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EFFECT OF E-MARKETING THROUGH INSTAGRAM 
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ABSTRACT 

 

This research was to determine the characteristics of 

consumers and the influence of e-marketing through Instagram 

on increasing purchasing decisions. This data collection was 

conducted on 1st - 31th October, 2018 through Nelongso Fried 

Chicken’s virtual website. The location of the research was 

conducted by purposive sampling. The approach was 

descriptive quantitative. The methods of this research was 

survey by questionnaire which sent to the Nelongso Fried 

Chicken consumers through @ayamnelongso instagram’s 

direct message. The result of questionnaire was used primary 

data and secondary data was obtained from the literature and 

company records. Accidental sampling and purposive 

sampling method was used to choose 100 consumers as 

respondents. The population in this research were consumers 

who bought at Nelongso Fried Chicken at least once and 

became active followers on the @ayamnelongso Instagram 

account aged 15-40 years. Data were analyzed by factor 

analysis and multiple linear regression analysis. Result showed 
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vi 

 

that consumers characteristic at Nelongso Fried Chicken were 

represented by female students and income per month was < 

IDR 500.000. Multiple linear regression analysis showed that 

creative posters if joined the attractiveness of videos, photos, 

and logo characteristics together influence the purchasing 

decision. 

 

Keywords : E-commerce, social media, income. 
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RINGKASAN 

 

Para pelaku bisnis banyak memanfaatkan penjualan 

dengan menggunakan teknologi internet sebagai alat yang 

mampu memperkuat bisnisnya agar masuk ke pasar. Melalui 

internet, segala bentuk pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih 

cepat dan mudah. Menurut data APJII (Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) pada tahun 2017 

sebanyak 143,26 juta orang. Ayam Goreng Nelongso 

merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang kuliner 

pada tahun 2013. Saat ini Ayam Goreng Nelongso memiliki 

36 outlet yang tersebar di 10 kota antara lain Malang, Batu, 

Surabaya, Jember, Sidoarjo, Surabaya, Bandung, Gresik, 

Kediri, Yogyakarta dan Jakarta. Salah satu cara yang 

digunakan Ayam Goreng Nelongso yaitu dengan 

menggunakan E-markerting yaitu melakukan penjualan 

dengan meningkatkan promosi di media sosial instagram. 

Ayam Goreng Nelongso mempunyai akun instagram dengan 

follower pada bulan Desember 2018 sebanyak 29.000. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

karakteristik konsumen dan pengaruh e-marketing melalui 
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instagram terhadap meningkatnya keputusan pembelian. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober – 31 

Oktober 2018 melalui website secara virtual (online) akun 

Ayam Goreng Nelongso. Lokasi penelitian dilakukan secara 

purposive sampling. Metode penelitian dilakukan dengan 

metode survei yaitu menggunakan alat bantu kuesioner yang 

dikirimkan melalui direct message instagram @ayamnelongso 

dan dijadikan sebagai data primer. Sedangkan data sekunder 

diperoleh dari literatur dan catatan perusahaan tersebut. 

Penentuan sampel pada penelitian ini yaotu menggunakan 

metode accidental sampling yaitu pengambilan sampel secara 

kebetulan dan kemudian dilanjutkan purposive sampling 

dengan pengambilan sampel secara sengaja dengan kriteria 

tertentu yaitu konsumen yang membeli di Ayam Goreng 

Nelongso minimal 1 kali dan menjadi follower aktif di akun 

instagram @ayamnelongso yang berusia 15-40 tahun dan 

sampel pada penelitian ini berjumlah 100 responden. Data 

dianalisis menggunakan analisis faktor dan analisis regresi 

linear berganda. 

 Hasil penelitian tentang karakteristik konsumen di 

Ayam Goreng Nelongso melalui instagram @ayamnelongso 

adalah 10% berusia <19 tahun, 17% berusia >24 tahun dan 

73% berusia 19-24 tahun, berjenis kelamin perempuan 55% 

dan laki-laki 45%, konsumen yang berpendidikan SD/sederajat 

0%, SMP/sederajat 1%, SMA/Sederajat 44%, 

Akademi/sederajat 12% dan Sarjana/sederajat 43%, yang 

bekerja sebagai PNS 2%, ibu rumah tangga 4%, wiraswasta 

6%, karyawan swasta 40% dan pelajar/mahasiswa 48%, 

sehingga besarnya pendapatan dapat dikelompokan < Rp 

500.000 45%, Rp 500.000 – 1.000.000 19%, Rp.1.000.000-

1.500.000 6%, Rp 1.500.000 – 2.000.000 9% dan > Rp 
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2.000.000 21%. Hasil uji analisis faktor keputusan pembelian 

yang dilakukan menggunakan program SPSS yaitu pada e-

marketing didapatkan 2 faktor baru yang terbentuk dari 8 

variabel sebelumnya yaitu: faktor  1.1 “ kemampuan akses, 

dan kesesuaian testimoni” sebesar 29,410% dan faktor 1.2 

”update produk dan update promo” sebesar 17,336%, 

sedangkan untuk media sosial didapatkan 5 faktor baru dari 17 

variabel sebelumnya yaitu: faktor 2.1.“poster kreatif, 

kemenarikan video dan foto” sebesar 32,391%, faktor 2.2. 

”sponshorship, menciptakan interaksi dan public figur” 

sebesar 9,699%, faktor 2.3. ”intensitas menanggapi keluhan, 

dan menjawab pertanyaan” sebesar 9,103%, faktor 2.4. ”isi 

pesan dan keunikan logo” sebesar 7,870% dan faktor 2.5. 

”struktur pesan dan giveaway” sebesar 6,755%. Hasil analisis 

regresi berganda menunjukan bahwa diperoleh 4 faktor yang 

berpengaruh signifikan yaitu poster kreatif, kemenarikan 

video,foto, sponshorship, menciptakan interaksi, public figur, 

intensitas menanggapi keluhan, menjawab pertanyaan, isi 

pesan dan keunikan logo serta faktor usia. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Karakteristik 

konsumen di Ayam Goreng Nelongso kota Malang yang aktif 

menggunakan media sosial instagram sebagaian besar pelajar 

perempuan atau mahasiswi dengan pendapatan atau uang saku 

per bulan < Rp 500.000. Variabel poster kreatif yang ketika 

bergabung dengan  kemenarikan video, foto, dan ciri khas logo 

secara bersama-sama mempengaruhi keputusan pembelian dan 

variabel sponshorship ketika bergabung dengan menciptakan 

interaksi dan kolaborasi public figur secara bersama – sama 

juga mempengaruhi keputusan pembelian.Variabel 

kemampuan akses ketika bergabung dengan efisiensi SDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

dan kesesuaian testimoni secara bersama-sama tidak 

berpengaruh dengan keputusan pembelian.  

Saran dalam penelitian ini adalah penelitian yang akan 

dilakukan selanjutnya diharapkan mampu menambah variabel 

lain ataupun meneliti media sosial lainnya selain instagram 

sehingga dapat mengetahui media sosial yang paling efektif 

yang dapat digunakan sebagai bentuk e-marketing yang baik 

dan dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Hal tersebut 

memungkinkan untuk diteliti oleh peneliti lain supaya dapat 

lebih menjelaskan dengan lebih baik lagi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Subsektor peternakan merupakan bagian dari sektor 

pertanian yang memiliki peranan penting dalam menopang 

perekononiam masyarakat. Pembangunan sektor ini dapat 

diwujudkan dengan mengembangkan sistem agribisnis 

peternakan yang diharapkan dapat meningkatkan populasi, 

produktifitas, kualitas, pemasaran dan efisiensi usaha ternak, 

baik yang dikelola secara mandiri maupun secara kemitraan 

(Aisyah, 2017). Salah satu komoditas peternakan yang 

memiliki potensi yang cukup tinggi di Indonesia adalah 

peternakan ayam ras pedaging (broiler).   

Daging ayam termasuk pangan yang memiliki sumber 

protein bagi tubuh manusia. Selain itu daging ayam juga 

memiliki rasa yang banyak digemari oleh masyarakat selain 

dari sisi harga yang lebih murah dibanding lainnya. Saat ini 

banyak pelaku bisnis terutama bidang kuliner, yang 

memanfaatkan daging ayam sebagai salah satu menu utama 

yang ditawarkan dalam sebuah restaurant atau rumah makan. 

Menurut Standar Nasional (SNI) nomor 3924: 2009 tentang 

Mutu Karkas dan Daging Ayam, disebutkan karkas ayam 

pedaging adalah bagian ayam pedaging setelah dipotong, 

dicabuti bulunya, dikeluarkan jeroan dan lemak abdominalnya, 

dipotong kepala dan leher serta kedua kakinya. 

Saat ini, para pelaku bisnis banyak pula yang 

memanfaatkan hasil olahan ternak yang berasal dari ayam, 

kemudian masuknya perkembangan teknologi dijadikannya 

alat yang mampu memperkuat bisnisnya agar masuk ke pasar. 

Salah satunya yaitu internet. Melalui internet, segala bentuk 
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pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah. Jika 

para pelaku bisnis dapat memanfaatkan internet dengan baik, 

maka kegiatan-kegiatan seperti promosi, penjualan atau 

pembelian barang, pertukaran informasi, dan segala kegiatan 

bisnis lainnya dapat dilakukan dengan lebih efisien. Jumlah 

pengguna internet semakin meningkat tiap tahunnya, menurut 

data APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) 

pada tahun 2010 terdapat 42 juta orang, 2011 55 juta orang, 

2012 63 juta orang, 2013 82 juta orang, 2014 88,1 juta orang, 

2015 110,2 juta oang, 2016 132,7 juta orang dan 2017  143,26 

juta orang.  

Ayam Goreng Nelongso merupakan perusahaan yang 

bergerak dalam bidang kuliner pada tahun 2013. Ayam 

Goreng Nelongso menyediakan beberapa menu olahan ayam 

dengan campuran berbagai varian sambal yang tersedia. Saat 

ini Ayam Goreng Nelongso memiliki 36 outlet yang tersebar 

di 10 kota antara lain Malang, Batu, Surabaya, Jember, 

Sidoarjo, Gresik, Yogjakarta, Kediri Bandung, dan Jakarta. 

Banyaknya kompetitor baru yang berdatangan membuat 

perusahaan Ayam Goreng Nelongso melakukan strategi dalam 

pemasarannya bertujuan untuk menjaring konsumen dengan 

jangkauan yang lebih luas. Salah satu cara yang digunakan 

yaitu dengan menggunakan E-markerting yaitu melakukan 

penjualan dengan meningkatkan promosi di media sosial. 

Media sosial yang digunakan oleh Ayam Goreng Nelongso 

yaitu instagram. Instagram dipercaya mampu menyebarkan 

informasi secara cepat sehingga banyak kalangan yang 

menggunakan instagram sebagai salah satu media sosial yang 

paling sering dijumpai. Namun pada dasarnya untuk 

melakukan penjualan atau promosi melalui instagram harus 

memenuhi syarat utama yaitu memiliki jumlah follower  atau 
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pengikut yang besar. Follower  adalah pengikut akun 

instagram kita. Setiap pengikut pasti mendapatkan 

pemberitahuan atau kabar mengenai posting terbaru dari akun 

yang diikuti. Sehingga banyaknya follower akan 

mempengaruhi pangsa pasar yang besar dan kemungkinan 

sistem promosi penjualan akan berhasil. Ayam Goreng 

Nelongso mempunyai akun instagram dengan follower  pada 

bulan Desember 2018 sebanyak 29.000. Hal ini membuktikan 

bahwa Ayam Goreng Nelongso mampu menciptakan sistem 

promosi yang menarik sehingga konsumen bisa mendapatkan 

informasi melalui akun instagram.  

Berdasarkan latar belakang diatas, perlu dilakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh E-Marketing Melalui 

Instagram Dalam Meningkatkan Keputusan Pembelian Di 

Ayam Goreng Nelongso, Kota Malang.” 

 

1.2 Rumusan Masalahan 

Berdasarkan uraian diatas dapat ditentukan rumusan 

masalah yaitu : 

1. Bagaimana karakteristik konsumen di Ayam Goreng 

Nelongso, Kota Malang? 

2. Bagaimana pengaruh e-marketing melalui instagram 

terhadap meningkatnya keputusan pembelian di 

Ayam Goreng Nelongso, Kota Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui karakteristik konsumen di Ayam 

Goreng Nelongso, Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh e-marketing melalui 

instagram terhadap meningkatnya keputusan 

pembelian di Ayam Goreng Nelongso, Kota Malang 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbang asih pengetahuan dalam pengembangan keilmuan di 

bidang peternakan mengenai e-marketing sebagai salah satu 

penunjang dalam pemasaran. Sebagai bahan pertimbangan 

para pelaku bisnis dalam mengambil keputusan khususnya 

pemanfaatan internet marketing. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Pelaksanaan promosi penjualan dapat memberikan 

informasi bagi konsumen yang akan membeli suatu produk 

tertentu. Adanya promosi penjualan, konsumen dapat semakin 

mengetahui informasi-informasi yang dibutuhkan sebelum 

konsumen tersebut melakukan pembelian terhadapt barang 

tertentu. Promosi penjualan yang diciptakan dengan baik oleh 

perusahaan akan meningkatkan minat beli konsumen dan 

kepercayaan konsumen sehingga akan menghasilkan suatu 

keputusan pembelian. 

Menyadari pentingnya sebuah komunikasi pemasaran 

khususnya promosi penjualan yang akan dilakukan oleh 

perusahaan diharapkan menimbulkan dampak yang baik atau 

positif sehingga terjalin suatu komunikasi pemasaran antar 

perusahaan dapat tersalurkan ke tangan konsumen. Promosi 

penjualan yang baik akan memberikan informasi yang baik 

pula terhadap produk perusahaan sehingga masyarakat sebagai 

konsumen dapat yakin untuk melakukan pembelian. 

Saat ini electronic marketing (E-marketing) mulai 

diperhitungkan sebagai peluang besar untuk melakukan 

promosi. Melalui internet, semua informasi dapat disampaikan 

secara cepat.  Menurut Chaffey (2000) manfaat yang diperoleh 

lewat pemanfaatan internet dalam berbisnis adalah: (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Jangkauan pemasaran yang lebih luas, (2) penekanan pada 

biaya operasional, (3) pencarian dan pendistribusian informasi 

menjadi lebih mudah, (4) mendukung layanan pelanggan tanpa 

ada batasan geografi dan waktu, (5) sistem pengontrolannya 

yang mudah dan (6) membuat brand image yang lebih baik. 

Kesimpulan dari beberapa manfaat penggunaan internet dalam 

bisnis adalah membuat proses bisnis berjalan dengan baik 

karena internet merupakan sarana yang low cost dan high 

impact. Kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 1. 
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                      Gambar 1. Kerangka konsep penelitian. 

Rumah makan Ayam Goreng Nelongso 

E-Marketing 

Accessibility (X1) 

-Jaringan Internet (X1.1) 

-Kemampuan Akses (X1.2) 

-Efisiensi SDM (X1.3) 

Timeliness (X2) 

-Update Produk (X2.1) 

-Update Promo (X2.2) 

 

Credibility (X3) 

-Kesesuaian Harga (X3.1) 

-Kesesuaian Promosi (X3.2) 

-Kesesuaian Testimoni (X3.3) 

Media Sosial  

 

Context (X4) 

-Isi pesan (X4.1) 

-Struktur pesan (X4.2) 

-Format pesan 

(X4.3) 

Communication (X5) 

-Intensitas menanggapi keluhan (X5.1) 

-Intensitas menjawab pertanyaan (X5.2) 

-Intensitas setelah pembelian  (X5.3) 

Collaboration (X6) 

-Sosial media karyawan (X6.1) 

-Kolaborasi public figur  

(X6.2) 

-Sponshorship (X6.3) 

Connection (X7) 

-Menciptakan interaksi (X7.1) 

-Giveaway (X7.2) 

-Lomba berhadiah (X7.3) 

Content (X8) 

-Poster kreatif (X8.1) 

-Kemenarikan foto (X8.2) 

-Kemenarikan video (X8.3) 

Customization (X9) 

-Keunikan logo (X9.1) 

-Ciri khas logo (X9.2) 

Keputusan Pembelian (Y) 

-Keinginan untuk membeli 

(Y1.1) 

-Keinginan membeli ulang 

(Y1.2) 

-Merekomendasikan Ayam 

Goreng Nelongso kepada orang 

lain (Y1.3) 

Karakteristik 

Konsumen (X10) 

-Usia (X10.1) 

-Jenis kelamin 

(X10.2) 

-Pendidikan (X10.3) 

-Pekerjaan (X10.4) 

-Pendapatan (X10.5) 

 

 

 

 

 

Pengalaman konsumen 

(X11) 

-Kesukaan terhadap 

media sosial instagram 

(X11.1) 

-Tujuan menjadi follower 

instagram (X11.2) 

-Lama menjadi follower 

instagram (X11.3) 
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1.6 Hipotesis 

H1: Kemenarikan foto berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian melalui instagram di Ayam 

Goreng Nelongso 

H2: Poster kreatif berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian melalui instagram di Ayam 

Goreng Nelongso 

H3: Isi pesan berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian melalui instagram di Ayam Goreng Nelongso 

H4: Kolaborasi public figur berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian melalui instagram di 

Ayam Goreng Nelongso 

H5: Intensitas menanggapi keluhan berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian melalui instagram di 

Ayam Goreng Nelongso 

H6: Update produk berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian melalui instagram di Ayam 

Goreng Nelongso 

H7:  Pendidikan berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian melalui instagram di Ayam Goreng Nelongso 

H8: Pekerjaan berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian melalui instagram di Ayam Goreng Nelongso 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Tredahulu 

Penelitian yang dilakukan Indika dan Cindy (2017) 

yang berjudul “Media Sosial Instagram Sebagai Sarana 

Promosi untuk Meningkatkan Minat Beli Konsumen”. Pada 

penelitian ini yang paling berpengaruh yaitu variabel 

communication yang mana ditunjukan dengan pendekatan 

interaktif oleh konsumen yang dikemas melalui foto kreatif 

sehingga menarik perhatian konsumen. Hasil analisis 

deskriptif dan interpretasi data penelitian terhadap variabel 

media sosial Instagram menunjukkan bahwa kemenarikan foto 

yang dikemas secara kreatif menjadi salah satu faktor yang 

cukup penting dalam menarik perhatian konsumen akan 

tempat tujuan wisata. Aplikasi media sosial Instagram yang 

menonjolkan sharing foto atau gambar terbukti punya korelasi 

kuat dalam memengaruhi minat beli konsumen. 

Pertama, dalam media sosial instagram, pesan visual 

sangat berpegaruh untuk menarik perhatian konsumen. 

Terutama untuk produk kuliner, untuk membuat konsumen 

tertarik dengan produk yang ditawarkan tentunya harus bisa 

menawarkan tampilan produk yang mempesona dan yang 

paling utama mampu menggunggah selera konsumen. Setelah 

pesan visual hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah isi 

pesan. Perusahaan di tuntut untuk harus kreatif merangkai 

kata, membingkai isi pesan yang mampu membuat kosumen 

tertarik untuk sekedar membaca (Rahmadani, 2017). Menurut 

Putri dan Maulida (2017), dalam segi konten, teks dan visual 

dibuat emotionless, dimana teks yang dirancang tidak 

memasukkan unsur emosional atau perasaan. Dengan tujuan 

penggunanya dapat memberikan respon tentang posting-an 
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tersebut (pengguna yang memberikan emosi kepada sebuah 

postingannya). Selanjutnya, pemilihan media Instagram juga 

merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh Kufed, 

karena kelebihan Instagram yang bersifat visual, hal ini 

digunakan sebagai teaser berupa penggalan informasi kepada 

masyarakat seperti informasi mengenai produk yang dijual 

oleh Kufed.  

Menurut Rahmia dan Tri (2015), kegiatan celebrity 

endorser yang melibatkan public figur di media sosial 

Instagram sangat penting untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat terkait dengan produk-produk yang mereka pakai. 

Selain itu, hal ini memberikan dampak yang positif terhadap 

usaha online shop untuk lebih meningkatkan usahanya. 

Sehingga, meskipun produk yang dijual oleh online shop di 

Instagram tidak memiliki brand image yang kuat, konsumen 

bisa yakin dan percaya akan produk pakaian yang di bawakan 

oleh si endorser. Adanya celebrity endorser di Instagram 

selain dapat memberikan informasi & rekomendasi, juga 

sangat memudahkan pengguna Instagram yang telah 

mengikuti salah satu selebriti yang menjadi endorser suatu 

produk dalam menentukan alternatif maupun penawaran harga 

yang terbaik. Bagi perusahaan, celebrity endorser ini 

diharapkan mampu meningkatkan penjualan perusahaan online 

shop yang menjual melalui media sosial Instagram dan 

membawa konsumen kepada proses keputusan pembelian 

sampai pada akhirnya memutuskan untuk membeli atau tidak 

membeli. 

Menurut Ekasari (2014), interactivity yang dibangun 

perusahaan akan mendapat respon yang positif dengan adanya 

interaksi yang berkelanjutan. Seperti hal nya menanggapi 

keluhan konsumen via media sosial , pemberian games 

interaktif atau menanyakan consumer satisfaction pasca 

pelayanan kredit. Hasil perhitungan dan pemaparan tersebut, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

dapat dilihat bahwa variabel interactivity merupakan variabel 

yang memiliki nilai thitung yang paling besar, yakni 6,104 dan 

nilai signifikansi terkecil, yakni 0,000. Hal ini menunjukkan 

bahwa diantara variabel interactivity merupakan variabel yang 

paling dominan berpengaruh terhadap keputusan konsumen 

memilih produk pembiayaan PT. BFI Finance.  

Penelitian yang dilakukan Diyatma (2017) yang 

berjudul “Pengaruh Promosi Melalui Media Sosial Instagram 

Terhadap Keputusan Pembelian Produk Saka Bistro & Bar”. 

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis 

deskriptif dan pendekatan kuantitatif, analisis regresi dan uji 

koefisien determinasi untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

penggunaan promosi melalui media sosial Instagram terhadap 

keputusan pembelian konsumen pada produk Saka Bistro & 

Bar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran 

umum promosi melalui media sosial instagram. Hasil 

Penelitian menunjukan bahwa variabel context, connection, 

collaboration dan communication berdasarkan hasil uji 

koefisien determinasi diperoleh sebesar 0,830. Hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan promosi melalui media 

sosial instagram berpengaruh sebesar 83% terhadap keputusan 

pembelian konsumen 

Pada penelitian Prasetya dan Idris (2014) yang berjudul 

“Pengaruh E-Marketing Dan E-CRM terhadap E-Loyalty 

Website Usaha Komunikasi Pemasaran” menjelaskan bahwa 

variabel yang digunakan untuk e-marketing yaitu accessibility, 

timeliness/currency dan accuracy/credibility. Variabel 

timeliness yang didalamnya terdapat indikator website harus 

di-update secara berkala seperti update produk, merupakan 

faktor penting yag menentukan bahwa informasi yang di 

terima merupakan informasi baru.  
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 E-Marketing 

Pemasaran merupakan proses dari perancangan dan 

pelaksanaan konsepsi, harga, promosi dan distribusi dari ide, 

barang dan layanan untuk menciptakan pertukaran yang 

memuaskan individu dan tujuan organisasi (Mohammed et al., 

2003). Konsep internet yang tidak memiliki batasan tempat 

dan waktu, semakin memudahkan perusahaan dalam 

memberikan informasi produknya. Sistem pemasaran produk 

melalui internet ini lebih sering didengar dengan istilah e-

marketing. E-marketing menggambarkan usaha-usaha 

perusahaan untuk menginformasikan, berkomunikasi, 

mempromosikan dan memasarkan produk dan jasa melalui 

internet (Kotler & Armstrong, 2004). Electronic marketing 

memanfaatkan teknologi jaringan untuk mengkoordinasi 

penelitian pangsa pasar, membantu pengembangan produk, 

mengembangkan strategi dan taktik untuk memikat pelanggan, 

menyediakan distribusi online, mempertahankan catatan 

pelanggan, menciptakan kepuasan pelanggan, dan 

mengumpulkan umpan balik pelanggan (Reedy, Schullo & 

Zimmerman, 2000). 

