Uji Reliabilitas  

Composite Reliability  

 

 
Hasil Uji Composite Reliability-Grafik SmartPLS 3.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasil Uji Composite Reliability-Matrix SmartPLS 3.0 
 
 
 



149 

 

LAMPIRAN 6 

Hasil Pengujian Inner Model 

Hasil Uji R-Square-Grafik SmartPLS 3.0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasil Uji Nilai R-Square SmartPLS 3.0 
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LAMPIRAN 7 

Pengujian Hipotesis (H1, H2, H3, H4) 

Pengaruh Langsung 

Hasil Uji Hipotesis H1, H2, H3, dan H4 (Pengaruh Langsung) 
Diagram Konstruk - SmartPLS 3.0 

 

Hasil Uji Hipotesis H1, H2, H3, dan H4 (Pengaruh Langsung) 
Path Coefficient - SmartPLS 3.0 
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LAMPIRAN 8 

Pengujian Hipotesis (H5, H6, dan H7) 

Pengaruh Tidak Langsung – Tahap 1 Uji Predictor Terhadap Criterion 

Hasil Uji Hipotesis H5, H6, dan H7 
 (Pengaruh Tidak Langsung – Predictor Terhadap Criterion) 

Diagram Konstruk - SmartPLS 3.0 
 

Hasil Uji Hipotesis H5, H6, dan H7 
 (Pengaruh Tidak Langsung – Predictor Terhadap Criterion) 

Path Coefficient - SmartPLS 3.0 
 



152 

 

LAMPIRAN 9 

Pengujian Hipotesis (H5, H6, dan H7) 

Pengaruh Tidak Langsung – Tahap 2 dan 3 

 Uji Predictor Terhadap Mediator dan Mediator Terhadap Criterion 

Hasil Uji Hipotesis H5, H6, dan H7 (Pengaruh Tidak Langsung)  
Predictor Terhadap Mediator dan Mediator Terhadap Criterion 

Diagram Konstruk - SmartPLS 3.0 
 
 

Hasil Uji Hipotesis H5, H6, dan H7 (Pengaruh Tidak Langsung) 
Predictor Terhadap Mediator dan Mediator Terhadap Criterion 

Path Coefficient - SmartPLS 3. 
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LAMPIRAN 10 

Pengujian Hipotesis (H5, H6, dan H7) 

Pengaruh Tidak Langsung – Tahap 4 

 Uji Efek Mediasi Sebagian dan Sempurna 

 
Hasil Uji Efek Mediasi  

Path Coefficient Pengaruh Langsung Xà Z (c) - SmartPLS 3. 
 
 

Hasil Uji Efek Mediasi  
Path Coefficient Pengaruh Tidak Langsung  

Xà Y à Z (c”) - SmartPLS 3. 
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LAMPIRAN 11 

Hasil Uji Pengaruh Tidak Langsung dan Total Effect 

 

Hasil Uji Hipotesis H5, H6, dan H7 (Pengaruh Tidak Langsung) 
Hasil Indirect Effect SmartPLS 3. 

 
 

 
Hasil Uji Hipotesis H5, H6, dan H7 (Pengaruh Tidak Langsung) 

Total Effect - SmartPLS 3. 
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LAMPIRAN 12 

Item Kuesioner Penelitian 

 

 

JURUSAN MANAJEMEN 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
 

 
Kuesioner Penelitian 

Perceived EWOM: Sebagai Faktor Analisis dalam Menentukan Kredibilitas 
dan Pengadopsian EWOM bagi Wisatawan pada Forum Diskusi Online 
Kaskus Subforum OANC dan Travellers 

            
      
 

Perceived EWOM merupakan salah satu topik yang menarik dalam dunia 

pemasaran saat ini, terutama dalam menentukan layak atau tidaknya informasi 

untuk digunakan bagi pembaca. Maka dengan hormat, saya, Mukhamad 

Sofyan Arif, mahasiswa S1 Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

Universitas Brawijaya, mengundang Saudara/i untuk merespon kuisioner ini 

dengan baik. Informasi yang Anda berikan sangat penting bagi keberhasilan 

riset/penelitian ini. Saya memohon kesediaan Anda untuk merespon kuesioner 

ini secara jujur. Hasil dari kuesioner ini akan menjadi bahan kajian penyusunan 

hasil penelitian saya dan akan memberikan kontribusi pada literatur bidang 

komunikasi pemasaran serta membantu wisatawan dalam menganalisis suatu 

informasi pada forum diskusi online yang berhubungan dengan sektor 

pariwisata. 

Atas waktu dan Jawaban yang diberikan, saya ucapkan terima kasih.  

 

Mukhamad Sofyan Arif 
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Bagian I: Karakteristik Responden 
 
Isilah data di bawah ini sesuai dengan identitas anda: 
 
 a. Jenis Kelamin  : L/P 
 
 b. Usia  : a. <20    
    b. 21 – 25    
    c. 26 – 30 
     d. 31 – 35  
    e. 36 - 40  
    f. >41 
 
 c. Pekerjaan  : a. Pelajar/Mahasiswa 
     b. Karyawan Perusahaan  
    c. Pegawai Negeri 
     d. Wiraswasta  
    e. Ibu Rumah Tangga  
 
 d. Banyaknya Jam Akses Internet : a. Kurang dari satu jam 
     dalam sehari   b. Satu hingga dua jam 
     c. Lebih dari dua jam  
      
 e. Aktivitas di Internet : a. Interaksi     
    b. Mencari Informasi   
    c. Diskusi     
    d. Mengunduh    
    e. Menonton Video 
 
 f. Banyaknya Berwisata  :  a. Satu hingga tiga kali 
    dalam Satu Tahun  b. Empat hingga enam kali 
    c. Lebih dari enam kali 
    d. Tidak Pernah 
 
 g. Alasan Menggunakan internet : a. Dapat memilih produk yang sesuai 
        sebagai media mencari    b. Lebih mudah dan cepat 
        informasi produk wisata   c. Akses informasi yang lebih 
     banyak   d. Informasi yang lebih akurat 
     e. Lainnya….. 
  