E-Marketing adalah penggunaan teknologi informasi 

dalam proses membuat, mengkomunikasikan, dan 

menyampaikan nilai (value) kepada pelanggan, dan dapat juga 

digunakan untuk menjaga hubungan pelanggan demi 

keuntungan bersama (Strauss & Ansary dalam Salehi et al., 

2012). Perusahaan perlu mempertimbangkan peluang 

pemasaran elektronik; oleh karena itu perusahaan perlu 

mengetahui bagaimana menciptakan sebuah situs yang 

menarik (Kotler & Keller, 2008). Menurut Salim (2011) 

sarana e-marketing harus memiliki kualitas yang baik dan 

memuaskan pengguna untuk dapat menghasilkan loyalitas dan 

kepercayaan konsumen. Tiga di antaranya yaitu : 
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1.  Accessibility yaitu tingkat kemampuan akses 

sebuah website 

2. Timeliness yang berhubungan dengan berbagai 

update yang tersedia di website 

3. Credibility adalah seberapa factual dan verifiable 

informasi dan materi yang disediakan website.  

 

2.2.2 Media Sosial  

Kemunculan media sebagai suatu teknologi internet 

secara otomatis turut pula mempengaruhi perkembangan  

media sosial di masyarakat. Media sosial adalah media online 

yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan 

teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi 

dialog interaktif. Melalui media sosial setiap orang bisa 

membuat,menyunting sekaligus mempublikasikan sendiri 

konten berita, promosi, artikel, foto dan video (Nurudin, 

2012).  

Pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan 

mutakhir dari teknologi perkembangan web baru berbasis 

internet, yang memudahkan semua orang untuk dapat 

berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi dan membentuk 

sebuh jaringan secara online, sehingga dapat menyebar luaskan 

konten mereka sendiri. Post di blog, tweet, atau video youtube 

dapat direproduksi dan dapat dilihat secara langsung oleh 

jutaan orang secara gratis. Media jejaring sosial adalah situs 

yang menjadi tempat orang-orang berkomunikasi dengan 

teman-teman mereka, yang mereka kenal di dunia nyata dan 

dunia maya (Laksana, 2014). Adanya media sosial seseorang 

lebih mudah untuk berbagi informasi, melakukan hubungan 

pertemanan, saling berkirim pesan ataupun untuk mengetahui 

informasi seputar lowongan kerja yang ada di dunia maya.  

Karakteristik media baru menembus keterbatasan model berita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

cetak dan penyiaran dengan kemampuan  many to many 

conversation, kemampuan penerimaan, perubahan dan 

distribusi obyek cultural, dislokasi tindakan komunikatif, 

menyediakan kontak global secara instan, dan memasukkan 

subyek modern ke dalam seperangkat mesin berjaringan 

(McQuail, 2005).  

Media  sosial memiliki beragam fitur teknis, namun 

pada umumnya mereka memfokuskan membuat dan 

memperlihatkan profil nya serta daftar teman yang juga 

merupakan pengguna dalam sistem tersebut yang biasa disebut 

jejaring sosial. Profil merupakan halaman yang unik dimana 

pengguna dapat menampilkan sosok mereka. Umumnya, profil 

disusun berdasarkan pertanyaan yang mengacu pada usia, 

lokasi, minat serta bagian ‘tentang saya’. Beberapa situs juga 

mengizinkan penggunanya mengupload foto profil, konten 

multimedia (video) serta modifikasi tampilan profil, status 

serta aplikasi untuk membuat profil mereka tampil semenarik 

mungkin (Boyd & Ellison, 2007). Media sosial merupakan 

sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun atas 

dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan 

penciptaan dan pertukaran user-generated content (Kaplan dan 

Haenlein, 2010). Menurut Chris Heuer dalam Solis (2010) 

terdapat empat C dalam penggunaan media sosial, yaitu:  

1. Context: “How we frame our stories.”, adalah 

bagaimana cara membingkai sebuah pesan (informasi) 

dengan memperhatikan penggunaan bahasa maupun 

isi dari pesan yang akan disampaikan.  

2. Communication: “The practice of sharing our sharing 

story as well as listening, responding, and growing.”, 

adalah bagaimana berbagi pesan (informasi) seperti 

mendengar, merespon dan tumbuh dengan berbagai 
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macam cara agar pengguna merasa nyaman dan pesan 

tersampaikan dengan baik.  

3. Collaboration: “Working together to make things 

better and more efficient and effective.”, adalah 

bagaimana kedua belah pihak bekerja sama untuk 

membuat segala hal menjadi lebih baik. Dengan kerja 

sama antara sebuah akun atau perusahaan dengan 

penggunanya di media sosial untuk membuat hal baik 

lebih efektif dan lebih efisien.  

4. Connection: “The relationships we forge and 

maintain.”, adalah bagaimana memelihara hubungan 

yang telah terbina. Bisa dengan melakukan sesuatu 

yang bersifat berkelanjutan sehingga pengguna merasa 

lebih dekat dengan perusahaan pengguna media sosial.  

Hal tersebut ditambahkan berdasarkan pendapat Rayport 

and Jaworski. (2003), ada berbagai elemen dalam mendesain 

sebuah situs dalam media sosial, yaitu : 

1. Content (konten merupakan semua objek digital yang 

terdapat dalam sebuah web baik dalam bentuk audio, 

video, image ataupun text) 

2. Customization (kustomisasi merupakan kemampuan 

situs untuk memodifikasi dirinya sesuai dengan 

keinginan penggunanya) 

 

2.2.2.1 Media Sosial Instagram  

a. Pengertian dan Sejarah Instagram  

Nama  Instagram  berasal dari pengertian dari 

keseluruhan fungsi aplikasi ini. Kata “insta” berasal dari kata 

“instan”, seperti kamera polaroid yang pada masanya lebih 

dikenal dengan sebutan “foto instan”. Instagram juga dapat 

menampilkan foto-foto secara instan, seperti polaroid di dalam 
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tampilannya. Sedangkan untuk kata “gram” berasal dari kata 

“telegram”, dimana cara kerja telegram sendiri adalah untuk 

mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama 

halnya dengan Instagram yang dapat mengunggah foto dengan 

menggunakan jaringan internet, sehingga informasi yang ingin 

disampaikan dapat diterima dengan cepat, oleh karena itulah 

Instagram berasal dari instan-telegram (id.wikipedia.org). 

Instagram berdiri pada tahun 2010 perusahaan Burbn, nc. 

merupakan sebuah teknologi star-up yang hanya berfokus 

kepada pengembangan aplikasi untuk telepon genggam. Pada 

awalnya Burbn,Inc. sendiri memiliki fokus yang terlalu 

banyak  di dalam  HTML5 mobile (Hypertext Markup 

Language 5) namun kedua (Chief Executive Officer), Kevin 

Systrom dan juga Mike Krieger memutuskan untuk lebih 

fokus pada satu hal saja (Landsverk and Weitz, 2001). 

Setelah satu minggu mereka mencoba untuk 

membuat sebuah ide yang bagus, pada akhirnya mereka 

membuat sebuah versi pertama Burbn, namun di dalamnya 

masih ada beberapa hal yang belum sempurna. Versi Burbn 

yang sudah final, aplikasi yang sudah dapat digunakan di 

dalam iphone, yang dimana isinya terlalu banyak dengan fitur 

fitur. Sulit bagi Kevin Systrom dan Mike Krieger untuk 

mengurangi fitur-fitur yang ada dan memulai lagi dari awal, 

namun akhirnya mereka hanya memfokuskan pada bagian 

foto, komentar, dan juga kemampuan untuk menyukai sebuah 

foto, itulah yang akhirnya menjadi awal mulai munculnya 

media sosial instagram (Landsverk and Weitz, 2001). 

Secara statistik setelah 10 bulan selama 

dikeluarkan,instagram menarik perhatian 7 juta pengguna baru 

yang telah mengunduh 150 juta foto di dalam Instagram. 

Sampai pada saat ini, belum ada spam diantara para pengguna 

dan aktifitas dari pengguna lebih sering untuk menyukai 

sebuah foto dan memberi komentar tersebut. Dari para 
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pengguna yang secara berkelanjutan untuk berkomunikasi 

antara satu dengan yang lainnya, hubungan para penggunapun 

menjadi lebih erat lagi, terlebih bila mereka tahu bahwa 

mereka di satu lokasi yang sama. Hal inilah yang pada 

awalnya menjadi pemulaan dari pengguna lainnya menjadi hal 

yang penting ketika mengunggah foto. 

Penggunaan media sosial instagram pun terus 

bertambah jumlahnya. Menurut hasil survei WeAreSocial.net 

dan Hootsuite, Indonesia masuk sebagai peringkat 3 besar 

dalam kategori 10 negara dengan jumlah pengguna aktif 

instagram terbesar (Januari 2018). Instagram 

merupakan platform media sosial dengan jumlah pengguna 

terbanyak ke tujuh di dunia. Selain sebagai jejaring sosial 

untuk berbagi foto, Instagram digunakan untuk memasarkan 

produk bisnis. Total pengguna Instagram di dunia mencapai 

angka 800 juta pada Januari 2018.  Pengguna aktif bulanan 

alias monthly active user (MAU) Instagram tembus 1 miliar 

per Juni 2018. Pertumbuhannya paling signifikan 

dibandingkan Facebook dan Snapchat, yakni mencapai 5 

persen dari kuartal ke kuartal (QoQ).  

Menurut Atmoko, Bambang Dwi (2012) setelah 

sukses menjadi aplikasi yang banyak diminati banyak 

pengguna, Instagram menjadi media sosial yang banyak sekali 

peluang untuk berbisnis bagi para penggunanya, bisa 

dimanfaatkan sebagai media komunikasi pemasaran, melalui 

share foto-foto produk penjual, dan memilki banyak follower 

s. Instagram memudahkan konsumen untuk melihat produk 

yang dijual dan dapat langsung memberi komentar dibawah 

foto yang diminati.  

Instagram adalah aplikasi layanan berbagi foto yang 

memungkinkan pengguna untuk berfoto dan memberi filter, 

lalu menyebarluaskannya di jejaring sosial,  termasuk pemilik 

instagram sendiri. Satu filter yang unik di instagram adalah 
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memtotong foto menjadi bentuk persegi sehingga  terlihat 

seperti hasil kamera kodak Instamatic dan polaroid. Hal ini 

berbeda dengan rasio aspek 4:3 yang umumnya digunakan 

oleh kamera pada pranti bergerak (Atmoko, Bambang Dwi, 

2012).  

Goenawan (2015) menyatakan bahwa hingga saat 

ini, pengguna Instagram didunia sudah mencapai angka 150 

juta orang sehingga menempati urutan ke-14 jejaring sosial 

terbesar didunia. Pengguna instagram 68% berasal dari 

kalangan wanita, pengguna instagram adalah mereka yang 

pintar dan merupakan lulusan berbagai perguruan tinggi, 

mayoritas Instagram didominasi oleh pengguna aktif berusia 

18-24 tahun dengan presentase 59%, sementara pengguna 25-

34 tahun sebanyak 30% dan pengguna 34-44 tahun 11%. 

b. Fitur Sosial Instagram  

Instagram sebagai media sosial berbagi foto 

memiliki dasar-dasar dalam penggunaanya menurut Landsverk 

(2014) penggunaan instagram meliputi :  

a. Feed  

Pada fitur ini pengguna dapat melihat postingan 

yang diunggah teman yang sudah diikuti.  

b. Populer “tab”, digunakan untuk pengguna melihat 

foto yang diunggah  lain dan pada fitur ini 

pengguna akan melihat foto yang paling banyak 

disukai setiap waktunya. Jika ingin melihat suatu 

hal yang lebih spesifik tulisan pada kolom 

username dan hashtag hs.  

c. News and updates Dengan instagram ini suatu 

waktu berinteraksi dengan teman yang diikuti 

melalui foto yang diunggah dengan like, atau 

comment dan memunculkan notifikasi pada 
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instagram kita yang menimbulkan informasi 

pengguna instagram.  

d. Like and comment pada instagram adalah sebuah 

apresiasi dan penghargaan tersendiri bagi pengguna 

instagram. Jika pengguna tertarik pada suatu foto 

maka kita bisa memberikan like pada foto tersebut 

dengan memberikan double tab dan dapat 

memberikan comment jika ingin  berinteraksi 

dengan pengguna lainnya.  

e. Your Profile  

Profile dapat dilihat pada square icon, pada profile 

tersimpan arsip-asip foto yang pernah pengguna 

unggah.  

f. Posting  

Posting adalah bahasa ketika akan mengunggah 

foto. Foto yang akan diunggah dapat diberi layer 

agar terlihat menarik menggunakan fitur yang 

disediakan instagram.  

 

Saat ini banyak sekali orang yang menggunakan 

media sosial instagram. Pada awalnya instagram bekembang 

dari aplikasi iphone untuk berbagi foto sehingga sekarang 

menjadi sebuah perusahaan sosial internet yang berkembang. 

Iphone merupakan telepon genggam pintar (smartphone) yang 

dikeluarkan oleh apple inc. Instagram juga dapat digunakan 

pada ipad, ipod, Touch dan Android yang banyak beredar 

dipasaran, sehingga sangat mudah para pengguna smartphone 

selain iphone menggunakan media instagram ini.   

 

2.3 Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler (2004), keputusan pembelian adalah 

suatu tahap dimana konsumen telah memiliki pilihan dan siap 
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untuk melakukan pembelian atau pertukaran antara uang dan 

janji untuk membayar dengan hak kepemilikan atau 

penggunaan suatu barang atau jasa. Suatu keputusan dapat 

dibuat hanya jika ada beberapa alternatif yang dipilih. Apabila 

alternatif pilihan tidak ada maka tindakan yang dilakukan 

tanpa adanya pilihan tersebut tidak dapat dikatakan membuat 

keputusan. Menurut Kotler dan Keller (2012), proses 

keputusan pembelian terdiri dari lima tahap yang dilakukan 

oleh seorang konsumen sebelum sampai pada keputusan 

pembelian dan selanjutnya pasca pembelian. Keputusan 

pembelian yang dilakukan oleh konsumen dapat terjadi apabila 

kosumen sudah mendapatkan pelayanan dari pemberian jasa 

dan setelah itu konsumen merasakan adanya kepuasan dan 

ketidakpuasan, maka dari itu konsep- konsep keputusan 

pembelian tidak lepas dari konsep kepuasan pelanggan. Secara 

umum manusia bertindak rasional dan mempertimbangkan 

segala jenis informasi yang tersedia dan mempertimbangkan 

segala sesuatu yang mungkin bisa muncul dari tindakannya 

sebelum melakukan sebuah perilaku tertentu. Kotler dan 

Keller (2012), membagi proses pengambilan keputusan 

membeli sebagai berikut: 

1. Pengenalan Masalah 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali 

masalah atau kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan 

oleh rangsangan internal (kebutuhan umum seseorang) atau 

eksternal (rangsangan pihak luar, misalnya iklan). 

2. Pencarian Informasi 

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan mulai 

terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. 

Konsumen dalam tahap ini dapat dibagi menjadi dua level. 

Pertama, penguatan perhatian. Level ini menunjukan situasi 

pencarian bersifat lebih ringan, hanya sekedar lebih peka pada 

informasi produk. Kedua, aktif mencar informasi. Konsumen 
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akan lebih aktif untuk mencari informasi melalui bahan 

bacaan, menelpon teman maupun mengunjungi toko untuk 

mempelajari suatu produk. 

3. Evaluasi Alternatif 

Tidak ada proses evaluasi tunggal sederhana yang 

digunakan oleh semua konsumen atau oleh satu konsumen 

dalam semua situasi pembelian. Beberapa konsep dasar akan 

dapat membantu pemahaman terhadap proses evaluasi 

konsumen. Pertama, konsumen berusaha memenuhi 

kebutuhan. Kedua, konsumen mancari manfaat tertentu dari 

solusi produk. Ketiga, konsumen  

memandang masing – masing produk sebagai sekumpulan 

atribut dengan kemampuan yang berbeda dalam memberikan 

manfaat untuk memuaskan kebutuhan. 

4. Keputusan untuk membeli 

Keputusan pembelian konsumen dipengaruhi 2 faktor, 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

merupakan persepsi dari konsumen tentang merek yang 

dipilih. Seorang konsumen akan cenderung menjatuhkan 

pilihannya untuk merek yang mereka sukai, sedangkan unutk 

faktor eksternal merupakan sikap orang lain dan situasi yang 

tidak terduga. Seorang konsuman akan melaksanakan 

keinginanya untuk membeli sesuatu akan membuat lima 

macam sub keputusan pembelian, antara lain keputusan 

tentang merek, keputusan pembelian dari siapa, keputusan 

tentang jumlah, keputusan tentang waktu pembelian dan 

keputusan tentang cara pembayaran. 

5. Perilaku Pasca pembelian 

Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami 

ketidaksesuaian karena memperhatikan fitur – fitur tertentu 

yang menggangggu atau mendengar hal yang menyenangkan 

tentang merek lain. Komunikasi pemasaran harus memasok 

keyakinan dan evaluasi yang mengukuhkan pilihan konsumen 
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dan membantu dia nyaman dengan merek. Tugas pemasar 

tidak berakhir begitu saja ketika produk dibeli. Pemasar harus 

memantau kepuasan pascapembelian, tindakan pasca 

pembelian, dan pemakaian produk pasca pembelian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober – 

31 Oktober 2018 di perusahan kuliner Ayam Goreng Nelongso 

melalui website secara virtual (online). Pemilihan lokasi 

penelitian dilakukan secara purposive sampling karena rumah 

makan Ayam Goreng Nelongso banyak diminati dan sudah 

memiliki cabang outlet di berbagai kota serta banyaknya 

jumlah followers di instagram. 

 

3.2 Metode penelitian 

      Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 

survei terhadap konsumen Ayam Goreng Nelongso. Metode 

survei yaitu menggunakan kuesioner sebagai alat bantu 

melalui direct message instagram @ayamnelongso yang 

diambil secara langsung dari responden dalam pengambilan 

data dan dijadikan sebagai data primer, sedangkan data 

sekunder diperoleh dari literatur dan catatan perusahaan 

tersebut. Pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif 

kuantitatif, yang menguji teori – teori tertentu dengan cara 

meneliti hubungan antar variabel. Variabel – variabel ini di 

ukur dengan instrument – instrument penelitian, sehingga data 

yang terdiri dari angka –angka dapat di analisis berdasarkan 

prosedur – prosedur statistik (Creswell, 2013). Pendekatan 

kuantitatif yaitu penelitian secara sistematis, terencana dan 

terstruktur dengan jelas dari awal hingga hasil akhir 

berdasarkan pengumpulan data informasi yang berupa simbol 

angka atau bilangan. Jenis deskriptif yaitu jenis penelitian 
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yang menerangkan hubungan, menguji hipotesa-hipotesa 

membuat prediksi dan mendapat makna.  

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

 Menuurt Sugiyono (2015), populasi adalah wilayah 

geneneralisasi terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi 

pada penelitian ini adalah konsumen yang membeli di Ayam 

Goreng Nelongso minimal 1 kali dan menjadi  follower aktif di 

akun instagram @ayamnelongso yang berusia 15-40 tahun. 

Penentuan konsumen dengan syarat telah membeli minimal 1 

kali di Ayam Goreng Nelongso dapat diketahui berdasarkan 

posting yang di tag oleh konsumen ke akun instagram 

@ayamnelongso saat sedang membeli di Ayam Goreng 

Nelongso atau dapat diketahui berdasarkan komplain dari 

konsumen mengenai kualitas produk, sedangkan untuk 

mengetahui penentuan syarat sebagai follower aktif di akun 

instagram @ayamnelongso dapat dilihat berdasarkan ke 

aktifan konsumen dalam melihat insta story dan konsumen 

yang aktif dalam merespon kuis, game ataupun menyampaikan 

keluhan di instagram @ayamnelongso. 

 

3.3.2 Sampel 

Sampel menurut Sugiyono (2004), ialah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Penentuan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan 

metode accidental sampling kemudian purposive sampling. 

Metode accidental sampling adalah penentuan sampel secara 
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kebetulan terhadap orang yang mem-follow akun instagram 

Ayam Goreng Nelongso. Metode purposive sampling adalah 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dengan 

kriteria bahwa follower pernah membeli produk di Ayam 

Goreng Nelongso minimal 1 kali dan menjadi follower aktif di 

akun instagram @ayamnelongso. Hal ini dipertimbangan jika 

responden bukan merupakan follower aktif dari akun 

instagram @ayamnelongso, responden tidak dapat mengetahui 

aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh Ayam Goreng 

Nelongso melalui akun instagram pribadinya atau hanya 

sebagai silent rider.  Penyebaran kuesioner dilakukan pada 217 

follower aktif instagram @ayamnelongso yang dilihat dari 

interaktifitas nya dalam setiap kegiatan posting berupa komen 

atau menjawab pertanyaan. Dilihat juga dari kekonsistenan 

dalam melihat kegiatan instastory yang dilakukan setiap hari 

oleh Ayam Goreng Nelongso. Selain itu, penentuan sampel 

juga diambil berdasarkan konsumen yang telah membeli 

minimal 1 kali yang dilihat tag atau repost yang dilakukan 

konsumen ke instagram @ayamnelongso saat sedang makan di 

rumah makan Ayam Goreng Nelongso. Namun, setelah 

dilakukan penyebaran kuesioner kepada 217 follower aktif, 

kuesioner hanya kembali terjawab 100 sampel kuesioner.  

 Tahap-tahap mendapatkan konsumen melalui instagram 

Ayam Goreng Nelongso:  

1. Mendapat ijin akses perusahaan dilaksanakannya 

penelitian 

2. Mengikuti kegiatan magang (kerja) selama satu bulan 

sebagai karyawan  

3. Bekerja penuh selama 8 jam per hari mulai Senin – 

Sabtu 
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4. Menjadi admin akun instagram @ayamnelongso dan 

mendapat akses berupa password atau kata sandi. 

5. Mengirim kuesioner sesuai dengan kriteria penelitian 

melalui direct message akun instagram 

@ayamnelongso sebanyak 18-20 kuesioner setiap hari 

pada pukul 10.00-12.00 WIB 

6. Pengecekan kuesioner dilakukan pada keesokan 

harinya pukul 08.00 WIB. 

7. Kuesioner yang dikirim selama 2 minggu sebanyak 217 

kuesioner dan mendapat feedback sebanyak 100 

kuesioner yang kembali. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

       Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah: 

       1. Wawancara 

Peneliti melakukan kegiatan tanya jawab dengan 

pihak atasan yang merupakan manajer di Ayam 

Goreng Nelongso. Pertanyaan yang diajukan berupa 

sejarah, dan manajemen  serta informasi yang relevan 

dengan tujuan penelitian. 

       2. Kuesioner 

Pemberian kuesioner yakni memberikan daftar 

pertanyaan atau pernyataan kepada setiap konsumen 

yang telah ditetapkan untuk dijadikan sampel atau 

responden penelitian untuk dijawab.  

       3. Observasi 

Mencari data-data yang diperlukan sebagai bahan dari 

objek penelitian dengan melakukan pengamatan 

secara langsung yang dilakukan oleh penulis sendiri. 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner atau 

angket. Pertanyaan dalam kuesioner terbagi menjadi dua 

bagian, yaitu pertanyaan identitas responden berisi data diri 

responden. Bagian kedua yaitu pertanyaan variabel yang berisi 

pernyataan dan pertanyaan seputar variabel penelitian yang 

digunakan dalam penelitian. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diukur dengan 

menggunakan metode skala likert. Riduwan (2009) 

menjelaskan bahwa skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok 

kejadian atau gejala sosial.Untuk keperluan analisa, maka 

jawaban dalam skala likert (rentang 1 sampai 5) dapat diberi 

skor berupa angka, yaitu: 

 a. Jawaban  sangat tidak setuju diberi skor 1 

 b. Jawaban tidak setuju diberi skor 2 

 c. Jawaban netral diberi skor 3 

 d. Jawaban setuju diberi skor 4 

 e. Jawaban sangat setuju diberi skor 5 

 

3.6 Definisi Operasional Variabel 

 Definisi variabel adalah definisi yang diberikan pada 

suatu variabel-variabel untuk diukur dan diteliti dalam suatu 

penelitian.  

A. Accessibility (X1) 

 Accessibility yaitu sejauh mana konsumen dapat 

mengjangkau tingkat kemampuan akses sebuah website secara 

mudah dan cepat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 Jaringan internet (X1.1) = Ayam Nelongso 

memfasilitasi jaringan internet  

1. Jika Ayam Nelongso tidak menyediakan wifi di 

setiap restaurant 

2. Jika Ayam Nelongso menyediakan wifi dengan 

akses yang tidak cepat di setiap  restaurant 

3. Jika Ayam Nelongso menyediakan wifi dengan 

akses yang lumayan cepat di setiap    restaurant 

4. Jika Ayam Nelongso menyediakan wifi dengan 

akses yang cepat di setiap restaurant 

5. Jika Ayam Nelongso menyediakan wifi dengan 

akses yang sangat cepat di setiap restaurant 

 Kemampuan akses (X1.2) = Konsumen mengetahui 

bahwa instagram Ayam Nelongso selalu dalam 

keadaan online 

1. Jika Ayam Nelongso tidak pernah membuat 

snapgram story tentang kegiatan yang dilakukan 

2. Jika Ayam Nelongso > 30 hari sekali membuat 

snapgram story tentang kegiatan yang dilakukan 

3. Jika Ayam Nelongso setiap 11 hari sekali sampai 

30 hari sekali  membuat snapgram story tentang 

kegiatan yang dilakukan 

4. Jika Ayam Nelongso setiap 2 hari sekali sampai 

10 hari sekali membuat snapgram story tentang 

kegiatan yang dilakukan 

5. Jika Ayam Nelongso setiap hari membuat 

snapgram story tentang kegiatan yang dilakukan 
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 Efisiensi SDM (X1.3)= Konsumen mengetahui 

adanya admin khusus pengelola instagram Ayam 

Nelongso 

1. Jika konsumen tidak tahu bahwa ada admin 

khusus pengelola instagram Ayam Nelongso 

2. Jika konsumen tahu Ayam Nelongso 

menggabungkan admin  pengelola instagram 

dengan staff lain 

3. Jika konsumen tahu bahwa Ayam Nelongso 

menyediakan 1 admin khusus pengelola instagram 

4. Jika konsumen tahu bahwa Ayam Nelongso 

menyediakan 2 admin khusus pengelola instagram 

5. Jika konsumen tahu bahwa Ayam Nelongso 

menyediakan > 2 admin khusus pengelola 

instagram 

 

B. Timeliness (X2) 

 Timeliness berhubungan dengan berbagai update yang 

tersedia di website. Hal ini merupakan hal yang penting, 

karena perkembangan dari setiap produk atau inovasi sebuah 

perusahaan akan diketahui informasinya melalui update atau 

postingan yang dilakukan oleh perusahaan melalui akun 

instagram salah satunya.  

 Update produk (X2.1) = Ayam Nelongso 

memberikan informasi mengenai perkembangan 

produk 

1. Jika Ayam Nelongso tidak pernah memposting 

informasi produk baru 

2. Jika Ayam Nelongso lebih 30 hari sekali 

memposting informasi produk baru 
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3. Jika Ayam Nelongso setiap 11 hari sekali sampai 

30 hari sekali memposting informasi produk baru 

4. Jika Ayam Nelongso setiap 2 hari sekali sampai 

10 hari sekali memposting informasi produk baru 

5. Jika Ayam Nelongso setiap hari memposting 

informasi produk baru 

 Update promo (X2.2) = Ayam Nelongso memberikan 

informasi berupa promo produk 

1. Jika Ayam Nelongso tidak pernah memposting 

promo produk 

2. Jika Ayam Nelongso lebih 30 hari sekali 

memposting promo produk 

3. Jika Ayam Nelongso setiap 11 hari sekali sampai 

30 hari sekali memposting promo produk 

4. Jika Ayam Nelongso setiap 2 hari sekali sampai 

10 hari sekali memposting promo produk 

5. Jika Ayam Nelongso setiap hari memposting 

promo produk 

 

C. Credibility (X3) 

Credibility menggambarkan seberapa factual dan 

verifiable informasi dan materi yang disediakan website. 

Keakuratan data yang disampaikan oleh perusahaan kepada 

konsumen harus berdasarkan kejadiian yang real atau nyata. 

Hal ini kan berhubungan dengan tingkat kepercayaan seorang 

konsumen terhadap perusahaan.  
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 Kesesuaian harga (X3.1)= Ayam Nelongso 

memberikan harga yang sesuai dengan informasi 

di  instagram @ayamnelongso 

1. Jika Ayam Nelongso memberikan harga yang jauh 

tidak sesuai dari harga yang tertera di informasi 

instagram 

2. Jika Ayam Nelongso melebihkan harga Rp 3.000,- 

dari harga yang tertera di informasi instagram 

3. Jika Ayam Nelongso melebihkan harga Rp2.000,- 

dari harga yang tertera di informasi instagram 

4. Jika Ayam Nelongso melebihkan harga Rp1.000,- 

dari harga yang tertera di informasi instagram 

5. Jika Ayam Nelongso memberikan harga yang 

sama sesuai informasi di instagram 

 Kesesuaian promosi (X3.2)= Ayam Nelongso 

memberikan promo makan gratis tanpa syarat 

1. Jika Ayam Nelongso tidak memberikan promo 

makan gratis 

2. Jika Ayam Nelongso memberikan promo makan 

gratis dengan batasan waktu, tempat dan 

konsumen tertentu 

3. Jika Ayam Nelongso memberikan promo makan 

gratis dengan batasan waktu dan tempat tertentu 

4. Jika Ayam Nelongso memberikan promo makan 

gratis dengan batasan waktu tertentu 

5. Jika Ayam Nelongso memberikan promo makan 

gratis tanpa syarat apapun  
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 Kesesuaian pendapat (X3.3)= Ayam Nelongso 

menyampaikan testimony yang sebenarnya dari 

konsumen 

1. Jika Ayam Nelongso tidak menyampaikan 

testimony apapun dari konsumen 

2. Jika konsumen harus menyampaikan testimony 

sesuai apa yang diperintahkan perusahaan tanpa 

adanya negosiasi dari konsumen 

3. Jika konsumen menyampaikan testimony melalui 

adanya perjanjian yang menguntungkan bagi 

kedua belah pihak 

4. Jika konsumen menyampaikan testimony sesuai 

apa yang mereka rasakan tetapi ada sedikit 

negosiasi yang diberikan perusahaan 

5. Jika konsumen menyampaikan testimony sesuai 

apa yang mereka rasakan 

 

D. Context (X4) 

Context yaitu bagaimana cara membingkai sebuah 

pesan (informasi) dengan memperhatikan penggunaan bahasa 

maupun isi dari pesan yang akan disampaikan.  

 Isi pesan (X4.1) = Ayam Nelongso mampu 

menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah 

dipahami 

1. Jika informasi yang diberikan Ayam Nelongso  

menimbulkan banyak pertanyaan  

2. Jika informasi yang diberikan Ayam Nelongso  

menimbulkan pertanyaan dari 5 sampai 10 setiap 

postingannya 
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3. Jika informasi yang diberikan Ayam Nelongso  

menimbulkan pertanyaan dari 3 sampai 5 setiap 

postingannya 

4. Jika informasi yang diberikan Ayam Nelongso  

menimbulkan pertanyaan dari 1 sampai 2 setiap 

postingannya 

5. Jika informasi yang diberikan Ayam Nelongso 

tidak menimbulkan pertanyaan 

 Struktur pesan (X4.2) = Ayam Nelongso 

menggunakan hashtag  dalam setiap posting yang 

diunggah 

1. Jika  Ayam Nelongso tidak pernah  menggunakan 

hashtag  dalam setiap posting 

2. Jika  Ayam Nelongso menggunakan hashtag  

dalam posting setiap 5 kali sampai 10 kali sekali 

3. Jika  Ayam Nelongso menggunakan hashtag  

dalam posting setiap 3 kali sampai 5 kali sekali 

4. Jika  Ayam Nelongso menggunakan hashtag  

dalam posting setiap 2 kali sekali 

5. Jika setiap posting yang diunggah Ayam 

Nelongso selalu menggunkan hashtag  

 Format pesan (X4.3) = Ayam Nelongso memberikan 

topik pesan yang menarik 

1. Jika konsumen tidak ingin membaca 

2. Jika konsumen hanya ingin membaca di akhir saja 

untuk mengetahui intinya 

3. Jika konsumen saat membaca tidak ingin 

melanjutkan sampai akhir 

4. Jika konsumen ingin membaca sampai akhir saja 
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5. Jika konsumen ingin membaca sampai akhir dan 

menunggu posting selanjutnya 

 

E. Communication (X5) 

Communication suatu cara berbagi pesan (informasi) 

seperti mendengar, merespon dan tumbuh dengan berbagai 

macam cara agar pengguna merasa nyaman dan pesan 

tersampaikan dengan baik. Level komunikasi yang baik akan 

meningkatkan sebuah interaksi yang lebih jauh dengan 

konsumen. Adanya komunikasi, segala macam keinginan dan 

kebutuhan konsumen akan mudah diketahui. Banyak cara yang 

dapat dilakukan untuk berinetaksi dengan konsumen.  

 Intensitas menanggapi keluhan (X5.1) = Ayam 

Nelongso menanggapi komentar berupa keluhan 

dan saran dari konsumen 

1. Jika Ayam Nelongso tidak pernah membalas 

komentar konsumen berupa keluhan dan saran 

2. Jika Ayam Nelongso membalas beberapa 

komentar konsumen berupa keluhan dan saran 

hanya di salah satu posting 

3. Jika Ayam Nelongso membalas semua komentar 

konsumen berupa keluhan dan saran hanya di 

beberapa posting 

4. Jika Ayam Nelongso membalas beberapa 

komentar konsumen berupa keluhan dan saran 

disemua posting 

5. Jika Ayam Nelongso membalas semua komentar 

konsumen berupa keluhan dan saran disemua 

posting 
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 Intensitas menjawab pertanyaan (X5.2)= Ayam 

Nelongso menjawab pertanyaan-pertanyaan dari 

konsumen  

1. Jika Ayam Nelongso tidak pernah menjawab 

pertanyaan konsumen 

2. Jika Ayam Nelongso menjawab beberapa 

pertanyaan konsumen hanya di salah satu posting 

3. Jika Ayam Nelongso menjawab semua 

pertanyaan konsumen hanya di beberapa posting 

4. Jika Ayam Nelongso menjawab beberapa 

pertanyaan konsumen disemua posting 

5. Jika Ayam Nelongso menjawab semua 

pertanyaan konsumen disemua posting 

 Interaksi setelah pembelian (X5.3) = Ayam Nelongso 

menanyakan pendapat tentang produknya ke 

konsumen sebagai testimony 

1. Jika Ayam Nelongso tidak pernah memposting 

testimony dari konsumen 

2. Jika lebih dari 30 hari sekali Ayam Nelongso 

memposting testimony dari konsumen 

3. Jika setiap 11 hari sampai 30 hari sekali Ayam 

Nelongso memposting testimony dari konsumen 

4. Jika setiap 2 hari sampai 10 hari sekali Ayam 

Nelongso memposting testimony dari konsumen 

5. Jika setiap hari Ayam Nelongso memposting 

testimony dari konsumen 
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F. Collaboration (X6) 

Collaboration bagaimana kedua belah pihak bekerja 

sama untuk membuat segala hal menjadi lebih baik. Dengan 

kerja sama antara sebuah akun atau perusahaan dengan 

penggunanya di media sosial untuk membuat hal baik lebih 

efektif dan lebih efisien. Adanya kolaborasi dapat membuat 

pasar sasaran yang lebih luas.  

 Sosial media karyawan (X6.1)= Konsumen 

mengetahui bahwa karyawan Ayam Nelongso ikut 

berpartisipasi memposting informasi yang 

berkaitan dengan perkembangan produk di akun 

instagram pribadinya 

1. Jika konsumen tidak tahu bahwa karyawan Ayam 

Nelongso posting informasi produk di akun 

pribadinya 

2. Jika konsumen tahu karyawan Ayam Nelongso 

harus posting informasi produk lebih dari 30 hari 

sekali di akun pribadinya 

3. Jika konsumen tahu karyawan Ayam Nelongso 

harus posting informasi produk 11 hari sekali 

smpai 30 hari sekali di akun pribadinya 

4. Jika konsumen tahu karyawan Ayam Nelongso 

harus posting informasi produk 2 hari sekali smpai 

10 hari sekali di akun pribadinya 

5. Jika konsumen tahu karyawan Ayam Nelongso 

posting informasi produk setiap hari di akun 

pribadinya 
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 Kolaborasi public figur (X6.2)= Konsumen 

mengetahui bahwa Ayam Nelongso mengundang 

public figur untuk memberikan testimony 

1. Jika konsumen tidak tahu Ayam Nelongso 

mengundang public figur 

2. Jika konsumen tahu Ayam Nelongso mengundang 

1 public figur 

3. Jika konsumen tahu Ayam Nelongso mengundang 

2 sampai 5 public figur 

4. Jika konsumen tahu Ayam Nelongso mengundang 

5 sampai 10 public figur 

5. Jika konsumen tahu Ayam Nelongso mengundang 

10 sampai 15 public figur 

 Sponshorship (X6.3)= Konsumen mengetahui bahwa 

Ayam Nelongso memberikan sponsor pada suatu 

acara atau event  tertentu 

1. Jika konsumen tidak mengetahui ada event yang 

disponsori oleh Ayam Nelongso 

2. Jika konsumen mengetahui ada event yang 

disponsori oleh Ayam Nelongso sebanyak 1 kali 

3. Jika konsumen mengetahui ada event yang 

disponsori oleh Ayam Nelongso sebanyak 2 

sampai 3 kali 

4. Jika konsumen mengetahui ada event yang 

disponsori oleh Ayam Nelongso sebanyak 4 

sampai 5 kali 

5. Jika konsumen mengetahui ada event yang 

disponsori oleh Ayam Nelongso sebanyak >5 
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G. Connection (X7) 

Connection memelihara hubungan yang telah terbina. 

Bisa dengan melakukan sesuatu 

yang bersifat berkelanjutan sehingga pengguna merasa lebih 

dekat dengan perusahaan pengguna media sosial. Hubungan 

yang berkelanjutkan ini diharapkan konsumen akan selalu 

menjadi pelanggan tetap bahkan mampu menjadi promotor 

bagi teman-teman disekitarnya.  

 Menciptakan interaksi (X7.1)= Ayam Nelongso 

menciptakan interaksi online dengan konsumen 

berupa game atau kuis di akun instagram 

@ayamnelongso 

1. Jika Ayam Nelongso tidak pernah memberikan 

kuis 

2. Jika lebih dari 30 hari sekali Ayam Nelongso 

memberikan game atau kuis 

3. Jika 11 hari sekali sampai 30 hari sekali Ayam 

Nelongso memberikan game atau kuis 

4. Jika setiap 2 hari sekali sampai 10 hari sekali 

Ayam Nelongso memberikan game atau kuis 

5. Jika setiap hari Ayam Nelongso memberikan 

game atau kuis 

 Giveaway (X7.2)= Ayam Nelongso menyediakan give 

away  pada beberapa kesempatan bagi konsumen 

1. Jika Ayam Nelongso tidak pernah memberikan 

give away   

2. Jika setiap lebih dari 1 tahun sekali Ayam 

Nelongso memberikan give away   

3. Jika setiap 6 sampai 12 bulan sekali Ayam 

Nelongso memberikan give away   
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4. Jika setiap 2 sampai 6 bulan sekali Ayam 

Nelongso memberikan give away   

5. Jika setiap 1 bulan sekali Ayam Nelongso 

memberikan give away   

 Lomba berhadiah (X7.3)= Ayam Nelongso 

mengadakan perlombaan dengan hadiah yang 

menarik untuk konsumen 

1. Jika Ayam Nelongso tidak pernah mengadakan 

perlombaan 

2. Jika Ayam Nelongso mengadakan perlombaan 1 

kali   

3. Jika Ayam Nelongso mengadakan perlombaan 2 

kali 

4. Jika Ayam Nelongso mengadakan perlombaan 3 

kali 

5. Jika Ayam Nelongso sudah mengadakan 

perlombaan >3 kali 

 

H. Content (X8) 

Content semua objek digital yang terdapat dalam sebuah 

web baik dalam bentuk audio,video, image ataupun text. 

Content mempunyai daya tarik sendiri dari konsumen. Banyak 

konsumen yang lebih menyukai iklan yang kreatif, melalui 

design, poster dan lain-lain, sehingga konsumen akan terpikat 

dan memunculkan rasa ingin tau yang tinggi.  

 Poster kreatif (X8.1)= Ayam Nelongso mampu 

mebuat design poster yang kreatif 

1. Jika konsumen tidak tertarik untuk melihat posting 

Ayam Nelongso 
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2. Jika konsumen hanya tertarik untuk membuka 

posting  sekali saja 

3. Jika konsumen tertarik membuka posting untuk 

beberapa waktu 

4. Jika konsumen tertarik untuk selalu membuka 

posting  saja 

5. Jika konsumen tertarik untuk selalu membuka 

posting dan ikut membaca caption 

 Kemenarikan foto (X8.2)= Ayam Nelongso mampu 

mengambil angle foto produk dengan baik 

sehingga konsumen tertarik 

1. Jika konsumen tidak menyukai foto dan tidak 

ingin membeli 

2. Jika konsumen hanya menyukai foto dan tidak  

berkeinginan untuk membeli 

3. Jika konsumen menyukai foto dan mempunyai 

keinginan untuk membeli 

4. Jika konsumen memutuskan untuk membeli saja 

5. Jika konsumen memutuskan untuk membeli dan 

merekomendasikan ke teman 

 Kemanarikan video (X8.3)= Ayam Nelongso 

memberikan informasi dalam bentuk konten video 

yang menghibur 

1. Jika konsumen tidak ingin menonton 

2. Jika konsumen hanya ingin menonton di akhir saja 

untuk mengtahui intinya 

3. Jika konsumen saat menonton tidak ingin 

melanjutkan sampai akhir 

4. Jika konsumen ingin menonton sampai akhir saja. 
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5. Jika konsumen ingin menonton sampai akhir dan 

menunggu posting selanjutnya 

 

I. Customization (X9) 

Customization kemampuan situs untuk memodifikasi 

dirinya sesuai dengan keinginan penggunanya. Perusahan 

dapat memilih apapun sesuai visi misi yang melekat pada jati 

diri yang berbeda dari perusahaan lainnya.  

 Keunikan logo (X9.1)=Logo yang ditampilkan 

berupa simbol bebek namun dengan nama ayam 

1. Jika hal tersebut membuat konsumen sangat tidak 

tertarik 

2. Jika hal tersebut membuat konsumen tidak tertarik 

3. Jika hal tersebut membuat konsumen cukup 

tertarik 

4. Jika hal tersebut membuat konsumen tertarik 

5. Jika hal tersebut membuat banyak konsumen 

sangat tertarik 

 Ciri khas logo (X9.2)= Karakteristik design, logo, 

nama perusahaan “Ayam Nelongso” 

membedakannya dengan logo, nama perusahaan 

lain yang sejenis 

1. Jika ketiganya dari karakteristik design, logo, 

nama perusahaan Ayam Nelongso persis mirip 

dengan perusahaan lain 

2. Jika konsumen merasa bahwa salah dua dari 

karakteristik design atau logo atau nama 

perusahaan Ayam Nelongso persis mirip dengan 

perusahaan lain 
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3. Jika konsumen merasa bahwa salah satu dari 

karakteristik design atau logo atau nama 

perusahaan Ayam Nelongso persis mirip dengan 

perusahaan lain 

4. Jika konsumen merasa bahwa bentuk logo, nama 

Ayam Nelongso sekilas terlihat sama dengan 

perusahaan lain (hampir mirip) 

5. Jika konsumen merasa bahwa karakteristik design, 

logo, nama perusahaan Ayam Nelongso tidak 

sama dengan perusahaan lain 

J. Pengalaman konsumen menjadi follower (X11) 

 Kesukaan terhadap media sosial instagram (X11.1) 

1. Sangat tidak suka ( <1 jam perhari) 

2. Tidak suka (1 jam perhari) 

3. Lumayan suka (2-3 jam perhari) 

4. Suka ( 4-5 jam perhari ) 

5. Sangat suka ( >6 jam perhari ) 

 Tujuan menjadi follower  instagram (X11.2) 

1. Coba-coba 

2. Menambah teman 

3. Sumber refrensi bisnis 

4. Mendapat informasi promo 

 5. Mendapat informasi harga, dan menu produk 

 Lama menjadi follower  (X11.3) 

1. < 6 bulan 

2. < 1 tahun 

3. 1-2 tahun 

4. > 2 tahun 

5. > 3 tahun 
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K. Keputusan Pembelian (Y) 

Keputusan pembelian yaitu suatu tahap dimana 

konsumen telah memiliki  pilihan  dan siap untuk melakukan 

pembelian atau pertukaran antara uang dan janji untuk 

membayar dengan hak kepemilikan atau penggunaan suatu 

barang atau jasa 

 Keinginan membeli (Y1.3)= Saya memutuskan 

membeli di Ayam Goreng Nelongso setelah 

mendapat informasi harga, promo, atau testimony 

orang lain.  

1. Jika konsumen membeli tanpa alasan apapun 

2. Jika konsumen membeli produk karena hanya ada 

promo 

3. Jika konsumen membeli produk hanya setelah 

terpengaruh dari testimony orang lain. 

4. Jika konsumen membeli produk setelah mendapat 

2 diantara informasi harga, promo, atau testimony 

orang lain. 

5. Jika konsumen membeli produk setelah mendapat 

informasi harga, promo, dan testimony orang lain. 

 Keinginan membeli ulang (Y1.2)= Saya merasa puas 

dengan merek, harga, pelayanan, dan kualitas di 

Ayam Goreng Nelongso dan memutuskan untuk 

membeli ulang 

1. Jika konsumen tidak merasa puas dengan 

pembelian sebelumnya dan tidak memutuskan 

membeli ulang 

2. Jika konsumen membeli ulang setelah merasa 

puas 1 diantara merek, harga, pelayanan, dan 

kualitas pembelian sebelumnya 
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3. Jika konsumen membeli ulang setelah merasa 

puas 2 diantara merek, harga, pelayanan, dan 

kualitas pembelian sebelumnya 

4. Jika konsumen membeli ulang setelah merasa 

puas 3 diantara merek, harga, pelayanan, dan 

kualitas pembelian sebelumnya 

5. Jika konsumen membeli ulang setelah merasa 

puas dengan merek, harga, pelayanan, dan 

kualitas pembelian sebelumnya 

 Merekomendasikan kepada orang lain (Y1.3)= Saya 

merasa puas dengan merek, harga, pelayanan, dan 

kualitas di Ayam Goreng Nelongso dan akan 

merekomendasikan kepada orang lain  

1. Jika konsumen tidak merasa puas dan tidak 

memutuskan untuk merekomendasikan kepada 

orang lain 

2. Jika konsumen merekomendasikan setelah 

merasa puas 1 diantara merek, harga, pelayanan, 

dan kualitas pembelian sebelumnya 

3. Jika konsumen merekomendasikan setelah 

merasa puas 2 diantara merek, harga, pelayanan, 

dan kualitas pembelian sebelumnya 

4. Jika konsumen merekomendasikan setelah 

merasa puas 3 diantara merek, harga, pelayanan, 

dan kualitas pembelian sebelumnya 

5. Jika konsumen merekomendasikan setelah 

merasa puas dengan merek, harga, pelayanan, dan 

kualitas pembelian sebelumnya 
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3.7 Analisis Data  

3.7.1 Uji Validitas  

  Uji Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat-tingkat atau kesahihan suatu instrumen. Dalam teknik 

pengujian ini yang akan diuji adalah validitas konstruk dengan 

menggunakan uji analisis faktor dengan cara mengkorelasikan 

jumlah skor faktor dengan skor total. Uji validitas bertujuan 

untuk menguji apakah kuesioner dapat digunakan sebagai 

instrument penelitian. Suatu skala pengukur dikatakan valid 

apabila skala tersebut digunakan mengukur apa yang 

seharusnya diukur (Sugiyono, 2015).  

  Nilai korelasi yang diperoleh dibandingkan dengan angka 

kritis tabel korelasi nilai r, dengan n= 30 orang dan taraf 

signifikasi sebesar 5%. Selanjutnya diperoleh nilai r tabel 

sebesar 0,361. Jika nilai korelasi yang diperoleh lebih dari r 

tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima (Arikunto, 2002). 