 h. Jangkauan wilayah berwisata  : a. Dalam kota/kabupaten 
     yang sering dikunjungi   b. Antar Provinsi 
     c. Antar negara 
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Bagian II:  
 
Berilah tanda cek (√) pada pernyataan yang sesuai dengan kenyataan pada 

Saudara/i 

 SS : Sangat Setuju   

 S : Setuju   

 N : Netral   

 TS : Tidak Setuju 

 STS : Sangat Tidak Setuju  

a. Kualitas EWOM (EWOM Quality) 

No Pernyataan 
Tingkat Persetujuan 

SS S N TS STS 

1 
Informasi yang saya dapat dari forum diskusi 
online Kaskus subforum OANC dan Traveller 
kredibel       

2 
Informasi dari forum diskusi online Kaskus 
subforum OANC dan Traveller sesuai dengan 
kebutuhan yang saya cari      

3 
Informasi dari forum diskusi online Kaskus 
subforum OANC dan Traveller sesuai dengan 
fakta       

4 Forum diskusi online Kaskus subforum OANC 
dan Traveller memiliki informasi yang detail      

5 
Forum diskusi online Kaskus subforum OANC 
dan Traveller memiliki informasi yang bersifat 
persuasif      

6 Forum diskusi online Kaskus subforum OANC 
dan Traveller memiliki informasi yang bernilai      

7 
Forum diskusi online Kaskus subforum OANC 
dan Traveller memiliki informasi yang bersifat 
informatif      
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b. Kredibilitas Sumber (Source Credibility) 

No Pernyataan 
Tingkat Persetujuan 

SS S N TS STS 

1 Kaskus adalah forum diskusi online yang 
memiliki reputasi      

2 Kaskus adalah forum diskusi online yang 
memiliki rating tinggi      

3 Kaskus adalah forum diskusi online yang bagus      

4 Kaskus adalah forum diskusi online yang 
terpercaya      

5 Informasi dari forum diskusi online Kaskus 
layak baca      

 
 
 c. Jumlah/Kuantitas EWOM (EWOM Quantity) 

No Pernyataan 
Tingkat Persetujuan 

SS S N TS STS 

1 
Jumlah Informasi pada forum diskusi online 
Kaskus subforum OANC dan Traveller 
memuaskan kebutuhan saya      

2 Informasi dari forum diskusi online Kaskus 
subforum OANC dan Traveller banyak      
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d. Kredibilitas Informasi (EWOM Credibility) 

No Pernyataan 
Tingkat Persetujuan 

SS S N TS STS 

1 
Menurut saya, informasi/ulasan yang saya baca di forum 
diskusi online Kaskus subforum OANC dan Traveller 
faktual      

2 
Menurut saya, informasi/ulasan yang saya baca di forum 
diskusi online Kaskus subforum OANC dan Traveller 
akurat      

3 
Menurut saya, informasi/ulasan yang saya baca di forum 
diskusi online Kaskus subforum OANC dan Traveller 
bersifat kredibel      

4 
Menurut saya, informasi/ulasan yang saya baca di forum 
diskusi online Kaskus subforum OANC dan Traveller 
terpercaya      

5 
Menurut saya, informasi/ulasan yang saya baca di forum 
diskusi online Kaskus subforum OANC dan Traveller 
objektif      

6 
Menurut saya, informasi/ulasan yang saya baca di forum 
diskusi online Kaskus subforum OANC dan Traveller tidak 
menyimpang      

7 
Menurut saya, informasi/ulasan yang saya baca di forum 
diskusi online Kaskus subforum OANC dan Traveller 
komplit/lengkap      

 
e. Adopsi Informasi (EWOM Adoption) 

No Pernyataan 
Tingkat Persetujuan 

SS S N TS STS 

1 
Menurut saya, informasi/ulasan yang saya baca di forum 
diskusi online Kaskus subforum OANC dan Traveller 
mempermudah saya dalam membuat keputusan      

2 
Menurut saya, informasi/ulasan yang saya baca di forum 
diskusi online Kaskus subforum OANC dan Traveller efektif 
dalam membuat keputusan      

3 
Menurut saya, informasi/ulasan yang saya baca di forum 
diskusi online Kaskus subforum OANC dan Traveller 
membuat saya termotivasi untuk membuat keputusan      

4 
Informasi/ulasan yang saya dapat dari forum diskusi online 
Kaskus subforum OANC dan Traveller, saya gunakan 
sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan.       
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LAMPIRAN 13 

Pengajuan Izin Posting Penyebaran Kuesioner  

Surat Izin Pengajuan Posting Penyebaran Kuesioner  
Kepada Moderator Kaskus Subforum OANC dan Traveller 

 
 

Penyebaran Kuesioner Online Melalui GoogleForm 
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LAMPIRAN 14 
 

Posting Thread Pada Kaskus Subforum OANC dan Traveller 

 
Penyebaran Kuesioner Online Dengan Membuat Thread 