Rumus yang digunakan untuk menguji validitas instrument ini 

adalah Product Moment Person sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan:   

   : korelasi antara X dan Y 

∑X : jumlah kuadrat nilai X 

∑Y2 : jumlah kuadrat nilai Y 

N    : jumlah responden 

X    : skor masing-masing pertanyaan 

Y    : skor total 
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3.7.2 Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas adalah suatu indeks yang menunjukan 

sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu 

kuesioner dinyatakan reliable atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu (Ghozali,2001). Kehandalan yang 

menyangkut kekonsistenan jawaban jika diujikan berulang 

pada sampel yang berbeda. Rumus reliabilitas dalam 

penelitian menggunakan rumus koefisien Alpha Cronbach 

dengan rumus: 

                                ɑ   = nh2  

                                  1+n-1 h2 

Keterangan: 

ɑ = Alpha Cronbach  

n = jumlah variabel  

h2 = rata-rata  

 

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat hasil 

perhitungan  nilai cronbachalpha (ɑ). Variabel dikatakan 

reliable jika memberikan nilai cronbachalpha (ɑ) > 0,6 yaitu 

bila dilakukan penelitian ulang dengan waktu dan dimensi 

yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang sama. 

Tetapi sebaliknya, bila alpha < 0,6 maka dianggap kurang 

handal, artinya bila variabel-variabel tersebut dilakukan 

penelitian ulang dengan waktu dan dimensi yang berbeda akan 

menghasilkan kesimpulan yang berbeda.  

  

3.7.3. Analisis Faktor 

Analisis faktor merupakan analisis yang digunakan 

untuk menganalisis data-data masukan yang berupa data 
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matriks dan terdiri dari variabel-variabel dengan jumlah besar. 

Analisis ini berfungsi untuk menyederhanakan seperangkat 

data melalui reduksi seperangkat variabel responden dalam 

jumlah besar menjadi sejumlah kecil faktor yang tetap 

memiliki sebagian besar informasi yang terdapat pada 

seperangkat data sebelum direduksi (Hasan, 2002). 

 

3.7.4 Regresi Linier Berganda (Multiple Regression)  

  Regresi berganda digunakan untuk mengetahui dua 

variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat, yang akan 

dihitung dengan persamaan (Ghozali, 2001) berrikut: 

 

 

Keterangan: 

Y = keputusan pembelian 

X1 = accessibility 

X2 = timeliness 

X3 = credibility 

X4 = context 

X5 = communication 

X6 = collaboration 

X7 = connection 

X8 = content 

X9 = customization 

X10= karakteristik konsumen 

X11= pengalaman konsumen 

 

3.7.5 Uji R2 (Koefisien Determinan) 

Uji ini digunakan untuk melihat seberapa kuat variabel 

yang dimasukkan kedalam model dapat menerangkan model. 

Y = a + ß1X1 + ß2X2 + ……….+ 

ß17X17 + e 
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Secara verbal, R2 merupakan besaran yang paling sering 

digunakan untuk mengukur goodness of fit (kesesuaian model) 

garis regresi total varian dalam variabel endogen yang 

menjelaskan model regresi. Sifat dasar R2 adalah besarnya 

yang selalu bernilai positif namun lebih kecil dari satu. 

Koefisien determinasi (R Square) adalah pengkuadratan dari 

koefisien korelasi (R) (Sugioyono, 2015). 

 

3.7.6 Uji F (Signifikan Simultan) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukan apakah 

semua variabel bebas yang dimasukan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabelterikat. Umar (2005), menyatakan bahwa uji F 

digunakan untuk menguji tingkat signifikansi parameter secara 

bersama-sama dari variabel yang diukur terhadap variabel 

terikat, apakah dapat diterima secara statistik yaitu dengan 

membandingkan Fhitung dan Ftabel dan level of significant. Untuk 

menguji kedua hipotesis ini digunakan uji statistik F: 

1. Taraf signifikan ɑ = 0,05 

2. Kriteria pengujian dimana Ha diterima apabila p value < ɑ 

dan Ha ditolak apabila p value > ɑ.  

 

3.7.7 Uji t (Uji Parsial) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel independen secara individual 

dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan 

dengan menggunakan signifikan level 0,05 (ɑ=5%). Uji t ini 

merupakan metode pengujian hipotesis secara parsial atau 

individual terhadap koefisien regresi yaitu dengan 

membandingkan nila statistik masing-masing koefisien regresi 
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dengan nilai ttabel sesuai dengan tingkat signifikansi yang 

digunakan (Umar, 2005). Penerimaan atau penolakan hipotesis 

dilakukan dengan kriteria:  

1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien 

regresi tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel 

independen  tidak mempunyai pengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen.  

2. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima 

(koefisien regresi signifikan) . Ini berarti secara parsial 

variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yangs 

ignifikan terhadap variabel dependen. 

 

3.8 Batasan Istilah 

Ayam Goreng Nelongso : perusahaan yang bergerak dalam 

bidang kuliner dan menyediakan 

beberapa menu olahan ayam dan ikan 

dengan campuran berbagai varian 

sambal yang tersedia. 

E-Marketing  : usaha-usaha perusahaan untuk 

menginformasikan, berkomunikasi, 

mempromosikan dan memasarkan 

produk dan jasa melalui internet. 

Instagram : sebuah aplikasi berbagi foto dan 

video yang memungkinkan pengguna 

mengambil foto, mengambil video, 

menerapkan filter digital, dan 

membagikannya ke berbagai layanan 

jejaring sosial, termasuk milik 

Instagram sendiri. 
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Accessibility  : tingkat kemampuan akses sebuah 

website. 

Timeliness  : berhubungan dengan berbagai 

update yang tersedia di website. 

Credibility  : seberapa factual dan verifiable 

informasi dan materi yang disediakan 

website.  

Context  : cara membingkai sebuah pesan 

(informasi) dengan memperhatikan 

penggunaan bahasa maupun isi dari 

pesan yang akan disampaikan.  

Communication  : berbagi pesan (informasi) seperti 

mendengar, merespon dan tumbuh 

dengan berbagai macam cara agar 

pengguna merasa nyaman dan pesan 

tersampaikan dengan baik.  

Collaboration  : kedua belah pihak bekerja sama 

untuk membuat segala hal menjadi 

lebih baik. Dengan kerja sama antara 

sebuah akun atau perusahaan dengan 

penggunanya di media sosial untuk 

membuat hal baik lebih efektif dan 

lebih efisien. 

Connection  : memelihara hubungan yang telah 

terbina. Bisa dengan melakukan 

sesuatu yang bersifat berkelanjutan 

sehingga pengguna merasa lebih dekat 

dengan perusahaan pengguna media 

sosial.  
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Content  : semua objek digital yang terdapat 

dalam sebuah web baik dalam bentuk 

audio, video, image ataupun text. 

Customization  : kemampuan situs untuk 

memodifikasi dirinya sesuai dengan 

keinginan penggunanya. 

Keputusan Pembelian : suatu tahap dimana konsumen telah 

memiliki pilihan dan siap untuk 

melakukan pembelian atau pertukaran 

antara uang dan janji untuk membayar 

dengan hak kepemilikan atau 

penggunaan suatu barang atau jasa. 

Uji Asumsi Klasik : analisis yang dilakukan untuk 

menilai apakah di dalam sebuah model 

regresi linear terdapat masalah-

masalah asumsi klasik. Uji asumsi 

klasik yang dilakukan dengan uji 

autokorelasi yang sudah memenuhi 

syarat bahwa (P< 0,5) 

Netizen   :gabungan kata warga (citizen) 

dan internet yang artinya "warga 

internet" yaitu seseorang yang aktif 

terlibat dalam komunitas maya atau 

internet pada umumnya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profil Perusahaan 

4.1.1 Gambaran Umum Ayam Goreng Nelongso 

Ayam Goreng Nelongso merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang kuliner traadisional Indonesia. Ayam 

Goreng Nelongso merupakan salah satu usaha dari Nelongso 

Group. Awal berdiri sejak bulan Februari 2013, dengan 

menyewa sepetak pujasera di Jl.Sukarno Hatta Malang yang 

berukuran 2x3 meter, didirikan oleh mas Nanang dan istrinya 

untuk mencukupi penghasilan keluarga. Saat ini Ayam Goreng 

Nelongso memiliki 36 outlet 10 kota, 15 outlet di Malang, 1 di 

Batu, 1 di Jember, 2 di Sidoarjo, 7 di Surabaya, 4 di Bandung, 

1 di Gresik, 1 di Kediri, 1 di Yogyakarta dan 1 di Jakarta. 

Ayam Goreng Nelongso mempunyai semboyan perusahaan 

yaitu “Nelongso Punya Cerita”. Logo Ayam Goreng Nelongso 

sangatlah unik, dengan gambar kepala bebek dan bertuliskan 

nama tempat makan yaitu Ayam Goreng Nelongso yang 

membuat orang bertanya-tanya. Logo kepala bebek diambil 

dari nama sebelumnya yaitu griya bebek mas Nanang, sebelum 

akhirnya dinamakan Ayam Goreng Nelongso. Logo Ayam 

Goreng Nelongso dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Logo Ayam Goreng Nelongso 
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Sasaran pemasaran Ayam Goreng Nelongso awalnya 

kalangan mahasiswa, namun karena saat ini usahanya sudah 

meluas sehingga sasaran pemasaraannya yaitu masyarakat 

umum, karena banyak sekali kompetitor yang berjualan ayam 

goreng, maka mas nanang menarik perhatian konsumen 

dengan menamakan produknya dengan nama Ayam Goreng 

Nelongso dengan pertimbangan namanya unik dan mudah di 

ingat dan harga 1 porsi di bandrol Rp 5.000 dengan komposisi 

setiap menunya (nasi+sayap+ceker) karna menu ini 

merupakan identitas atau ciri khas Ayam Goreng Nelongso 

maka menu dan harga bertahan sampai sekarang dengan porsi 

terbatas karna hanya untuk menarik perhatian konsumen. 

Strategi pemasaraan yang dilakukan yaitu pemasaran offline 

dan online Pemasaran offline yang dilakukan seperti 

penyebaran brosur, kerjasama sponshorship, radio, koran,  

event-event baik dalam mengikuti open stand ataupun kegiatan 

dari dalam perusahaan sendiri seperti peduli jomblo, peduli 

maba, lomba atau game dan lainnya. Kegiatan pemasaran 

onine sendiri seperi media sosial (instagram, facebook), atau 

ikut bergabung dengan aplikasi Gojek atau Grab serta 

melibatkan influencer atau public figur dalam kegiatan 

promosi. 

Menu yang disediakan Ayam Goreng Nelongso 

terdapat menu utama (ayam, bebek, ikan), menu tambahan 

(sayuran, tahu, tempe, jamur), minuman dan 11 macam sambal 

gratis yang menjadi ciri khas tersendiri daripada kompetitor 

lainnya seperti (sambal keju, sambal ijo, sambal teri, sambal 

ebi, sambal plecing, sambal pete, sambal bawang, sambal 

mangga muda, sambal bajak, sambal korek pedas dan sambal 

korek tidak pedas). Menu unggulan di Ayam Goreng Nelongso 

yaitu ayam krispi, ayam kepruk dan ayam bakar sedangkan 
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sambal favorit diantaranya adalah sambal korek, sambal 

bawang dan sambal plecing. Fasilitas yang disediakan Ayam 

Goreng Nelongso meliputi mushola, toilet, wifi, tisu, kipas 

angin, area parkir, music sound dan delivery order. 

Dokumentasi hasil penelitian dapat dilihat pada Lampiran 9.  

 

4.1.2 Visi Ayam Goreng Nelongso 

Sukses Bersama Karya Bersama. 

 

4.1.3 Misi Ayam Goreng Nelongso 

Menjunjung tinggi budaya “TRENDI” 

1. Taqwa kepada Allah SWT 

2. Ramah 

3. Energik 

4. Norma (menjunjung tinggi norma adat istiadat dan sopan 

santun) 

5. Dedikasi 

 

4.1.4 Struktur Organisasi Ayam Goreng Nelongso 

Ayam Goreng Nelongso dipimpin oleh komisaris 

yaitu owner Ayam Goreng Nelongso yang membawahi 

seorang direktur dan general manager. Direktur menangani 

semua urusan managemen mulai dari marketing, quality 

control, HRD, keuangan, IT, dan building. Tugas marketing 

yaitu untuk memasarkan produk dan melakukan upaya-upaya 

yang mampu menaikan pendapatan. Quality control bertugas 

untuk menyeleksi bahan baku dan memilih suppliyer yang 

tepat. HRD bertugas sebagai pengatur SDM di seluruh outlet 

Ayam Goreng Nelongso. Keuangan bertugas mengatur segala 

pemasukan, pengeluaran rugi dan laba perusahaan. IT bertugas 

untuk mengatur seluruh program kasir dan building bertugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

mengatur proses pembangunan restauran Ayam Goreng 

Nelongso dari awal sampai akhir. Struktur organisasi Ayam 

Goreng Nelongso dapat dilihat pada Gambar 3.  

 

 

 

Gambar 3. Struktur organisasi 
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4.2 Karakteristik Responden 

 Penentuan responden dalam penelitian didasarkan 

pada data yang diperoleh dari survei di Ayam Goreng Nelogso 

melalui direct message instagram @ayamnelongso dengan alat 

bantu menggunakan kuesioner. Kuesioner penelitian dapat 

dilihat pada Lampiran 1.  dan hasil tabulasi data kuesioner 

secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 8. Karakteristik 

responden dibedakan berdasarkan usia, jenis kelamin, 

pendidikan, pekerjaan dan pendapatan.  

 

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 Hasil karakteristik dari 100 responden berdasarkan 

umur menunjukan bahwa usia didominasikan pada usia 19-24 

tahun yaitu mencapai 73% yang merupakan kelompok umur 

remaja akhir, usia <19 tahun sebanyak 17% dan usia >24 

tahun sebanyak 10%. Pernyataan ini sesuai dengan WHO 

(1995), yang menyatakan bahwa remaja dikelompokkan 

menjadi tiga kelompok umur berdasarkan perubahan fisik, 

psikologis dan sosial yaitu remaja awal berumur 10-14 tahun, 

remaja menengah berumur 15-19 tahun dan remaja akhir atau 

dewasa muda berumur 19-24 tahun. Hal ini dikarenakan 

remaja generasi sekarang lebih menyukai makanan praktis dan 

cepat saji, serta menyukai hal-hal berbasis teknologi, sehingga 

promosi menggunakan media sosial terutama instagram 

merupakan cara yang paling tepat. Data responden 

berdasarkan usia dapat dilihat pada Gambar 4. 
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10%73%
17%

Berdasarkan Usia

< 19 tahun
19-24 tahun
> 24 tahun

Gambar 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Sumber: Data Primer diolah (2018) 

 

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Hasil survei penelitian dari 100 responden 

menunjukan bahwa responden lebih banyak berasal dari kaum 

perempuan sebanyak 55% daripada laki-laki sebanyak 45%. 

Hal ini disebabkan karena perempuan lebih senang 

menggunakan internet terutama sosial media dibandingkan 

laki-laki dikarenakan media sosial banyak menyajikan fitur-

fitur foto, video dan lainnya. Hal lain juga disebabkan karena 

perempuan lebih menyukai makanan pedas dan mampu 

mempengaruhi atau membujuk orang lain agar ikut melakukan 

proses pembelian, Data responden berdasarkan jenis kelamin 

dapat dilihat pada Gambar 5. 
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0%

1%
44%

12%43%

Berdasarkan Pendidikan 
SD/Sederajat

SMP/Sederajat

SMA/Sederajat

Akademi/Sederajat

Sarjana/Sederajat

55%45%

Berdasarkan Jenis Kelamin

Perempuan
Laki-laki

 

Gambar 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis 

Kelamin  

Sumber: Data Primer diolah (2018) 

 

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan  

 Hasil penelitian yang telah didapat berdasarkan survei 

melalui kuesioner pada konsumen Ayam Goreng Nelongso 

dapat dilihat melalui data responden berdasarkan pendidikan 

pada Gambar 6.  

Gambar 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Sumber: Data Primer diolah (2018) 
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48%

2%40%

6%

4%

Berdasarkan Pekerjaan
Pelajar/Mahasiswa

Pegawai Negeri Sipil

Karyawan swasta

Wiraswasta

Ibu Rumah Tangga

Tingkat pendidikan seseorang juga sangat 

berpengaruh terhadap kemampuan berpikir, cara pandang dan 

mengambil keputusan. Gambar 6 menunjukan bahwa dari 100 

responden menunjukan tingkat pendidikan terakhir yakni 

lulusan SD 0%, lulusan SMP 1%, lulusan SMA 44%, lulusan 

Akademi 12% dan lulusan Sarjana 43%. Mayoritas responden 

yaitu dari lulusan SMA dan Sarjana, hal ini dikarenakan outlet 

Ayam Goreng Nelongso berada di kota-kota pendidikan 

seperti Malang, Bandung, Surabaya, Jakarta dan lainnya, 

sehingga perkembangan teknologi juga sudah menjadi suatu 

hal yang biasa digunakan.  

 

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Hasil penelitian yang telah didapat berdasarkan survei 

melalui kuesioner pada konsumen Ayam Goreng Nelongso 

dapat dilihat melalui data responden berdasarkan pekerjaan 

pada Gambar 7. 

Gambar 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Sumber: Data Primer diolah (2018) 
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41%

20%
7%10%

22%

Berdasarkan Pendapatan
< Rp 500.000

Rp 500.000 - 1.000.000

Rp 1.000.000 -
1.500.000

 Pada Gambar 7. menunjukan dari hasil 100 responden 

terdapat 48% pelajar/mahasiswa, 2% pegawai negeri sipil, 

40% karyawan swasta, 6% wiraswasta dan 4% ibu rumah 

tangga. Data konsumen terbesar yaitu pelajar/mahasiswa dan 

karyawan swasta. Hal ini juga didukung oleh data konsumen 

berdasarkan pendidikan yang didominasi oleh Sarjana dan 

SMA, yang mana lulusan SMA banyak yang menjadi 

karyawan swasta, sehingga dari tingkat kesibukan mahasiswa 

yang mayoritas waktu dihabiskan di kampus dan tidak sempat 

memasak sehingga menyukai makanan praktis dan cepat saji.  

 

4.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan 

Hasil penelitian yang telah didapat berdasarkan survei 

melalui kuesioner pada konsumen Ayam Goreng Nelongso 

dapat dilihat melalui data responden berdasarkan pendapatan 

pada Gambar 8. 

Gambar 8. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan  

Sumber: Data Primer diolah (2018) 

 

Pada Gambar 8. dapat disimpulkan bahwa responden 

dengan pendapatan uang saku per bulan <Rp.500.000 

mendapat persentase tertinggi yaitu 45%, kemudian responden 

dengan pendapatan Rp 500.000 – 1.000.000 sebesar 19%, Rp 
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1.000.000 – 1.500.000 yaitu 6%, Rp 1.500.000 – 2.000.000 

sebesar 9% dan responden dengan pendapatan > Rp 2.000.000 

yaitu sebesar 21%. Hal ini berhubungan dengan karakteristik 

konsumen berdasarkan pekerjaan, yaitu banyak berasal dari 

pelajar atau mahasiswa yang mayoritas masih bergantung 

dengan uang saku yang diberikan oleh orang tua, alasan 

mahasiswa untuk membeli makan di Ayam Goreng Nelongso 

karena harga yang terkenal murah sehingga cocok dengan 

kantong mahasiswa dengan pendapatan yang mereka punya.  

 

4.3 Hasil Rata- Rata Skor Variabel yang Mempengaruhi 

Keputusan Pembelian di Instagram  

4.3.1 Variabel Kesukaan Terhadap Pengalaman 

Konsumen 

Tanggapan responden terhadap variabel kesukaan 

terhadap media sosial, tujuan menjadi follower  dan lama 

menjadi follower  dapat dilihat dari item pertanyaan. Masing-

masing item mempunyai indikator yang berbeda. Hasil 

jawaban responden dapat diketahui pada Tabel 1.  
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Tabel 1. Rata-rata skor responden berdasarkan kesukaan 

terhadap media sosial, tujuan  menjadi follower  dan lama 

menjadi follower   

Variabel Item Jumlah Rata-rata 

Skor 

Kesukaan 

terhadap media 

sosial instagram 

(X11.1) 

Sangat Suka 36 4,12 

Suka 41 

Lumayan Suka 22 

Tidak Suka 1 

Sangat Tidak Suka 0 

Tujuan menjadi 

follower  

instagram (X11.2) 

Informasi harga dan 

menu 

66 4,49 

Mendapat informasi 

promo 

24  

Sumber refrensi 

bisnis 

6  

Menambah teman 1  

Coba-coba 3  

Lama menjadi 

follower  

instagram (X11.3) 

>3 tahun 11 2,38 

>2 tahun 6  

1-2 tahun 25  

< 1 tahun 25  

< 6 bulan 32  

Sumber: Data primer diolah (2018) 

 

Tabel 1. menyatakan bahwa kesukaan terhadap media 

sosial instagram yaitu 41% responden suka dengan tolak ukur 

(4-5 jam perhari), dan 36% responden sangat suka >6 jam 

perhari) mengakses instagram serta 22% lainnya lumayan suka 

(2-3 jam perhari) dan ada 1% diantaranya yaitu tidak suka 

menggunakan instagram (1 jam perhari). Nilai  rata-rata skor 

sebesar 4,12 berarti responden merupakan pengguna aktif 
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instagram yang mana kegiatan membuka instagram 4-5 jam 

perhari. Berdasarkan sumber e-marketer.com (2017), di 

Indonesia jumlah pengguna instagram aktif mencapai 22 juta 

orang. Adapun dengan persebaran demografi pengguna 

instagram 18-29 tahun memiliki penggunaan terbesar yaitu 

83%. Namun 18% dari mereka yang berumur 30-49 tahun dan 

6% dari umur 50-64 tahun juga menggunakan instagram. 

Berdasarkan data tersebut, maka instagram merupakan salah 

satu media yang potensial untuk digunakan sebagai media 

promosi. 

Tabel 1. menjelaskan bahwa tujuan responden menjadi  

follower  instagram adalah 66% mendapat informasi harga dan 

menu Ayam Goreng Nelongso, 24% lainnya bertujuan untuk 

mendapat informasi promo, 6% sebagai sumber refrensi bisnis, 

1% untuk menambah teman dan 3% hanya sekedar coba-coba. 

Nilai skor rata-rata sebesar 4,49 yang tergolong tinggi. Hal ini 

membuktikan bahwa instagram merupakan media sosial yang 

sesuai sebagai upaya memperkenalkan suatu usaha bisnis atau 

pun ajang media promosi yang tepat serta murah. Komunikasi 

pemasaran sebagai cara perusahaan dalam menginformasikan, 

mengajak, dan mengingatkan konsumen baik secara langsung 

maupun tidak langsung mengenai suatu produk atau brand 

yang dijualnya (Kotler & Keller, 2016). Komunikasi 

pemasaran merupakan cara-cara yang dilakukan perusahaan 

untuk dapat berinteraksi baik dengan pihak-pihak internal 

perusahaan (karyawan) maupun eksternal (konsumen, 

pemerintah, pesaing, dll) dengan tujuan meningkatkan 

penjualan dan menjaga citra perusahaan. Salah satu bauran 

promosi yang digunakan perusahaan adalah media sosial. 

Tabel 1. juga menjelaskan bahwa lama responden 

menjadi follower  akun instagram Ayam Goreng Nelongso  
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mayoritas terletak pada kurun waktu <6 bulan yaitu 

sebesar 32%, 25% 1-2 tahun, 25% lainnya <1 tahun. Hal ini 

dikarenakan instagram Ayam Goreng Nelongso memang 

terhitung baru yaitu dibuat pada tahun 2015 dan mulai aktif 

menggunakan instagram sekitar 2 tahun terakhir, sehingga 

banyak responden yang baru mulai mengikuti akun instagram 

Ayam Goreng Nelongso.  

 

4.3.2 Variabel Accessibility 

Tanggapan dari responden terhadap variabel 

accesibility dapat diketahui dengan cara mengukur responden 

dengan 3 item pertanyaan yaitu, jaringan internet (X1.1), 

kemampuan akses (X1.2), dan kemampuan SDM (X1.3). Hasil 

jawaban dari responden dapat dilihat pada Tabel 2. berikut. 

 

Tabel 2. Rata-rata skor responden terhadap Accessibility 

Keterangan: 1= Sangat Tidak Setuju, 2= Tidak Setuju, 3= 

Netral, 4= Setuju, 5= Sangat Setuju 

 

Sub variabel jaringan internet yang diterapkan di 

Ayam Goreng Nelongso dalam penelitian ini adalah seberapa 

kuat Ayam Goreng Nelongso memfasilitasi jaringan wifi pada 

setiap restaurannya. Nilai rata-rata indikator jaringan internet 

Accessibility (X1) Skala Likert Rata-rata 

Skor 5 4 3 2 1 

Jaringan internet 

(X1.1) 

11 21 39 22 7 3,07 

Kemampuan akses 

(X1.2) 

64 32 2 1 1 4,57 

Efisiensi SDM (X1.3) 42 17 30 9 2 3,88 

Rata-rata      3,84 
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3,07 menunjukan bahwa jaringan wifi yang ada di rumah 

makan Ayam Goreng Nelongso lumayan kuat dimana 

penilaian responden yang menjawab ada diantara netral 

(lumayan kuat) sebesar 39% dan kuat (setuju) sebesar 21%.  

Konsumen atau wisatawan dalam memutuskan untuk 

berkunjung memiliki berbagai pertimbangan seperti halnya 

melihat ulasan melalui orang lain sebelum melakukan proses 

pembelian. Suatu proses untuk memilih, terdapat suatu aspek 

dimana calon konsumen atau wisatawan dapat menentukan 

seperti apa tujuan dari pilihan yang ada dibenak konsumen 

tersebut (Wicaksono, 2017). Maka dari itu ulasan perlu 

dilakukan untuk memberi tahu konsumen tentang suatu produk 

yang belum diketahuinya.  

Sub variabel kemampuan akses yang dilakukan Ayam 

Goreng Nelongso diukur dari seberapa konsisten dalam 

melakukan instagram story tentang kegiatan sehari-hari 

ataupun review menu-menu yang ada di Ayam Goreng 

Nelongso yang dilakukan melalui cuplikan video. Nilai rata-

rata indikator kemampuan akses sebesar 4,57 dengan nilai ini 

dapat diketahui bahwa penilaian termasuk dalam kategori 

sangat tinggi karena berada dalam penilaian setuju sebesar 

42% dan sangat setuju sebesar 64%, artinya Ayam Goreng 

Nelongso konsisten dalam menjalankan aktivitas instagram 

seperti memberi ulasan mengenai produknya, ulasan tentang 

pendapat konsumen dan lainnya. Hal ini penting agar 

konsumen mengetahui tentang produk yang belum mereka 

ketahui sebelumnya. 

Pada sub variabel ketiga dari accessibility yaitu 

efisiensi SDM (Sumber Daya Manusia) yang diterapkan di 

Ayam Goreng Nelongso dalam penelitian ini adalah apakah 

sumber daya manusia sudah cukup efisien dalam 
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mengoperasikan instagram dengan baik. Nilai rata-rata skor 

menunjukan 3,88 yang artinya berada diantara jawaban netral 

dan setuju. Responden yang menjawab netral sebesar 30% dan 

yang menjawab setuju sebesar 17%, artinya kemampuan SDM 

cukup baik yang ditinjau pula dari kemampuan akses pada sub 

variabel kedua yang dijalankan sangat baik. 

Nilai rata-rata skor keseluruhan dari variabel 

accessibility sebesar 3,84 yang berarti bahwa tingkat 

kemampuan akses sebuah website dikelola secara cukup baik 

dan konsisten menurut responden.  

 

4.3.3. Variabel Timeliness 

Ketepatan waktu (timeliness) merupakan salah satu 

faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang 

relevan. Karakteristik informasi yang relevan harus 

mempunyai nilai prediktif dan disajikan tepat waktu. 

Ketepatan waktu informasi adalah informasi yang tersedia 

sebelum kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi 

keputusan maupun untuk membuat perbedaan dalam suatu 

keputusan. Aktualitas (timeliness) berkaitan dengan apakah 

pesan tersebut baru, tepat waktu, dan terkini.  (Suwarjono, 

2002). Pada dasar e-marketing pada suatu bisnis produk, 

ketepatan waktu (timeliness) erat hubungannya dengan update 

berbagai informasi yang terbaru seperti halnya informasi menu 

dan promo. Tanggapan dari responden terhadap variabel 

timeliness dapat diketahui dengan cara mengukur responden 

dengan 2 item pertanyaan yaitu, update produk (X2.1), dan 

update promo (X.2.2). Hasil jawaban dari responden dapat 

dilihat pada Tabel 3. berikut. 
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Tabel 3. Rata-rata skor responden terhadap Timeliness 

Timeliness (X2) Skala Likert Rata-rata  

Skor 5 4 3 2 1 

 Update produk (X2.1) 36 49 7 7 1 4,12 

Update promo (X2.2) 36 48 13 3 0 4,17 

Rata-rata      4,13 

Keterangan: 1= Sangat Tidak Setuju, 2= Tidak Setuju, 3= 

Netral, 4= Setuju, 5= Sangat Setuju 

 

Sub variabel update produk yang dilakukan Ayam 

Goreng Nelongso diukur dari seberapa sering Ayam Goreng 

Nelongso memberikan informasi tentang produk-produk 

terbaru atau mengulas (review) menu yang ada. Nilai rata-rata 

indikator tersebut sebesar 4,12 yang berada diantara jawaban 

49% ssetuju dan 36% sangat setuju berarti menunjukan bahwa 

Ayam Goreng Nelongso sering melakukan update 

(pembaharuan) tentang informasi produk atau menu-menu 

yang disediakan. 

Sub variabel yang kedua yaitu update promo yang 

dilakukan Ayam Goreng Nelongso dipenelitian ini adalah 

seberapa cepat atau sering Ayam Goreng Nelongso 

mengupdate promo-promo terbaru di akun instagramnya. Nilai 

rata-rata skor variabel ini yaitu sebesar 4,17 yang berada 

diantara jawaban 48% setuju dan 36% sangat setuju. Angka ini 

menunjukan angka yang tinggi dan berarti Ayam Goreng 

Nelongso selalu up to date dalam memberikan informasi 

promo di akun instagram yang dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen. 

Nilai rata-rata skor timeliness sebesar 4,13 yang 

berarti bahwa sebagian besar konsumen menganggap Ayam 
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Goreng Nelongso selalu memberikan berbagai update 

mengenai menu ataupun promo yang tersedia di website. Hal 

ini karena perkembangan dari setiap produk atau inovasi 

sebuah perusahaan akan diketahui informasinya melalui 

update atau postingan yang dilakukan oleh perusahaan melalui 

akun instagram salah satunya.  

 

4.3.4 Variabel Credibility 

 Cheung dan Thadani (2010) menyatakan 

kredibilitas pada umumnya mengacu pada pengetahuan 

professional (professional knowledge) yang dimiliki 

komunikator mengenai produk atau jasa, apakah informasi 

yang disampaikan merupakan informasi yang terpercaya atau 

factual. Keakuratan juga berkaitan dengan reliabilitas dari 

pesan atau argumen. Hal itu juga menunjukkan persepsi 

pengguna bahwa informasi tersebut adalah benar adanya. 

Tanggapan dari responden terhadap variabel credibility dapat 

diketahui dengan cara mengukur responden dengan 3 item 

pertanyaan yaitu, kesesuaian harga (X3.1), kesesuaian promosi 

(X3.2) dan kesesuaian testimony (X3.3). Hasil jawaban dari 

responden dapat dilihat pada Tabel 4. berikut: 

  

Tabel 4. Rata-rata skor responden terhadap Credibility 

Credibility (X3) Skala Likert Rata-rata  

Skor 5 4 3 2 1 

Kesesuaian harga (X3.1) 95 4 0 0 1 4,92 

Kesesuaian promosi (X3.2) 39 19 34 7 1 3,88 

Kesesuaian testimony 

(X3.3) 

86 10 3 0 1 4,80 

Rata-rata      4,53 

Keterangan: 1= Sangat Tidak Setuju, 2= Tidak Setuju, 3= 

Netral, 4= Setuju, 5= Sangat Setuju 
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Sub variabel kesesuaian harga dalam penelitian ini 

adalah kesamaan harga yang dicantumkan di instagram sama 

dengan harga asli saat membeli di outlet. Nilai rata-rata 

indikator ini sebesar 4,92 yang menunjukan angka sangat 

tinggi yaitu 95% responden menganggap sangat sesuai dan 

berarti bahwa Ayam Goreng Nelongso menginformasikan 

harga yang ada di instagram sesuai dengan harga asli di outlet. 

Indikator kedua yaitu kesesuaian promosi, dalam 

penelitian ini tolak ukur yaitu berupa promosi yang diberikan 

Ayam Goreng Nelongso apakah termasuk promosi bersyarat 

atau tidak. Nilai skor rata-rata sub variabel ini yaitu sebesar 

3,88 yang berarti Ayam Nelongso memberikan promo makan 

gratis dengan batasan waktu dan tempat tertentu. Biasanya, 

Ayam Goreng Nelongso memberikan promo makan gratis saat 

ada pembukaan outlet baru dengan jangka waktu selama tujuh 

hari berturut-turut.  

Sub variabel ketiga dari credibility adalah kesesuaian 

testimony. Pada sub variabel ini diukur apakah Ayam Goreng 

Nelongso memberikan testimony yang sesuai dengan apa yang 

konsumen berikan atau apakah terdapat unsur paksaan untuk 

memberikan testimony yang positif. Nilai skor rata-rata 

indikator ini sebesar 4,80. Hal ini menunjukan bahwa 

konsumen Ayam Goreng Nelongso memberikan kebenaran 

terhadap pendapat (testimony) yang diberikan tanpa adanya 

unsur paksaan. 

Nilai rata-rata skor dari variabel credibility yaitu 

sebesar 4,53 yang berarti bahwa konsumen menganggap 

Ayam Goreng Nelongso memberikan informasi yang factual 

dan verifiable informasi dan materi yang disediakan website. 

Keakuratan data yang disampaikan oleh perusahaan kepada 
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konsumen berdasarkan kejadian yang real atau nyata, karena 

hal ini akan berhubungan dengan tingkat kepercayaan 

konsumen. Kredibilitas menimbulkan suatu kepercayaan 

(trustworthiness), yaitu tingkat kepercayaan dan penerimaan 

yang dikembangkan penerima pesan mengenai suatu sumber. 

Pengalaman sumber informasi (source experience), adalah 

tingkat dimana komunikator merasa familiar dengan produk 

atau jasa berdasarkan pengalaman aktual dilihat dari sudut 

pandang penerima e-WOM (Teng, Wei Khong, Wei Goh & 

Yee, 2014). 

 

4.3.5 Variabel Context 

Tanggapan dari responden terhadap variabel context 

dapat diketahui dengan cara mengukur responden dengan 3 

item pertanyaan yaitu, isi pesan (X4.1), struktur pesan (X4.2) dan 

format pesan (X4.3). Hasil jawaban dari responden dapat dilihat 

pada Tabel 5. berikut. 

 

Tabel 5. Rata-rata skor responden terhadap Context 

Context (X4) Skala Likert Rata-rata 

Skor 5 4 3 2 1 

Isi pesan (X4.1) 32 55 13 0 0 4,19 

Struktur pesan (X4.2) 84 12 1 1 2 4,75 

Format pesan (X4.3) 77 15 5 3 0 4,66 

Rata-rata      4,53 

Keterangan: 1= Sangat Tidak Setuju, 2= Tidak Setuju, 3= 

Netral, 4= Setuju, 5= Sangat Setuju 

 

Indikator yang pertama dari context yaitu isi pesan. Isi 

pesan pada penelitian ini diukur dari Ayam Goreng Nelongso 

mampu menyampaikan pesan yang jelas dan mudah dipahami. 

Nilai rata-rata skor dari sub variabel ini adal 4,19 yang 
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menunjukan angka tinggi berarti menunjukan bahwa 

konsumen merasa pesan yang disampaikan Ayam Goreng 

Nelongso melalui caption instagram sudah jelas dan dapat 

dipahami sehingga tidak terdapat banyak pertanyaan. Kotler 

dan Amstrong (2008), menyatakan bahwa isi pesan yang baik 

adalah pesan yang memiliki daya tarik atau tema yang akan 

menghasilkan respon yang diinginkan. Ada tiga tipe tema 

yaitu rasional, emosional, dan moral. Tema rasional 

berhubungan dengan minat pribadi konsumen. Tema 

emosional membangkitkan emosi negatif dan positif yang 

dapat memotivasi pembelian. Tema moral melatih kepekaan 

konsumen tentang apa yang “benar” dan “layak”. 

Sub variabel yang kedua adalah struktur pesan, dalam 

penelitian ini dilihat dari susunan pesan mulai dari awal 

hingga penutup yang disertai hashtag . Nilai rata-rata dari 

struktur pesan ini yaitu 4,75 yang menunjukan angka sangat 

tinggi dimana 12% responden menjawab setuju dan 84% 

menjawab sangat setuju. Struktur pesan menggunakan hashtag  

merupakan hal yang sangat penting, karena dari hashtag  

posting-an akan terdeteksi oleh pencarian orang lain sehingga 

dapat menarik seseorang untuk mengunjungi akun instagram 

atau posting-an Ayam Goreng Nelongso. Mardiani dan Orland 

(2013),menyatakan bahwa struktur pesan adalah susunan 

pokok-pokok gagasan yang menyatu menjadi satu kesatuan 

pesan yang utuh. Untuk merancang struktur pesan harus 

memperhatikan sikap khalayak sasaran terhadap pesan dan 

tujuan komunikator. 

Sub variabel yang ketiga yaitu format pesan. Format 

pesan dalam penelitian ini diukur apakah Ayam Goreng 

Nelongso mampu membuat informasi dengan topik yang 

menarik. Nilai rata-rata skor yang diperoleh pada sub variabel 
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ini yaitu sebesar 4,66 yang mana 15% setuju dan 77% 

menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukan bahwa konsumen 

merasa Ayam Goreng Nelongso mampu membuat topik pesan 

yang menarik sehingga konsumen ingin membaca sampai 

akhir serta menunggu posting-an selanjutnya. Format pesan 

yang baik adalah format yang berisikan pokok berita, kalimat-

kalimat, ilustrasi dan warnanya. Untuk menarik perhatian, 

pengiklan bisa menggunakan cara baru dan kontras; gambar 

dan kalimat yang menarik; format berbeda; ukuran dan posisi 

pesan; serta warna, bentuk, dan gerakan (Kotler dan 

Amstrong, 2008) 

Nilai rata-rata skor variabel context yaitu sebesar 4,53 

yang menunjukan bahwa konsumen merasa Ayam Goreng 

Nelongso mampu mengemas informasi (pesan) menjadi 

sebuah pendekatan yang baik dengan memperhatikan 

penggunaan bahasa maupun isi pesan yang disampaikan.  

 

4.3.6 Variabel Communication 

Komunikasi adalah tindakan membangun komunikasi 

dengan konsumen dengan cara menanggapi pertanyaan, 

keluhan, dan apresiasi kepuasan konsumen terhadap produk 

(Ronomenggolo, 2013). Tanggapan dari responden terhadap 

variabel communication dapat diketahui dengan cara 

mengukur responden dengan 3 item pertanyaan yaitu, 

intensitas menanggapi keluhan (X5.1), intensitas menjawab 

pertanyaan (X5.2) dan interaksi setelah pembelian (X5.3). Hasil 

jawaban dari responden dapat dilihat pada Tabel 6. berikut.: 
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Tabel 6. Rata-rata skor responden terhadap Communication 

Communication (X5) Skala Likert   Rata-rata 

Skor 5 4   3 2 1 

Intensitas menanggapi keluhan 

(X5.1) 

44 40   7 8 1 4,18 

Intensitas menjawab pertanyaan 

(X5.2) 

43 44 4 8 1 4,20 

Interaksi setelah pembelian 

(X5.3) 

46 41 9 1 3 4,26 

Rata-rata      4,21 

Keterangan: 1= Sangat Tidak Setuju, 2= Tidak Setuju, 3= 

Netral, 4= Setuju,  5= Sangat Setuju  

 

Sub variabel pertama dari communication adalah 

intensitas menanggapi keluhan, yang mana dalam penelitian 

ini diukur berdasarkan menanggapi keluhan atau saran di 

instagram baik melalui kolom comment ataupun direct 

message. Nilai rata-rata dari sub variabel ini adalah 4,18 yang 

mana berada diantara 40% setuju dan 44% sangat setuju. Hal 

ini menunjukan bahwa Ayam Goreng Nelongso sering 

menanggapi keluhan konsumen baik di dalam kolom comment 

ataupun direct message, ini merupakan hal yang penting 

sebagai salah satu upaya membangun komunikasi antar 

perusahaan dengan konsumen. 

Sub variabel yang kedua adalah intensitas menjawab 

pertanyaan, sama hal nya dengan sub variabel pertama, dalam 

penelitian ini diukur seberapa sering Ayam Goreng Nelongso 

membalas pertanyaan konsumen. Nilai rata-rata skor pada sub 

variabel ini sebesar 4,20 yang mana skor ini meunjukan bahwa 

Ayam Goreng Nelongso sering membalas pertanyaan-

pertanyaan konsumen baik mengenai menu, produk, ataupun 

promo.  
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Sub variabel yang ketiga yaitu interaksi setelah 

pembelian, dalam penelitian ini diukur dari apakah Ayam 

Goreng Nelongso selalu menanyakan pendapat tentang 

produknya kepada konsumen setelah melakukan pembelian. 

Nilai skor rata-rata dari sub variabel ini sebesar 4,26 yang 

menunjukan angka yang tinggi. Hal ini membuktikan bahwa 

Ayam Goreng Nelongso selalu menanyakan pendapat 

(testimony) kepada konsumen setelah melakukan pembelian 

yang dibuktikan dari instastory yang selalu meng-update 

testimony-testimony dari konsumen setiap harinya. Menurut 

Kotler dan Keller (2012), adanya interaksi setelah pembelian 

ini bertujuan untuk mengevaluasi apa yang menurut konsumen 

belum baik dari perusahaan, hal ini juga dapat meningkatkan 

kepuasan konsumen. Tugas pemasar tidak hanya berhenti 

setelah penjualan terjadi, karena pembeli akan mengevaluasi 

altematif-altematif yang telah diputuskan seperti halnya 

setelah pembelian. Tingkat kepuasan setelah pembelian suatu 

produk seorang konsumen mungkin akan menemukan 

kekurangan, cacat dan sebagainya, ataupun mungkin lebih 

baik dari apa yang diharapkan. Sehingga dapat kita membagi 

tingkat kepuasan tersebut menjadi 2 yaitu puas dan tidak puas. 

Nilai skor rata-rata dari variabel communication yaitu 

sebesar 4,21 yang menunjukan bahwa konsumen merasa 

bahwa Ayam Goreng Nelongso mampu mendengar, merespon 

dan tumbuh dengan berbagai macam cara sehingga merasa 

nyaman dan pesan tersampaikan dengan baik. Komunikasi 

penting untuk mengetahui berbagai macam keinginan dan 

kebutuhan konsumen.  
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4.3.7 Variabel Collaboration  

Penyediaan sistem kolaborasi untuk mendukung 

kelancaran operasional bisnis merupakan kebutuhan yang 

esensial, terutama bagi organisasi yang tersebar pada rentang 

geografis yang luas dan melibatkan banyak orang dalam 

aktivitas bisnisnya. Sebuah sistem kolaborasi berperan 

memfasilitasi terjadinya workflow proses bisnis yang sudah 

disusun dengan cara menyediakan sarana berbagi informasi 

dan komunikasi di semua partisipan proses. Kehadiran 

teknologi web sangat mendukung terjadinya kolaborasi. 

Kolaborasi berbasis web dapat memfasilitasi organisasi untuk 

berkolaborasi dengan konsumen maupun internal melalui 

internet secara real-time (Bafousou, 2003).  

Tanggapan dari responden terhadap variabel 

collaboration dapat diketahui dengan cara mengukur 

responden dengan 3 item pertanyaan yaitu, sosial media 

karyawan (X6.1), kolaborasi public figur (X6.2) dan 

sponshorship (X6.3). Hasil jawaban dari responden dapat 

dilihat pada Tabel 7. berikut. 

 

Tabel 7. Rata-rata skor responden terhadap Collaboration 

Collaboration (X6) Skala Likert Rata-rata 

Skor 5 4 3 2 1 

Sosial media karyawan (X6.1) 31 21   4 0 44 2,95 

Kolaborasi public figur (X6.2) 25 27 40 4 4 3,65 

Sponshorship (X6.3) 26 43 25 3 3 3,86 

Rata-rata      3,48 

Keterangan: 1= Sangat Tidak Setuju, 2= Tidak Setuju, 3= 

Netral, 4= Setuju,  5= Sangat Setuju 
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Pengguna media sosial yang rekomendasinya sering 

atau dipercaya oleh penggguna media sosial yang lain disebut 

influencer atau opinion leader. Para pemasar dapat 

menggunakan peran para opinion leader untuk melakukan 

komunikasi pemasaran kepada target konsumen, karena 

rekomendasi dari mereka lebih dipercaya dan dapat 

mempengaruhi jejeringnya atau peer influence (Katona, 

Zubcsek, Sarvay. 2011) 

Sub variabel yang pertama dari collaboration yaitu 

sosial media karyawan, yang dimaksud dalam penelitian ini 

yaitu Ayam Goreng Nelongso bekerjasama dengan karyawan 

dalam menyebarkan promosi di media sosial melalu akun 

pribadi karyawaan, ataupun karyawan ikut berpartisipasi 

dalam menyumbang like serta comment di dalam postingan. 

Nilai rata-rata skor sub variabel ini yaitu 2,95 yang 

menunjukan angka yang rendah sehingga dapat disimpulkan 

bahwa konsumen tidak begitu mengetahui atau 

memperhatikan bahwa adanya kerjasama antar perusahaan dan 

karyawan dalam bentuk penyebaran informasi melalui media 

sosial.  

Sub variabel yang kedua yaitu kolaborasi public figur, 

yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Ayam Goreng 

Nelongso melakukan kolaborasi dengan public figur seperti 

artis-artis ibu kota, influenceer, ataupun food vloger dengan 

me-review menu atau produk dan di posting ke dalam akun 

instagram. Nilai rata-rata skor pada sub variabel ini sebesar 

3,65 yang menunjukan angka diantara 40% netral dan 27% 

setuju. Hal ini menunjukan bahwa konsumen lumayan 

memperhatikan kolaborasi yang dilakukan perusahaan dengan 

public figure. Upaya ini sebagai salah satu bentuk promosi 
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agar memikat minat konsumen untuk membeli di Ayam 

Goreng Nelongso 

Sub variabel yang ketiga adalah sponshorship, dalam 

penelitian ini Ayam Goreng Nelongso bekerja sama dengan 

penyelenggara event dengan syarat mencantumkan logo 

ataupun pemutaran video yang di upload dan disebarkan ke 

media-media sosial. Nilai rata-rata skor pada variabel ini yaitu 

3,86 yang berarti bahwa konsumen lumayan memperhatikan 

adanya kegiatan-kegiatan yang di sponsori oleh Ayam Goreng 

Nelongso. Hal ini bertujuan sebagai upaya branding atau 

memperkenalkan nama Ayam Goreng Nelongso. 

Nilai rata-rata skor dari variabel collaboration sebesar 

3,48 yang berarti menunjukan bahwa konsumen dapat 

mengetahui nama Ayam Goreng Nelongso karena adanya 

kolaborasi dengan berbagai pihak. Adanya kerja sama antara 

sebuah akun atau perusahaan dengan penggunanya di media 

sosial untuk membuat hal baik lebih efektif dan lebih efisien 

dan membuat pangsa pasar sasaran yang lebih luas. 

 

4.3.8 Variabel Connection 

Jejaring sosial memungkinkan seseorang bertemu 

dengan lebih banyak orang yang memiliki minat yang sama 

dan memperluas jaringan sehingga dapat membangun 

hubungan yang dapat menghasilkan lebih banyak bisnis. 

Connection merupakan salah satu elemen social media 

marketing. Alsubagh (2015) menyatakan bahwa, connection 

adalah salah satu perkembangan bisnis yang paling efektif dan 

signifikan pada abad ke 21 dan memberikan cara yang berbeda 

untuk berinteraksi dengan orang lain yang memiliki minat 

yang sama. Sosial media merupakan koneksi relasional yang 
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memotivasi konsumen untuk berpartisipasi dan berkontribusi 

terhadap keputusan pembelian. 

 Tanggapan dari responden terhadap variabel 

connection dapat diketahui dengan cara mengukur responden 

dengan 3 item pertanyaan yaitu, menciptakan interaksi (X7.1), 

giveaway (X7.2) dan lomba berhadiah (X7.3). Hasil jawaban dari 

responden dapat dilihat pada Tabel 8. berikut. 

 

Tabel 8. Rata-rata skor responden terhadap Connection 

Connection (X7) 

 

Skala Likert Rata-rata 

Skor 5 4 3 2 1 

Menciptakan interaksi (X7.1) 17 46 20 10 7 3,56 

Giveaway (7.2) 52 35 7 2 4 4,29 

Lomba berhadiah (X7.3) 59 22 8 2 9 4,20 

Rata-rata      4,01 

Keterangan: 1= Sangat Tidak Setuju, 2= Tidak Setuju, 3= 

Netral, 4= Setuju, 5= Sangat Setuju 

 

 Sub variabel yang pertama dari connection adalah 

menciptakan interaksi, dalam penelitian ini diukur berdasarkan 

Ayam Goreng Nelongso membuat game atau kuis di akun 

instagram nya. Nilai rata-rata skor ini adalah 3,56 yang berada 

diantara 20% netral dan 46% setuju. Hal ini berarti kuis atau 

game yang diberikan Ayam Goreng Nelongso cukup mampu 

membangun interaksi antara perusahaan dan konsumen. 

Adanya interaksi merupakan hal penting demi membangun 

hubungan yang berkelanjutan. 

 Sub variabel yang kedua yaitu Giveaway, dalam 

penelitian ini Ayam Goreng Nelongso mampu memberikan 

giveaway berupa hadiah. Nilai skor rata-rata dari sub variabel 

ini adalah 4,29 yang dapat dikatakan angka yang tinggi dan 

berarti konsumen merasa senang, giveaway juga dapat 
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meningkatkan minta beli konsumen karena biasanya 

persyaratan mengikuti ajang ini harus foto saat makan di 

Ayam Goreng Nelongso dan meng-upload di insta story 

instagram akun pribadinya.  

 Kegunaan lain dari instagram selain untuk 

mengunggah foto adalah sebagai ajang lomba fotografi. 

Perlombaan foto melalui instagram merupakan cara untuk 

membuat sebuah produk lebih dikenal masyarakat luas. Pada 

sub variabel yang ketiga yaitu lomba berhadiah, dalam 

penelitian ini Ayam Goreng Nelongso pernah membuat 

perlombaan-perlombaan dengan hadiah yang menarik. Nilai 

rata-rata skor pada variabel ini sebesar 4,20 yang menunjukan 

bahwa dengan adanya perlombaan berhadiah konsumen 

merasa terapresiasi sehingga kenyamanan serta kepuasan 

dapat dirasakan oleh konsumen.  

Nilai rata-rata skor variabel connection ini sebesar 

4,01 yang berarti memelihara hubungan dengan konsumen 

merupakan hal yang sangat penting terutama sebagai bentuk 

apresiasi dan merasa lebih dekat antara perusahaan dan 

konsumen. Hal ini diharapkan agar konsumen akan selalu 

menjadi pelanggan tetap bahkan menjadi promotor bagi 

lingkungan sekitarnya. 

 

4.3.9 Variabel Content 

Sosial media marketing merupakan bentuk periklanan 

secara online yang menggunakan konteks kultural dari 

komunitas sosial meliputi jejaring sosial, dunia virtual, situs 

berita sosial, dan situs berbagi pendapat sosial untuk menemui 

tujuan komunikasi. Menurut Gunelius (2011), content dapat 

dilihat dari pembuatan konten yang menarik serta dapat 

mewakili kepribadian dari sebuah bisnis agar dapat dipercaya 
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oleh target konsumen. Pembuatan konten akan membantu 

konsumen untuk membentuk kredibilitas, hubungan serta 

loyalitas. Content juga dapat membantu memperluas jaringan 

sebuah bisnis dan memperluas pemirsa online. Pembagian 

konten dapat menimbulkan peluang yang baik untuk 

mendapatkan perhatian dan diingat oleh pemirsa online serta 

dapat mengarah pada penjualan tidak langsung dan langsung 

tergantung. 

Tanggapan dari responden terhadap variabel content 

dapat diketahui dengan cara mengukur responsden dengan 3 

item pertanyaan yaitu, poster kreatif (X8.1), kemenarikan foto 

(X8.2) dan kemenarikan video (X8.3). Hasil jawaban dari 

responden dapat dilihat pada Tabel 9. berikut. 

 

Tabel 9. Rata-rata skor responden terhadap Content 

Content (X8) Skala Likert Rata-rata 

Skor 5 4 3 2 1 

Poster kreatif (X8.1) 73 14 12 1 0 4,59 

Kemenarikan foto (X8.2) 68 16 16 0 0 4,52 

Kemenarikan video (X8.3) 62 26 9 2 1 4,46 

Rata-rata      4,52 

Keterangan: 1= Sangat Tidak Setuju, 2= Tidak Setuju, 3= 

Netral, 4= Setuju, 5= Sangat Setuju 

 

Sub variabel pertama dalam content adalah poster 

kreatif, dalam penelitian ini yang diukur adalah seberapa 

kreatif poster yang ada di instagram Ayam Goreng Nelongso. 

Nilai rata-rata skor dalam sub variabel ini adalah 4,59 yang 

menunjukan angka yang sangat tinggi dengan responden 

menjawab sangat setuju sebesar 73% dan setuju 14%. Hal ini 

menunjukan bahwa responden ingin melihat posting-an dan 
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ikut membaca caption. Sebuah poster yang menarik mampu 

membuat konsumen memiliki rasa ingin tahu yang tinggi 

terhadap informasi yang sajikan.  

Sub variabel yang kedua yaitu kemenarikan foto, 

dalam penelitian ini diukur dari sebuah foto yang diambil 

secara tepat akan menghasilkan estetika yang baik. Nilai rata-

rata skor pada sub variabel ini sebesar 4,52 yang memiliki 

rentan jawaban antara setuju sebesar 16% dan sangat setuju 

sebesar 68%. Hal ini menunjukan bahwa foto yang diambil 

dan di posting di instagram Ayam Goreng Nelongso memiliki 

tingkat kemenarikan yang tinggi, sehingga konsumen tertarik 

dan memiliki keinginan untuk membeli produk tersebut. 

Sub variabel yang ketiga pada variabel content yaitu 

kemenarikan video, dalam penelitian ini diukur dari apakah 

video yang di posting di Ayam Goreng Nelongso dapat 

menghibur. Nilai rata-rata skor pada sub variabel ini sebesar 

4,46 yang beada diantara jawaban setuju sebesar 26% dan 

jawaban sangat setuju sebesar 62%. Hal ini menunjukan 

bahwa Ayam Goreng Nelongso mampu membuat konsumen 

merasa terhibur dengan unggahan videonya dan membuat 

konsumen menunggu posting-an video selanjutnya. 

Nilai rata-rata skor pada variabel content yaitu sebesar 

4,52 yang berarti mempunyai daya tarik sendiri dari 

konsumen. Banyak konsumen yang lebih menyukai iklan yang 

kreatif, melalui design, poster dan lain-lain, sehingga 

konsumen akan terpikat dan memunculkan rasa ingin tau yang 

tinggi.  
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4.3.10 Variabel Customization  

Kustomisasi merupakan kemampuan situs untuk 

memodifikasi dirinya sesuai dengan keinginan penggunanya 

(Rayport and Jaworski, 2003). Tanggapan dari responden 

terhadap variabel customization dapat diketahui dengan cara 

mengukur responden dengan 2 item pertanyaan yaitu, 

keunikan logo (X9.1), dan ciri khas logo (X9.2). Hasil jawaban 

dari responden dapat dilihat pada Tabel 10. berikut. 

 

Tabel 10. Rata-rata skor responden terhadap Customization 

Customization (X9) Skala Likert Rata-rata  

Skor 5 4 3 2 1 

Keunikan logo (X9.1) 39 41 16 2 2 4,13 

Ciri khas logo (X9.2) 84 7 9 0 0 4,75 

Rata-rata      4,44 

 Keterangan: 1= Sangat Tidak Setuju, 2= Tidak Setuju, 3= 

Netral, 4= Setuju,  5= Sangat Setuju 

 

Sebuah logo yang baik harus juga dirancang dengan 

proses yang baik. Perancangan sebuah logo tidak dapat 

dilakukan dalam waktu singkat, tetapi harus melalui proses 

yang bertahap dari mulai riset sampai persetujuan dari klien. 

Logo merupakan wajah bagi sebuah perusahaan yang harus 

dapat dilihat oleh audience sebagai cerminan dari harapan 

mereka. Logo harus dapat mencakup visi dan misi perusahaan 

sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap 

perusahaan tersebut. 

Sub variabel keunikan logo dalam penelitian ini adalah 

seberapa menarik logo Ayam Goreng Nelongso di mata 

konsumen. Nilai rata-rata skor sub variabel ini yaitu sebesar 

4,13 yang menunjukan bahwa logo Ayam Goreng Nelongso 

dengan nama ayam tetapi simbol bebek membuat konsumen 
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bertanya-tanya dan menimbulkan rasa ingin tahu yang tinggi, 

sehingga konsumen berdatangan untuk mencoba makan di 

Ayam Goreng Nelongso. 

Sub variabel yang kedua yaitu ciri khas logo Ayam 

Goreng Nelongso dalam penelitian ini dilihat dari perbedaan 

karakteristik design, logo, dan nama perusahaan Ayam Goreng 

Nelongso berbeda dengan perusahaan lain. Nilai rata-rata skor 

dari variabel ini sebesar 4,75 yang artinya menunjukan bahwa 

karakteristik design, logo,dan  nama perusahaan logo Ayam 

Goreng Nelongso berbeda dari perusahaan lain, namun ada 

sedikit kemiripan dengan salah satu perusahaan kuliner “Otoy 

The Waroeng” pada bentuk logo yaitu kepala bebek, tetapi 

perusahaan ini tidak terlalu terkanal sehingga konsumen tidak 

banyak yang mengetahuinya. 

Nilai rata-rata skor customization yaitu sebesar 4,44 

yang berarti bahwa Ayam Goreng Nelongso mampu untuk 

memodifikasi situs sesuai dengan keinginannya dan dapat 

diterima konsumen. Perusahan dapat memilih apapun sesuai 

visi misi yang melekat pada jati diri yang berbeda dari 

perusahaan lainnya. 

 

4.3.11 Variabel Keputusan Pembelian 

Tanggapan dari responden terhadap variabel 

keputusan pembelian dapat diketahui dengan cara mengukur 

responden item pertanyaan. Hasil jawaban dari responden 

dapat dilihat pada Tabel 11. berikut. 
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Tabel 11. Rata-rata skor responden terhdap Keputusan  

 Pembelian 

Keterangan: 1= Sangat Tidak Setuju, 2= Tidak Setuju, 3= 

Netral, 4= Setuju, 5= Sangat Setuju 

 

Tabel 11. menjelaskan bahwa sub variabel keinginan 

membeli dalam penelitian ini dipengaruhi oleh e-marketing 

melalui instagram dilihat dari informasi harga, informasi 

promo, dan testimony yang di update melalui akun instagram 

@ayamnelongso. Informasi harga akan berhubungan dengan 

penentuan jumlah pembelian, informasi promo berpengaruh 

terhadap nilai jual karena harga yang ditawarkan lebih murah 

dari sebelumnya dan testimony, menurut Utama dan Feni 

(2016) menyatakan testimonial advertising merupakan salah 

satu message appeals dalam periklanan yang lazim dan 

banyak digunakan. Teknik penyampaian pesan secara 

testimonial dianggap dapat mengatasi persepsi negatif 

terhadap nilai kepercayaan pesan dalam iklan, yang dalam 

teori, kepercayaan merupakan bagian dari opini. Nilai rata-rata 

skor pada keputusan pembelian sebesar 4,17 yang artinya 

konsumen lebih mempertimbangkan dua kategori diantara 

informasi harga, informasi promo dan testimony orang lain.  

Keputusan Pembelian (Y) Skala Likert Rata-rata 

Skor 

5 4 3 2 1  

Keinginan membeli (Y1.1) 62 17   8 2 11 4,17 

Keinginan membeli ulang 

(Y1.2) 

69 18 10 2 1 4,52 

Merekomendasikan kepada 

orang lain (Y1.3) 

72 15  7 5 1 4,52 

Rata-rata      4,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

Sub variabel yang kedua yaitu keinginan membeli 

ulang dalam penelitian ini diukur berdasarkan keinginan 

konsumen untuk melakukan repeat order berdasarkan faktor 

merek, harga, pelayanan dan kualitas dari rumah makan Ayam 

Goreng Nelongso. Nilai rata-rata skor pada keinginan membeli 

ulang sebesar 4,52 yang artinya bahwa konsumen ingin 

melakukan repeat order karena merasa puas dengan 

pembelian sebelunya. 

Sub variabel yang ketiga yaitu konsumen dengan 

senang hati merekomendasikan pembelian kepada orang lain. 

Jika konsumen sudah melakukan hal pada titik ini, berarti 

konsumen sudah merasa puas dengan semua yang ada di 

Ayam Goreng Nelongso dan menjamin pilihan nya kepada 

orang lain. Nilai skor rata-rata pada variabel ini tergolong 

tinggi yaitu sebesar 4,52 yang artinya bahwa konsumen 

memutuskan untuk merekomendasikan rumah makan Ayam 

Goreng Nelongso kepada orang lain berdasarkan 

pertimbangan 3 faktor diantara merek, harga, pelayanan dan 

kualitas yang disajikan.  

Nilai rata-rata skor keputusan pembelian yaitu sebesar 

4,40 yang berarti konsumen merasa puas dengan apa yang 

diberikan atau disajikan di Ayam Goreng Nelongso dan 

memiliki keinginan untuk melakukan repeat order serta 

memutuskan merekomendasikan kepada orang lain. 

 

4.4 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan 

butir-butir pertanyaan dalam suatu daftar pertanyaan dalam 

mendefinisikan suatu variabel. Uji validitas berguna untuk 

mengetahui apakah alat ukur tersebut valid, valid artinya 

ketepatan dan kecermatan mengukur atau alat ukur tersebut 
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tepat untuk mengukur sebuah variabel yang akan diukur. 

Kevalidan suatu item instrumen dapat membandingkan indeks 

korelasi product moment pearson pada level signifikansi 5%. 

Bila signifikansi hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka 

dinyatakan valid sedangkan dinyatakan tidak valid apabila 

nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05 . Pengujian ini 

dilakukan dengan program SPSS versi 16.00 for windows. 

Tabel 12. menunjukan bahwa keseluruhan item memiliki r 

hitung > r tabel dan nilai p-value secara keseluruhan lebih kecil 

dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan untuk pertanyaan 

keseluruhan item dinyatakan valid. Hasil uji validitas masing-

masing instrumen disajikan pada Tabel 12. 
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    Tabel 12. Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel Item r-hitung p-value Keterangan 

Accessibility (X1) X9.1 0,485 0,195 Valid 

X9.2 0,286 0,195 Valid 

X9.3 0,331 0,195 Valid 

Timeliness (X2) X10.1 0,439 0,195 Valid 

X10.2 0,478 0,195 Valid 

Credibility (X3) X11.1 0,217 0,195 Valid 

X11.2 0,524 0,195 Valid 

X11.3 0,518 0,195 Valid 

Context (X4) X12.1 0,499 0,195 Valid 

X12.2 0,204 0,195 Valid 

X12.3 0,585 0,195 Valid 

    Communication (X5) X13.1 0,651 0,195 Valid 

X13.2 0,598 0,195 Valid 

X13.3 0,549 0,195 Valid 

Collaboration (X6) X14.1 0,527 0,195 Valid 

X14.2 0,649 0,195 Valid 

X14.3 0,613 0,195 Valid 

Connection (X7) X15.1 0,552 0,195 Valid 

X15.2 0,544 0,195 Valid 

X15.3 0,395 0,195 Valid 

Content (X8) X16.1 0,569 0,195 Valid 

X16.2 0,571 0,195 Valid 

X16.3 0,632 0,195 Valid 

Customization (X9) X17.1 0,499 0,195 Valid 

X17.2 0,436 0,195 Valid 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

Y1.1 0,723 0,195 Valid 

Y1.2 0,749 0,195 Valid 

Y1.3 0,736 0,195 Valid 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

 

 Arikunto (2006) menyatakan bahwa validitas adalah 

suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan suatu 

instrumen. Suatu instrumen yang valid berarti mempunyai 

validitas yang tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid 

berarti memiliki validitas rendah. Suatu indikator dikatakan 
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valid apabila n=100 dan ɑ= 0,05, maka r tabel = 0,195 dengan 

ketentuan hasil rhitung > rtabel (0,195) = valid sedangkan rhitung < 

rtabel (0,195) = tidak valid. Hasil pengujian validitas 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2.  

 

4.5 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukan sejauh 

mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat 

diandalkan. Berikut adalah hasil perhitungan uji reliabilitas 

secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 13.  
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Tabel 13. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel Item Cronbach’s 

Alpha 

Keterangan 

Accessibility (X9) X9.1 0,858 Reliabel 

X9.2 0,862 Reliabel 

      X9.3 0,864 Reliabel 

Timeliness (X10) X10.1 0,859 Reliabel 

X10.2 0,858 Reliabel 

Credibility (X11) X11.1 0,863 Reliabel 

X11.2 0,856 Reliabel 

X11.3 0,857 Reliabel 

Context (X12) X12.1 0,857 Reliabel 

X12.2 0,864 Reliabel 

X12.3 0,855 Reliabel 

Communication 

(X13) 

X13.1 0,852 Reliabel 

X13.2 0,854 Reliabel 

X13.3 0,855 Reliabel 

Collaboration (X14) X14.1 0,865 Reliabel 

X14.2 0,851 Reliabel 

X14.3 0,853 Reliabel 

Connection (X15) X15.1 0,855 Reliabel 

X15.2 0,855 Reliabel 

X15.3 0,863 Reliabel 

Content (X16) X16.1 0,855 Reliabel 

X16.2 0,855 Reliabel 

X16.3 0,853 Reliabel 

Customization (X17) X17.1 0,857 Reliabel 

X17.2 0,859 Reliabel 

Keputusan     Y1.1 0,790 Reliabel 

Pembelian (Y)     Y1.2 0,776 Reliabel 

      Y1.3 0,784 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah (2018)  

 

Uji realibilitas yang digunakan adalah Alpha 

Cronbach dengan menggunakan program SPSS (Specific 

Program for Social Science) versi 16.00. Apabila nilai Alpha 

Cronbach < 0,6 maka dinyatakan tidak reliabel, sedangkan 
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apabila nilai Alpha Cronbach > 0,6 maka dinyatakan reliabel 

(Sekaran, 2006). Tabel 13 menunjukan bahwa semua variabel 

yang digunakan dalam penelitian dinyatakan reliabel sehingga 

kuesioner dapat digunakan karena memiliki nilai Alpha 

Cronbach > 0,6. Menurut Sekaran (2006) jika nilai alpha dari 

tiap variabel diatas 0,6 maka dapat dikatakan variabel yang 

diuji telah memenuhi syarat reliabilitas. Hasil pengujian 

reliabilitas selengkapnya dapat dilihap pada Lampiran 3.  

 

4.6 Analisis Faktor 

Analisis faktor adalah analisis yang tepat untuk 

menganalisis data-data masukan yang berupa data matrik dan 

terdiri dari variabel-variabel dengan jumlah besar. Analisis 

faktor digunakan untuk mengidentifikasi sejumlah faktor yang 

relatif kecil yang dapat digunakan untuk menjelaskan sejumlah 

besar variabel yang saling berhubungan. Langkah – langkah 

yang harus dilakukan agar uji analisis faktor dapat digunakan 

yaitu:  

a. Uji Kaiser-Meyer Olkin (KMO)  

b. Uji Bartlett’s Test of Sphericity  

c. Uji Measure of Sampling Adequacy (MSA) 

d. Uji Eksraksi Faktor 

e. Uji Rotasi Faktor 

 

4.6.1 Uji Kelayakan Data Untuk Analisis Faktor  

E-Marketing 

 Uji kelayakan data dalam analisis faktor ini 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah seperangkat variabel 

tersebut memiliki hubungan keterkaitan, apabila dalam 

pengujian ini terdapat salah satu item yang memiliki nilai tidak 

memenuhi  atau kurang memenuhi syarat maka harus 
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dikeluarkan dari analisis. Hasil Uji Analisis Faktor E-

Marketing dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 

4.6.1.1 Hasil Uji Kaiser-Meyer Olkin (KMO) E-Marketing 

 Berdasarkan Tabel 14 menunjukkan bahwa nilai KMO 

pada penelitian sebesar 0,674. Hasil tersebut dapat dikatakan 

bahwa dalam pengujian KMO sudah memenuhi persyaratan 

karena memiliki nilainya diatas 0,5. Hal tersebut sudah  sesuai 

dengan pernyataan dari Suliyanto (2005) menyatakan bahwa 

nilai KMO yang lebih kecil dari 0,5 menunjukkan bahwa suatu 

data penelitian tidak dapat dianalisis menggunakan analisis 

faktor. 

Tabel 14. Hasil Uji KMO dan Bartlett's Test E-Marketing 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .674 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 109.659 

df 28 

Sig. .000 

Sumber: Data primer diolah (2018)  

 

4.6.1.2 Hasil Uji Bartlett’s Test of Sphericity E-Marketing 

Fungsi uji Bartlett’s adalah untuk melihat 

independensi dari variabel yang ada. Hasil perhitungan nilai 

Chi-Square sebesar 109.659 dengan nilai signifikansi 0,000, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Bartlett’s Testdiatas sudah 

memenuhi persyaratan karena nilai signifikansi dibawah 0,05 

(5%). Hal diatas sudah sesuai dengan pernyataan dari 

Suliyanto (2005) yang menyatakan bahwa angka signifikansi < 

0,05 maka variabel yang diteliti dapat dianalisis lebih lanjut. 
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4.6.1.3  Hasil Uji Measure of Sampling Adequacy (MSA)  

E-Marketing 

Pengujian pada MSA mengharuskan adanya korelasi 

yang signifikan diantara paling sedikit beberapa variabel. 

Hasil uji MSA menunjukkan bahwa semua item memiliki nilai 

MSA > 0,5 sehingga memenuhi persyaratan kelayakan untuk 

memenuhi uji berikutnya. Hal diatas sudah sesuai dengan 

pernyataan dari Suliyanto (2005) yang menyatakan bahwa 

untuk dilakukan analisis faktor nilai MSA dianggap cukup 

apabila nilai MSA ≥ 0,5. Jika ada item yang tidak memiliki 

nilai ≥ 0,5 maka item variabel tersebut harus dikeluarkan dari 

analisis faktor secara bertahap satu per satu. 

 

Tabel 15. Hasil Uji Measure of Sampling Adequacy (MSA)  

E-Marketing 

Sumber: Data primer diolah (2018)  

 

4.6.1.4 Hasil Uji Eksraksi Faktor E-Marketing 

Analisis selanjutnya yaitu ekstraksi faktor. Ekstraksi 

faktor adalah suatu metode yang digunakan untuk mereduksi 

data dari beberapa indikator untuk menghasilkan faktor yang 

lebih sedikit yang mampu menjelaskan korelasi antara 

indikator yang diobservasi. Eigen value merupakan nilai yang 

Variabel Item Nilai MSA 

Accessibility (X1) 

X1.1 0,776 

X1.2 0,705 

X1.3 0,709 

Timeliness (X2) 
X2.1 0,592 

X2.2 0,620 

Credibility (X3) 

X3.1 0,722 

X3.2 0,782 

X3.3 0,671 
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menunjukkan kepentingan relatif masing-masing faktor dalam 

menghitung variansi ke 8 variabel awal yang dianalisis. Syarat 

eigen value adalah memiliki nilai eige value >1. Apabila 

kurang dari 1 maka tidak digunakan dalam menghitung angka 

jumlah faktor yang terbentuk. Hasil analisis data yang sudah 

dilakukan menunjukkan bahwa eigen value lebih besar dari 

angka 1 terdapat sebanyak 2 faktor, sehingga  dapat 

disimpulkan bahwa faktor yang terbentuk ada 2 faktor. 

 

Tabel 16. Hasil Uji Ekstraksi Faktor E-Marketing 

Component 

Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative % 

1. 2,353 29,410 29,410 

2. 1,387 17,336 46,746 

Sumber: Data primer diolah (2018)  

 

Hasil dari analisis ekstraksi faktor diperoleh 2 faktor. 

Faktor pertama yang diperoleh memiliki presentase varians 

sebesar 29,410% yang menunjukkan bahwa terbentuknya 

faktor pertama dapat menjelaskan sebesar 29,410% dari semua 

variabel, dan faktor kedua memiliki presentase varians sebesar 

17,336% yang berarti terbentuknya faktor kedua dapat 

menjelaskan sebesar 17,336% dari 8 variabel awal. Hasil 

presentase kumulatif dari analisis ekstraksi faktor adalah 

sebesar 46,746%, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 2 

faktor yang sudah  terbentuk bisa mewakili 46,746% dari 8 

variabel yang ada. 
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4.6.1.5 Hasil Uji Rotasi Faktor E-Marketing 

Uji rotasi faktor yang digunakan untuk mendapatkan 

struktur faktor yang lebih sederhana dari analisis yang sudah 

dilakukan, sehingga mudah untuk diinterpretasikan. Rotasi 

faktor ini diperlukan jika metode ekstraksi faktor belum 

menghasilkan komponen faktor utama yang jelas. Tujuan dari 

rotasi faktor ini agar dapat memperoleh struktur faktor yang 

lebih sederhana agar mudah diinterpretasikan. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Varimax Method: 

Adalah metode rotasi orthogonal untuk meminimalisasi 

jumlah indikator yang mempunyai factor loading tinggi pada 

tiap faktor. Uji rotasi faktor dilakukan setelah uji ekstraksi 

faktor yang bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan 

antara faktor dan dan variabel individual, tapi faktor masih 

belum bisa diinterpretasikan. Interpretasi faktor dilakukan 

dengan mengelompokkan variabel dengan faktor loading 

minimal 0,5. Loading factor  dapat menjelaskan besarnya 

korelasi suatu item dengan faktor yang terbentuk. 
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Tabel 17. Hasil strategi Ayam Goreng Nelongso yang diterima

    konsumen (E-Marketing) 

 

Keterangan 

Loading Factor 

1 2 

Indeks 1.1“ Kemampuan akses, 

dan Kesesuaian testimoni” 

X1.2 Kemampuan Akses 

X1.3 Efisiensi SDM 

X3.3 Kesesuaian Testimoni 

 

 

0,602 

0,597 

0,760 

 

Indeks 1.2. ”Update Produk 

dan Update Promo” 

X2.1 Update Produk 

X2.2 Update Promo 

 

 

 

 

 

0,885 

0,855 

% Variance 29,410 17,336 

Sumber: Data primer diolah (2018)  

 

Interpretasi faktor dilakukan dengan mengelompokkan 

variabel dengan faktor loading minimal 0,5. Loading factor 

dapat menjelaskan besarnya korelasi suatu item dengan faktor 

yang terbentuk. Menurut Sugiyono (2005) menjelaskan bahwa 

untuk memudahkan melakukan interpretasi mengenai 

kekuatan korelasi atau hubungan antar variable, dapat dilihat 

kriteria sebagai berikut : 

1. 0,000 sampai  0,199 : korelasi sangat lemah 

2. 0,200 – 0,399       : korelasi lemah 

3. 0,400 – 0,599       : korelasi cukup kuat 

4. 0,600 – 0,799       : korelasi kuat 

0,800 – 1,000 : Korelasi sangat kuat 
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Indeks 1.1.“ Kemampuan akses dan Kesesuaian testimoni” 

 Faktor pertama yang terbentuk dari analisis faktor e-

marketing adalah “ Kemampuan akses dan Kesesuaian 

testimoni” yang terdiri dari variabel kemampuan akses, 

efisiensi SDM, kesesuaian testimoni. Variabel kemampuan 

akses dan kesesuaian testimoni memiliki korelasi yang kuat 

pada indeks 1.1 dengan nilai loading factor 0,602 dan 0,760. 

Hal ini menunjukan bahwa variabel kemampuan akses dan 

kesesuaian testimoni memiliki tingkat keeratan tinggi pada 

indeks 1.1. Variabel efisiensi SDM berkorelasi cukup kuat 

terhadap indeks 1.1 dengan nilai loading factor sebesar 0,597 

yang menunjukan bahwa variabel efisiensi SDM memiliki 

tingkat keeratan yang cukup kuat terhadap indeks 1.1. 

 Indeks 1.1. “Kemampuan akses dan Kesesuaian 

testimoni” memiliki persentase varians sebesar 29,410%. Hal 

ini menunjukan bahwa variabel kemampuan akses, efisiensi 

SDM, kesesuaian testimoni mampu menjelaskan sebesar 

29,410% dari 8 variabel yang digunakan. 

 

Indeks 1.2. ”Update Produk dan Update Promo” 

 Faktor kedua yang terbentuk dari analisis faktor e-

marketing ialah ”Update Produk dan Update Promo” yang 

terdiri dari variabel update produk dan update promo. Variabel 

update produk memiliki korelasi yang sangat kuat pada indeks 

1.2 dengan nilai loading factor  0,885. Pada variabel update 

promo juga mampu memiliki korelasi yang sangat kuat pada 

indeks 1.2 karena memiliki nilai loading factor  0,855. Hal ini 

menunjukan bahwa kedua variabel memiliki keeratan tinggi 

pada indeks 1.2. 

 Indeks 1.2 ”Update Produk dan Update Promo” 

memiliki persentase varians sebesar 17,336%. Hal ini 
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menunjukan bahwa variabel update produk dan update promo 

mampu menjelaskan sebesar 17,336% dari 8 variabel. 

 

4.6.2 Uji Kelayakan Data Untuk Analisis Faktor Media

 Sosial 

 Uji kelayakan data dalam analisis faktor ini 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah seperangkat variabel 

tersebut memiliki hubungan keterkaitan, apabila dalam 

pengujian ini terdapat salah satu item yang memiliki nilai tidak 

memenuhi  atau kurang memenuhi syarat maka harus 

dikeluarkan dari analisis. Hasil Uji Analisis Faktor Media 

Sosial dapat dilihat pada lampiran 5. 

 

4.6.2.1 Hasil Uji Kaiser-Meyer Olkin (KMO) Media Sosial 

 Berdasarkan Tabel 18 menunjukkan bahwa nilai KMO 

pada penelitian sebesar 0,767. Hasil tersebut dapat dikatakan 

bahwa dalam pengujian KMO sudah memenuhi persyaratan 

karena memiliki nilainya diatas 0,5. Hal tersebut sudah  sesuai 

dengan pernyataan dari Suliyanto (2005) menyatakan bahwa 

nilai KMO yang lebih kecil dari 0,5 menunjukkan bahwa suatu 

data penelitian tidak dapat dianalisis menggunakan analisis 

faktor. 

Tabel 18. Hasil Uji KMO dan Bartlett's Test Media Sosial 

Media Sosial 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .767 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 663.387 

Df 136 

Sig. .000 

Sumber: Data primer diolah (2018)  
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4.6.2.2 Hasil Uji Bartlett’s Test of Sphericity Media Sosial 

Fungsi uji Bartlett’s adalah untuk melihat 

independensi dari variabel yang ada. Hasil perhitungan nilai 

Chi-Square sebesar 663.387 dengan nilai signifikansi 0,000, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Bartlett’s Testdiatas sudah 

memenuhi persyaratan karena nilai signifikansi dibawah 0,05 

(5%). Hal diatas sudah sesuai dengan pernyataan dari 

Suliyanto (2005) yang menyatakan bahwa angka signifikansi < 

0,05 maka variabel yang diteliti dapat dianalisis lebih lanjut. 

 

4.6.2.3  Hasil Uji Measure of Sampling Adequacy (MSA)

  Media Sosial 

 Pengujian pada MSA mengharuskan adanya korelasi 

yang signifikan diantara paling sedikit beberapa variabel. 

Hasil uji MSA menunjukkan bahwa semua item memiliki nilai 

MSA > 0,5 sehingga memenuhi persyaratan kelayakan untuk 

memenuhi uji berikutnya. Hal diatas sudah sesuai dengan 

pernyataan dari Suliyanto (2005) yang menyatakan bahwa 

untuk dilakukan analisis faktor nilai MSA dianggap cukup 

apabila nilai MSA ≥ 0,5. Jika ada item yang tidak memiliki 

nilai ≥ 0,5 maka item variabel tersebut harus dikeluarkan dari 

analisis faktor secara bertahap satu per satu. 
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Tabel 19. Hasil Uji Measure of Sampling Adequacy (MSA)

     Media Sosial 

Sumber: Data primer diolah (2018)  

 

4.6.2.4 Hasil Uji Eksraksi Faktor Media Sosial 

Analisis selanjutnya yaitu ekstraksi faktor. Ekstraksi 

faktor adalah suatu metode yang digunakan untuk mereduksi 

data dari beberapa indikator untuk menghasilkan faktor yang 

lebih sedikit yang mampu menjelaskan korelasi antara 

indikator yang diobservasi. Eigen value merupakan nilai yang 

menunjukkan kepentingan relatif masing-masing faktor dalam 

menghitung variansi ke 17 variabel awal yang dianalisis. 

Syarat eigen value adalah memiliki nilai eige value >1. 

Apabila kurang dari 1 maka tidak digunakan dalam 

Variabel Item Nilai MSA 

Context (X4) 

X4.1 0,696 

X4.2 0,538 

X4.3 0,910 

Communication (X5) 

X5.1 0,788 

X5.2 0,812 

X5.3 0,873 

Collaboration (X6) 

X6.1 0,783 

X6.2 0,808 

X6.3 0,785 

 

Connection (X7) 
X7.1 0,723 

X7.2 0,654 

X7.3 0,556 

 

Content  (X8) 
X8.1 0,812 

X8.2 0,804 

X8.3 0,860 

Customization  (X9) X9.1 0,647 

X9.2 0,761 
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menghitung angka jumlah faktor yang terbentuk. Hasil analisis 

data yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa eigen value 

lebih besar dari angka 1 terdapat sebanyak 5 faktor, sehingga  

dapat disimpulkan bahwa faktor yang terbentuk ada 5 faktor. 

 

Tabel 20. Hasil Uji Ekstraksi Faktor Media Sosial 

Component 

Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative % 

1. 5,506 32,391 32,391 

2. 1,649 9,699 42,090 

3. 1,547 9,103 51,193 

4. 1,338 7,870 59,063 

5. 1,148 6,755 65,819 

Sumber: Data primer diolah (2018)  

 

Hasil dari analisis ekstraksi faktor diperoleh 5 faktor. 

Faktor pertama yang diperoleh memiliki presentase varians 

sebesar 32,391% yang menunjukkan bahwa terbentuknya 

faktor pertama dapat menjelaskan sebesar 32,391% dari semua 

variabel, faktor kedua memiliki presentase varians sebesar 

9,699% yang menunjukkan bahwa terbentuknya faktor 

pertama dapat menjelaskan sebesar 9,699% dari semua 

variabel, faktor ketiga memiliki presentase varians yaitu 

sebesar 9,103% yang menunjukkan bahwa terbentuknya faktor 

pertama dapat menjelaskan sebesar 9,103% dari semua 

variabel, faktor keempat yang diperoleh memiliki presentase 

varians sebesar 7,870% yang menunjukkan bahwa 

terbentuknya faktor pertama dapat menjelaskan sebesar 

7,870% dari semua variabel, dan faktor kelima memiliki 

presentase varians sebesar  6,755% yang berarti terbentuknya 

faktor kedua dapat menjelaskan sebesar 6,755% dari 17 
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variabel awal. Hasil presentase kumulatif dari analisis 

ekstraksi faktor adalah sebesar 65,819%, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dari 5 faktor yang sudah  terbentuk bisa 

mewakili 65,819% dari 17 variabel yang ada. 

 

4.6.2.5 Hasil Uji Rotasi Faktor Media Sosial 

Uji rotasi faktor yang digunakan untuk mendapatkan 

struktur faktor yang lebih sederhana dari analisis yang sudah 

dilakukan, sehingga mudah untuk diinterpretasikan. Rotasi 

faktor ini diperlukan jika metode ekstraksi faktor belum 

menghasilkan komponen faktor utama yang jelas. Tujuan dari 

rotasi faktor ini agar dapat memperoleh struktur faktor yang 

lebih sederhana agar mudah diinterpretasikan. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah varimax method: adalah 

metode rotasi orthogonal untuk meminimalisasi jumlah 

indikator yang mempunyai loading factor tinggi pada tiap 

faktor. Uji rotasi faktor dilakukan setelah uji ekstraksi faktor 

yang bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara 

faktor dan dan variabel individual, tapi faktor masih belum 

bisa diinterpretasikan. Interpretasi faktor dilakukan dengan 

mengelompokkan variabel dengan faktor loading minimal 0,5. 

loading factor  dapat menjelaskan besarnya korelasi suatu item 

dengan faktor yang terbentuk. 
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Tabel 21. Hasil strategi Ayam Goreng Nelongso yang diterima 

konsumen (Media Sosial) 

 

Keterangan 

Loading Factor 

1 2 3 4 5 

Indeks 2.1.“Poster Kreatif, 

Kemenarikan Video dan 

Foto” 

X8.1 Poster Kreatif 

X8.2 Kemenarikan Foto 

X8.3 Kemenarikan Video 

X9.2 Ciri Khas Logo 

 

 

0,794 

0,688 

0,696 

0,548 

    

Indeks 2.2. ”Sponshorship, 

Menciptakan interaksi dan 

Kolaborasi Public Figur” 

X6.1 Sosial Media Karyawan 

X6.2 Kolaborasi public figur 

X6.3 Sponshorship 

X7.1 Menciptakan Interaksi 

X7.2 Giveaway 

 

 

 

 

 

 

0,508 

0,685 

0,763 

0,716 

0,531 

   

Indeks 2.3. ”Intensitas 

Menanggapi Keluhan,  dan 

Menjawab Pertanyaan” 

X5.1 Intensitas Menanggapi 

Keluhan 

X5.2 Intensitas Menjawab 

Pertanyaan 

X5.3 Intensitas Setelah 

Pembelian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,759 

0,740 

0,715 

  

Indeks 2.4. ”Isi Pesan dan 

Keunikan Logo” 

X4.1 Isi Pesan 

X4.3 Format Pesan 

X9.1 Keunikan Logo 

    

0,858 

0,522 

0,784 

 

Indeks 2.5 ”Struktur Pesan 

dan Giveaway” 

X4.2 Struktur Pesan 

X7.2 Giveaway 

     

 

0798 

0,569 

% Variance 32,391 9,699 9,103 7,870 6,755 

Sumber: Data primer diolah (2018)  
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Interpretasi faktor dilakukan dengan mengelompokkan 

variabel dengan faktor loading minimal 0,5. Loading factor 

dapat menjelaskan besarnya korelasi suatu item dengan faktor 

yang terbentuk. Menurut Sugiyono (2005) menjelaskan bahwa 

untuk memudahkan melakukan interpretasi mengenai 

kekuatan korelasi atau hubungan antar variable, dapat dilihat 

kriteria sebagai berikut : 

1. 0,000 sampai  0,199 : korelasi sangat lemah 

2. 0,200 – 0,399          : korelasi lemah 

3. 0,400 – 0,599          : korelasi cukup kuat 

4. 0,600 – 0,799          : korelasi kuat 

5. 0,800 – 1,000          : Korelasi sangat kuat 

 

Indeks 2.1.“Poster Kreatif, Kemenarikan Video dan 

Kemenarikan Foto” 

Faktor pertama yang terbentuk dari analisis faktor 

media sosial yaitu “Poster Kreatif, Kemenarikan Video dan 

Foto” yang terdiri dari variabel poster kreatif, kemenarikan 

foto, kemenarikan video dan ciri khas logo. Pada indeks 2.1 

variabel poster kreatif, kemenarikan video dan kemenarikan 

foto sama-sama memiliki korelasi kuat dengan nilai loading 

factor  0,794 , 0,696 dan 0,688. Hal ini menunjukan bahwa 

variabel poster kreatif, kemenarikan video dan kemenarikan 

foto mempunyai tingkat keeratan yang kuat dengan indeks 2.1. 

Variabel ciri khas logo memiliki korelasi yang cukup kuat 

dengan indeks 2.1 yang memiliki nilai loading factor  sebesar 

0,548 yang berarti menunjukan bahwa variabel ciri khas logo 

memiliki keeratan yang cukup kuat terhadap indeks 2.1. 

Indeks 2.1 “Poster Kreatif, Kemenarikan Video dan 

Foto” memiliki persentase varians sebesar 32,391%. Hal ini 

menunjukan bahwa variabel poster kreatif, kemenarikan video, 
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kemenarikan foto dan ciri khas logo mampu menjelaskan 

sebesar 32,391% dari 17 variabel.  

 

Indeks 2.2. ”Sponshorship, Menciptakan interaksi dan 

Kolaborasi Public Figur” 

 Faktor kedua yang terbentuk dari analisis faktor media 

sosial yaitu ”Sponshorship, Menciptakan interaksi dan 

Kolaborasi Public Figur” yang terdiri dari variabel sosial 

media karyawan, kolaborasi public figur, sponshorship, 

menciptakan interaksi dan giveaway.  Variabel sponshorship, 

menciptakan interaksi dan kolaborasi public figur sama-sama 

memiliki korelasi kuat dengan indeks 2.2 dengan nilai loading 

factor  sebesar 0,763 , 0,716 dan 0,685. Hal ini menunjukan 

bahwa sponshorship, menciptakan interaksi dan kolaborasi 

public figur memiliki keeratan yang kuat dengan indeks 2.2. 

Variabel sosial media karyawan dan giveaway hanya memiliki 

korelasi yang cukup kuat dengan indeks 2.2 dengan nilai 

loading factor  0,531 dan 0,508 yang mana berarti variabel 

sosial media karyawan dan giveaway hanya memiliki keeratan 

yang cukup kuat dengan indeks 2.2. 

Indeks 2.2. ”Sponshorship, Menciptakan interaksi 

dan Kolaborasi Public Figur” memiliki persentase varians 

sebesar 9,699%. Hal ini menunjukan bahwa variabel sosial 

media karyawan, kolaborasi public figur, sponshorship, 

menciptakan interaksi dan giveaway.  Variabel sponshorship, 

menciptakan interaksi dan kolaborasi public figur mampu 

menjelaskan 9,699% dari 17 variabel.  
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Indeks 2.3. ”Intensitas Menanggapi Keluhan,  dan 

Menjawab Pertanyaan” 

Faktor ketiga dari analisis faktor media sosial yaitu 

”Intensitas Menanggapi Keluhan,  dan Menjawab Pertanyaan” 

yang terdiri dari variabel intensitas menanggapi keluhan, 

intensitas menjawab pertanyaan dan intensitas setelah 

pembelian. Ketiga variabel yaitu variabel intensitas 

menanggapi keluhan, intensitas menjawab pertanyaan dan 

intensitas setelah pembelian sama-sama memiliki korelasi 

yang kuat dengan indeks 2.3 dengan nilai loading factor  yaitu 

0,759 , 0,740 dan 0,715. Hal ini menunjukan bahwa variabel 

intensitas menanggapi keluhan, intensitas menjawab 

pertanyaan dan intensitas setelah pembelian memiliki keeratan 

yang kuat dengan indeks 2.3. 

Indeks 2.3. ”Intensitas Menanggapi Keluhan, dan 

Menjawab Pertanyaan” memiliki persentase varians sebesar 

9,103%. Hal ini menunjukan bahwa variabel intensitas 

menanggapi keluhan, intensitas menjawab pertanyaan dan 

intensitas setelah pembelian mampu menjelaskan 9,103% dari 

17 variabel. 

 

Indeks 2.4. ”Isi Pesan dan Keunikan Logo” 

 Faktor keempat dari analisis faktor media sosial yaitu 

”Isi Pesan dan Keunikan Logo” yang terdiri dari variabel isi 

pesan, format pesan dan keunikan logo. Variabel isi pesan 

memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap indeks 2.4 dengan 

nilai loading factor  sebesar 0,858. Hal ini menunjukan bahwa 

variabel isi pesan memiliki keeratan yang sangat kuat dengan 

indeks 2.4. Variabel keunikan logo memiliki korelasi yang 

kuat dengan indeks 2.4 dengan nilai loading factor  sebesar 

0,784 yang berarti menunjukan variabel keunikan logo 
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memiliki keeratan yang kuat dengan indeks 2.4, sedangkan 

variabel format pesan memiliki korelasi yang cukup kuat 

dengan indeks 2.4 dengan nilai loading factor sebesar 0,522. 

Hal ini menunjukan bahwa variabel format pesan memiliki 

keeratan yang cukup kuat terhadap indeks 2.4. 

 Indeks 2.4. ”Isi Pesan dan Keunikan Logo” memiliki 

persentase varians sebesar 7,870%. Hal ini menunjukan bahwa 

variabel isi pesan, format pesan dan keunikan logo mampu 

menjelaskan 7,870% dari 17 variabel yang digunakan. 

 

Indeks 2.5. ”Struktur Pesan dan Giveaway” 

 Faktor kelima dari analisis faktor media sosial yaitu 

”Struktur Pesan dan Giveaway” yang terdiri dari variabel 

struktur pesan dan giveaway. Variabel struktur pesan memiliki 

korelasi yang kuat dengan indeks 2.5 dengan nilai loading 

factor  sebesar 0,798. Hal ini berarti menunjukan bahwa 

variabel struktur pesan memiliki keeratan yang kuat dengan 

indeks 2.5 dan variabel giveaway hanya memiliki korelasi 

cukup kuat dengan indeks 2.5 dengan nilai loading factor 

sebesar 0,569 yang berarti menunjukan bahwa variabel 

giveaway memiliki keeratan yang cukup kuat dengan indeks 

2.5. 

 Indeks 2.5. ”Struktur Pesan dan Giveaway” memiliki 

persentase varians sebesar 6,755%. Hal ini menunjukan bahwa 

variabel struktur pesan dan giveaway mampu menjelaskan 

6,755% dari 17 variabel yang digunakan.  

 

4.7. Uji Asumsi Klasik 

4.7.1 Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji dalam 

model regresi linear ada atau tidak korelasi antara kesalahan 
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pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1 atau periode sebelumnya. Pengujian 

autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terjadi korelasi 

antara suatu periode t dengan periode sebelumnya (t-1).  Pada 

analisis regresi berganda tidak diperbolehkan adanya korelasi 

antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Pengujian 

autokorelasi dapat dilakukan dengan uji korelasi yang dapat 

dilihat pada Tabel 24. yang mana dapat diketahui bahwa tidak 

terdapat korelasi > 0,5 pada  setiap variabel, hal ini 

menunjukkan tidak terdapat gejala autokorelasi dan telah 

memenuhi syarat untuk dilakukan uji regresi berganda. Hasil 

uji autokorelasi dapat dilihat pada lampiran 6. 

 

Tabel 22. Hasil Uji Autokorelasi  

*Keterangan JK = Jenis Kelamin,  Pdi = Pendidikan,   

Pkj = Pekerjaan,  Pd = Pendapatan, KMS =Kesukaan media 

sosial, TMF = Tujuan menjadi follower,  

 LMF= Lama menjadi follower 
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4.8 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan 

Pembelian Melalui Instagram 

 Analisis regresi linier berganda adalah metode statistik 

yang digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen. Analisis yang 

digunakan adalah dengan program SPSS 16.0 for windows. 

Hasil regresi berganda dapat dilihat Lampiran 7. Hasil faktor 

yang berpengaruh variabel X terhadap variabel Y dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 23. Hasil faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan

     pembelian  

Keterangan Koefisien Regresi 

Konstanta 12.852 

Indeks 1.1 “ Kemampuan akses dan 

Kesesuaian testimoni” 
-0.048 

Indeks 1.2 “Update Produk dan Update 

Promo” 
0.063 

Indeks 2.1 “Poster Kreatif, Kemenarikan 

Video dan Foto” 
       0,436*** 

Indeks 2.2 “Sponshorship, Menciptakan 

interaksi dan Kolaborasi Public Figur” 
       0,363*** 

Indeks 2.3 “Intensitas Menanggapi 

Keluhan, dan Menjawab Pertanyaan” 
     0.227** 

Indeks 2.4 “Isi Pesan dan Keunikan 

Logo” 
    0.276** 

Indeks 2.5 “Struktur Pesan dan 

Giveaway” 
0.073 

Usia -0,179* 

Jenis kelamin -0,070 

Pendidikan 0.011 

Pekerjaan 0.089 

Pendapatan 0,151 

Kesukaan terhadap instagram 0.048 

Tujuan menjadi follower  0.068 

Lama menjadi follower  0.015 

R2 (R-Square)                 = 0,529 

Adjused R2 (R-Square)   = 0,445 

F-tabel                            = 1,82 

F-hitung                         = 6,290 

Probabilitas                    = 0,000 

N                                     = 100 

*   P < 0,1 

** P < 0,05 

*** P <0,01 

      Sumber: Data Primer diolah (2018) 
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4.8.1 Pengujian Koefisien Determinasi (R2) 

        Koefisien determinasi (R2) merupakan ukuran 

kesesuaian (goodness of fit) dari persamaan regresi, yaitu 

variabel terikat yang mampu dijelaskan oleh variabel bebas 

(Ghozali, 2001). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol 

dan satu. Jika nilai R2 kecil dapat diartikan bahwa kemampuan 

dari variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen sangat terbatas. 

 Besarnya variabel-variabel independen terhadap 

keputusan pembelian di instagram dapat diketahui melalui 

koefisien determinasinya (R2) pada Tabel 23. yaitu sebesar 

0.529 variabel Y (keputusan pembelian) dapat dijelaskan oleh 

variabel X (faktor kemampuan akses, kesesuaian testimoni, 

update produk, update promo, poster kreatif, kemenarikan 

video, foto, sponshorship, menciptakan interaksi, public figur, 

intensitas menanggapi keluhan, menjawab pertanyaan, isi 

pesan, keunikan logo, struktur pesan, giveaway, usia, jenis 

kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, kesukaan 

terhadap instagram, tujuan menjadi follower dan lama menjadi 

follower), sedangkan sisanya 47,1% dapat dijelaskan oleh 

variabel lain diluar penelitian ini. Nilai Adjusted Rsquare  0,445 

yang dapat diartikan bahwa 44,5% variabel Y dapat dijelaskan 

oleh variabel e-marketing melalui media sosial yang diuji 

 

4.8.2 Uji Signifikasi Simultan (Uji F) 

 Pengujian hipotesis simultan digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh faktor kemampuan akses, 

kesesuaian testimoni, update produk, update promo, poster 

kreatif, kemenarikan video, foto, sponshorship, menciptakan 

interaksi, public figur, intensitas menanggapi keluhan, 

menjawab pertanyaan, isi pesan, keunikan logo, struktur 
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pesan, giveaway, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, 

pendapatan, kesukaan terhadap instagram, tujuan menjadi 

follower dan lama menjadi follower terhadap keputusan 

pembelian. Kriteria pengujian menyatakan jika Fhitung > Ftabel 

atau probabilitas < level of significant (ɑ)/0,05 maka terdapat 

pengaruh signifikan secara simultan. Pengujian hipotesis 

simultan dapat dilihat pada Tabel 23.  

Pengujian signifikan secara simultan menghasilkan F 

hitung sebesar 6,290 lebih besar dibandingkan dengan nilai F 

tabel 1,82. Hal tersebut menunjukan F hitung lebih besar dari 

F tabel. Apabila di bandingkan dengan nilai signifikan 0,000 

yang berarti lebih kecil dari nilai alpha (ɑ) = 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, artinya 

terdapat pengaruh simultan antara variabel kemampuan akses, 

kesesuaian testimoni, update produk, update promo, poster 

kreatif, kemenarikan video, foto, sponshorship, menciptakan 

interaksi, public figur, intensitas menanggapi keluhan, 

menjawab pertanyaan, isi pesan, keunikan logo, struktur 

pesan, giveaway, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, 

pendapatan, kesukaan terhadap instagram, tujuan menjadi 

follower dan lama menjadi  follower 

 

4.8.3 Uji Signifikasi Parsial (Uji t) 

Pengujian hipotesis parsial digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh faktor kemampuan akses, 

kesesuaian testimoni, update produk, update promo, poster 

kreatif, kemenarikan video, foto, sponshorship, menciptakan 

interaksi, public figur, intensitas menanggapi keluhan, 

menjawab pertanyaan, isi pesan, keunikan logo, struktur 

pesan, giveaway, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, 

pendapatan, kesukaan terhadap instagram, tujuan menjadi 
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follower dan lama menjadi follower terhadap keputusan 

pembelian melalui instagram. Kriteria pengujian jika nilai 

thitung ≥ ttabel atau probabilitas < level of significant (ɑ)/ 0,05 

maka terdapat pengaruh signifikan secara individu antara 

faktor kemampuan akses, kesesuaian testimoni, update 

produk, update promo, poster kreatif, kemenarikan video, foto, 

sponshorship, menciptakan interaksi, public figur, intensitas 

menanggapi keluhan, menjawab pertanyaan, isi pesan, 

keunikan logo, struktur pesan, giveaway, usia, jenis kelamin, 

pendidikan, pekerjaan, pendapatan, kesukaan terhadap 

instagram, tujuan menjadi follower dan lama menjadi follower 

terhadap keputusan pembelian di instagram. Hasil uji hipotesis 

parsial pada Lampiran 7. Berdasarkan hasil analisis dapat 

dituliskan model regresi linear berganda sebagai berikut:  

 

Y= 12,852 + 0,436 F2.1 + 0,363 F2.2 +0,227 F2.3 +  

0,276 F2.4 – 0,179 X10.1  

Keterangan: 

Y                 = Keputusan Pembelian 

a        = Konstanta atau intersep 

Indeks 2.1 = Faktor “Poster kreatif, kemenarikan video dan  

foto” 

Indeks 2.2  = Faktor “Sponshorship, menciptakan interaksi dan 

kolaborasi public figur” 

Indeks 2.3 = Faktor “Intensitas menanggapi keluhan dan  

menjawab pertanyaan” 

Indeks 2.4    = Faktor “Isi pesan dan keunikan logo” 

Indeks 10.1  = Usia  
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“Poster kreatif, kemenarikan video dan foto” 

Berdasarkan data hasil penelitian yang ditunjukan 

pada tabel hasil regresi bahwa koefisien “poster kreatif, 

kemenarikan video dan foto” yang didalamnya terdapat 

variabel poster kreatif, kemenarikan foto, kemenarikan video 

dan ciri khas logo memiliki pengaruh positif secara langsung 

terhadap keputusan pembelian di Ayam Goreng Nelongso 

dengan sistem e-marketing melalui media sosial instagram. 

Hal tersebut ditunjukan dengan thitung dari indeks 2.1 yang 

mendapat nilai 5,343 bahwa indeks 2.1 berpengaruh signifikan 

(P<0,01)   terhadap keputusan pembelian dengan nilai β 0,436, 

yang artinya setiap peningkatan variabel “poster kreatif, 

kemenarikan video dan foto” 1% maka keputusan pembelian 

mengalami peningkatan sebesar 0,436 . Hasil dari analisis 

regresi berganda yang didapatkan jika dilihat berdasarkan 

hipotesis dalam penelitian ini berhungan dengan hipotesis 1 

dan 2. Hipotesis 1 menyatakan kemenarikan foto dan hipotesis 

2 yang menyatakan poster kreatif dapat diterima. 

Sebuah iklan di media sosial tergantung pada pesan 

visual yang dibentuk perusahaan untuk menarik perhatian 

konsumen. Biasanya di media sosial desain-desain poster yang 

dibuat benar-benar mempertimbangkan jati diri yang dibentuk 

oleh perusahaan, selain itu juga memikirkan kebutuhan 

konsumen. Poster harus dibuat sekreatif mungkin, apabila 

tidak, konsumen akan merasa bosan dan pada akhirnya pesan-

pesan yang disampaikan dalam poster tidak tersampaikan. Hal 

ini juga berhubungan dengan bagaimana perusahaan dapat 

mempengaruhi konsumen dengan upload foto ataupun menu 

produk yang mampu mempengaruhi keinginan beli konsumen. 

Foto yang menarik dapat mempengaruhi konsumen untuk ikut 

membeli. Hal tersubut harus diperhatiakn dengan teliti. Ayam 
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Goreng Nelongso mempunyai tenaga ahli khusus dan 

fotograper dalam melakukan konsep desain yang menarik. 

Tidak hanya itu, mereka juga memiliki konsultan yang mampu 

menembus pasar digital seperti halnya media sosial. Menurut 

Makhin (2016), perhatian diperoleh dengan memanfaatkan 

posisi dalam publikasi atau dapat pula memanfaatkan ukuran 

dan bentuk iklan. Misalnya memasang sebuah iklan produknya 

memperhatikan posisi, bentuk tulisan, warna dan konten 

iklanya di instagram semenarik mungkin agar mendapat 

perhatian. Pengguna perangkat kreatif tidak secara langsung 

dapat menarik perhatian orang lain kecuali iklan itu sendiri 

yang berhasil meraih rasa ketertarikan mereka. Keaslian 

penampilan dan kalimat persuasif dalam desain pesan juga 

sangat berpengaruh pada daya tarik suatu produk yang 

dipasarkan, seperti contoh posting gambar foto ayam krispi 

yang disajikan dengan nasi hangat serta smbal diatasnya 

ditambah perpaduan timun banyak menarik netizen untuk 

mencicipi, seperti pada komentar salah satu netizen 

@rennyretna “yuk kesana @innarmdhn @nanyka.dyah” yang 

artinya seseorang tersebut ingin membeli dan mengajak 

temannya, selain itu juga pada akun @ranggajefhan “ayam 

krispi rasanya enak banget”.  

 

“Sponshorship, menciptakan interaksi dan kolaborasi 

public figur” 

Berdasarkan data hasil penelitian yang ditunjukan 

pada tabel hasil regresi bahwa koefisien “sponshorship, 

menciptakan interaksi dan kolaborasi public figur” yang 

didalamnya terdapat variabel sosial media karyawan, 

kolaborasi public figur, sponshorship, menciptakan interaksi 

dan giveaway memiliki pengaruh positif secara langsung 
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terhadap keputusan pembelian di Ayam Goreng Nelongso 

dengan sistem e-marketing melalui media sosial instagram. 

Hal tersebut ditunjukan dengan thitung dari indeks 2.2 yang 

mendapat nilai 3,936 bahwa indeks 2.2 berpengaruh signifikan 

(P<0,01)   terhadap keputusan pembelian dengan nilai β 0,363 

, yang artinya setiap peningkatan variabel “sponshorship, 

menciptakan interaksi dan kolaborasi public figur” 1% maka 

keputusan pembelian mengalami peningkatan sebesar 0,363 . 

Hasil dari analisis regresi berganda yang didapatkan jika 

dilihat berdasarkan hipotesis dalam penelitian ini berhungan 

dengan hipotesis 4. Hipotesis 4 yang menyatakan kolaborasi 

public figur dapat diterima. 

Pada era digital ini proses pengambilan keputusan 

pelanggan dapat dipengaruhi oleh media sosial, termasuk 

mempengaruhi keputusan untuk membeli sebuah produk. 

Salah satuya dengan menggunakan sistem peer influencer atau 

mempengaruhi seseorang lewat orang lain yang dapat 

meningkatkan kepercayaan akan suatu produk, barang atau 

jasa. Menurut Wang dan Wei (2012) peer influence 

mempengaruhi sikap konsumen terhadap suatu produk, dengan 

meningkatkan sikap positif terhadap produk akan 

meningkatkan intensi untuk membeli produk tersebut. Peer 

influencer biasanya dilakukan oleh seorang public figur seperti 

artis, foodvloder, youtuber yang memiliki sekumpulan 

penggemar (fans) dan mampu menarik perhatian pengikutinya 

untuk ikut melakukan keputusan pembelian. Menurut Rahmia 

dan Tri (205) media sosial Instagram menjadi trend di 

Indonesia juga didukung oleh banyakanya artis-artis papan 

atas yang menjadikan media ini sebagai sarana interaksi 

khusus dari selebriti terhadap fans-nya secara langsung. 

Popularitas selebritis menjadi pembeda antar individu ini 
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dengan individu lainnya. Sehingga banyak masyarakat yang 

tertarik untuk mengikuti akun selebritis dengan maksud untuk 

menyaksikan aktifitas selebritis sehari-hari. Kegiatan selebriti 

mampu mempengaruhi behavioral suatu individu, mulai dari 

cara berpakaian, cara berinteraksi dengan orang lain, dan lain-

lain. Selebriti juga dianggap informatif terhadap trend yang 

kemudian memunculkan beberapa diantaranya yang 

merekomendasikan produk yang mereka gunakan kepada 

masyarakat melalui media sosial Instagram. Hal ini 

melahirkan celebgram endorser yaitu singkatan dari celebrity 

endorser Instagram. Salah satu public figur yang 

berkolaborasi yaitu  Magda Lenaf, salah satu foodvloger 

dengan akun instagram @mgdalenaf yang mem-posting saat 

sedang makan di Ayam Goreng Nelongso dengan caption “ 

bebek goreng jumbo cuma 25 ribu di @ayamnelongso, deneng 

banget kalau nemu makanan enak, murah dan porsinya banyak 

gini”, lalu posting-an tersebut banyak menimbulkan komentar 

netizen salah satunya akun dari @ishaqul_hafid98 “bebek e 

besar kali mantap kali bukan kaleng ayam goreng nelongso”.  

Upaya lain untuk menarik konsumen melalui media 

sosial instagram dengan melakukan endorsment, pemberian 

hadiah-hadiah seperti giveaway ternyata mampu menarik 

perhatian konsumen. Adanya hal-hal tersebut membuat 

konsumen merasa diperhatikan sebagai bentuk apresiasi-

apresiasi dari perusahaan yang diinginkan konsumen, hal 

tersebut mampu membangun kedekatan antara konsumen 

dengan perusahaan sehingga konsumen akan melakukan 

pembelian ulang atau bahkan merekomendasikan produk ke 

orang lain.  
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“Intensitas menanggapi keluhan dan menjawab 

pertanyaan” 

Berdasarkan data hasil penelitian yang ditunjukan 

pada tabel hasil regresi bahwa koefisien “ intensitas 

menanggapi keluhan dan menjawab pertanyaan” yang 

didalamnya terdapat variabel variabel intensitas menanggapi 

keluhan, intensitas menjawab pertanyaan dan intensitas setelah 

pembelian memiliki pengaruh positif secara langsung terhadap 

keputusan pembelian di Ayam Goreng Nelongso dengan 

sistem e-marketing melalui media sosial instagram. Hal 

tersebut ditunjukan dengan thitung dari indeks 2.3  yang 

mendapat nilai 2,509 bahwa indeks 2.3 berpengaruh signifikan 

(P<0,05) terhadap keputusan pembelian dengan nilai β 0,227 , 

yang artinya setiap peningkatan variabel “ intensitas 

menanggapi keluhan dan menjawab pertanyaan” 1% maka 

keputusan pembelian mengalami peningkatan sebesar 0,227 . 

Hasil dari analisis regresi berganda yang didapatkan jika 

dilihat berdasarkan hipotesis dalam penelitian ini berhungan 

dengan hipotesis 5. Hipotesis 5 yang menyatakan intensitas 

menanggapi keluhan dapat diterima. 

Adanya intensitas menanggapi keluhan ataupun 

pertanyaan yang dilakukan oleh perusahaan kepada konsumen 

mampu membangun komunikasi yang baik antar kedua belah 

pihak. Komunikasi  yang dibangun perusahaan akan mendapat 

respon yang positif dengan adanya interaksi yang 

berkelanjutan. Salah satu posting di instagram Ayam Goreng 

Nelongso tentang sambal seperti “ada 11 varian sambal yang 

mantap dan gratis lagi. Nah kamu biasanya ambil sambal apa 

nelovers?” lalu ada salah satu netizen yang menanggapi 

keluhan di kolom komentar dengan akun @afix.fyz “sambal 

keju, tapi selalu kehabisan”, pada saat ini @ayamnelongso 
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kembali membalas dengan menanggapi “mohon maaf ya kak, 

nanti nene infokan ke managernya”. Hal semacam itu mampu 

membangun sebuah jalinan komunikasi.   Persepsi yang 

merupakan tanggapan konsumen terhadap keberadaan suatu 

produk yang menjadi pilihannya. Persepi konsumen terhadap 

suatu perusahaan atau produk muncul saat adanya proses 

komunikasi antara konsumen dan perusahaan sampai 

terjadinya transaksi pembelian. Adanya komunikasi juga dapat 

membangan sebuat trust atau kepercayaan dari konsumen. 

Ronomenggolo (2013), menyatakan bahwa komunikasi adalah 

tindakan membangun komunikasi dengan konsumen dengan 

cara menanggapi pertanyaan, keluhan, dan apresiasi kepuasan 

konsumen terhadap produk.  Intensitas interaksi adalah 

tindakan mengajak konsumen berinteraksi. 

 

“Isi pesan dan keunikan logo” 

Berdasarkan data hasil penelitian yang ditunjukan 

pada tabel hasil regresi bahwa koefisien “isi pesan dan 

keunikan logo” yang didalamnya terdapat variabel isi pesan, 

format pesan dan keunikan logo memiliki pengaruh positif 

secara langsung terhadap keputusan pembelian di Ayam 

Goreng Nelongso dengan sistem e-marketing melalui media 

sosial instagram. Hal tersebut ditunjukan dengan thitung dari 

indeks 2.4  yang mendapat nilai 3,311 bahwa indeks 2.4 

berpengaruh signifikan (P<0,05) terhadap keputusan 

pembelian dengan nilai β 0,276 , yang artinya setiap 

peningkatan variabel “isi pesan dan keunikan logo” 1% maka 

keputusan pembelian mengalami peningkatan sebesar 0,276 . 

Hasil dari analisis regresi berganda yang didapatkan jika 

dilihat berdasarkan hipotesis dalam penelitian ini berhungan 
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dengan hipotesis 3. Hipotesis 3 yang menyatakan isi pesan 

dapat diterima. 

Isi pesan yang baik dan mudah diterima akan 

mendorong konsumen untuk mengikuti perkembangan dari 

informasi-informasi yang disediakan. Isi pesan harus singkat 

dan jelas sehingga konsumen mudah mengerti maksud dari isi 

pesan yang kita sampaikan. Menurut Putri dan Maulida (2017) 

menyatakan, informasi melalui saluran media sosial dengan 

aturan-aturan yang telah diketahui dan telah melibatkan hak 

dan kewajiban dari targetnya. Pesan-pesan yang akan 

disampaikan direncanakan seefisien mungkin, memungkinkan 

agar follower dapat menyerap informasi dengan waktu yang 

singkat, cepat, dan efektif. Hal ini mendukung salah satu hak 

dari para follower yaitu dapat menjalin interativitas baik, 

didukung oleh pendapat Rahmadani (2017) menyatakan 

bahwa instagram dianggap sebagai media yang efektif untuk 

mengiklankan dan menyebarkan informasi berkaitan aktivitas 

perusahaan. Hal utama dalam promosi adalah membuat pesan 

persuasif yang efektif adalah suatu pesan dalam promosi yang 

harus dapat menyampaikan tujuan promosi. Perusahaan di 

tuntut untuk harus kreatif merangkai kata, membingkai isi 

pesan yang mampu membuat kosumen tertarik untuk sekedar 

membaca. Pada contoh promo yang ditawarkan Ayam Goreng 

Nelongso mem- posting poster dengan ajakan buy 1 get 1 

keterangan pesan yang disampaikan sangat jelas di dalam 

caption yaitu “ besok ada promo buy 1 get 1 free, jadi setiap 

pembelian 1 ayam krispi kamu langsung dapat gratis 1 ayam 

krispi dengan syarat dan ketentuan yaitu: promo khusus 

berlaku tanggal 1 Februari 2019, Screenshoot postingan dan 

tunjukan ke kasir.....” 
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“Usia” 

Berdasarkan data hasil penelitian yang ditunjukan 

pada tabel hasil regresi bahwa koefisien variabel “usia 

memiliki pengaruh negatif secara langsung terhadap keputusan 

pembelian di Ayam Goreng Nelongso dengan sistem e-

marketing melalui media sosial instagram. Hal tersebut 

ditunjukan dengan thitung yang mendapat nilai -1,852 

berpengaruh signifikan (P<0,1) terhadap keputusan pembelian 

dengan nilai β -0,179 , yang artinya setiap peningkatan 

variabel usia 1% maka keputusan pembelian mengalami 

penurunan sebesar -0,179, karena adanya pengaruh yang 

negatif berarti keputusan pembelian lebih dipengaruhi oleh 

konsumen yang berusia <19 tahun dan >24 tahun.  

Hal ini dikarenakan konsumen rata-rata berada pada 

usia remaja yaitu 19-24 tahun, dimana konsumen yang berada 

pada umur tersebut lebih memilih untuk memasak sendiri 

dibandingkan harus membeli setiap hari karena merupakan 

mahasiswa, sedangkan konsumen yang berada di atas umur 

tersebut telah memiliki penghasilan namun penggunaan 

teknologi dengan menggunakan internet belum tentu dikuasai 

dibanding dengan usia zaman milenial, sehingga keterbatas 

zaman terhadap teknologi menurun. Menurut Jariah (2012) 

yang menyatakan umur dan tahap siklus hidup memiliki 

pengaruh negatif yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian, dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa umur 

dan tahap siklus hidup yang semakin tinggi, akan berakibat 

keputusan pembelian menurun 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

      Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulan 

sebagai berikut : 

1. Karakteristik konsumen di Ayam Goreng Nelongso 

kota Malang yang aktif menggunakan media sosial 

instagram sebagaian besar pelajar perempuan atau 

mahasiswi dengan pendapatan atau uang saku per 

bulan < Rp 500.000. 

2. Variabel poster kreatif yang ketika bergabung dengan  

kemenarikan video, foto, dan ciri khas logo secara 

bersama-sama mempengaruhi keputusan pembelian 

dan variabel sponshorship ketika bergabung dengan 

menciptakan interaksi dan kolaborasi public figur 

secara bersama –sama juga mempengaruhi keputusan 

pembelian.  

3. Variabel kemampuan akses ketika bergabung dengan 

efisiensi SDM dan kesesuaian testimoni secara 

bersama-sama tidak berpengaruh dengan keputusan 

pembelian.  

 

5.2 Saran 

Penelitian yang akan dilakukan selanjutnya 

diharapkan mampu menambah variabel lain ataupun meneliti 

media sosial lainnya selain instagram sehingga dapat 

mengetahui media sosial yang paling efektif yang dapat 

digunakan sebagai bentuk e-marketing yang baik dan dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Aisyah,R. 2017. Analisis Preferensi Konsumen Terhadap

 Produk Olahan Ayam Di Kota Makassar . Jurnal

 Galung Tropika, 6 (3) ,hlmn. 174 - 184 

Alma, B. 2007. Manajemen Pemasaran Dan Jasa. Alfabeta. 

Bandung. 

Alsubagh, H. 2015. The Impact of Social Networks on

 Consumers Behaviours. International Journal of

 Business and Social Science. Vol. 6, No.1. pp 209-216  

APJII. 2017. Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna

 Internet Indonesia 2017. https://apjii.or.id/survei 

(di akses 7 September 2018) 

Arikunto,S. 2002. Prosedur Penelitian Edisi Revisi V. Jakarta: 

PT. Rincha Cipta. 

Arikunto,S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. 

Atmoko, Bambang. 2012. Instagram Handbook. Jakarta: 

Media Kita  

Bafousou., Georgia., Mentzas and Gregory. 2003. A 

comparative Analisys of Web based Collaborative 

Systems, Departement of electrical and computer , 

National Technical. Journal of Computer-Mediated 

Communication: 15-27. 

Chaffey, D., Albert, K., Metwel, L and Tredos, R. 2000.

 Internet Marketing. England: Pearson Education

 Limited. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://apjii.or.id/survei


126 

 

Cheung, C. M., & Thadani, D. R. 2010. The effectiveness of

 electronic word of mouth communication: A literature

 analysis. Proceedings of the 23rd Bled eConference

 eTrust: Implications for the Individual, Enterprises

 and Society, 329- 34. 

Chreswell, John W. 2013. Research Design Pendekatan

 Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Pustaka Pelajar.

 Edisi ketiga. Yogyakarta. 

Diyatma, A. J. 2017. Pengaruh Promosi Melalui Media Sosial

 Instagram Terhadap Keputusan  Pembelian Produk

 Saka Bistro & Bar. Journal of e-Proceeding of

 Management. Vol.4 No.1:175-179. 

Ekasari, N. 2014. Pengaruh Promosi Berbasis Sosial Media 

Terhadap Keputusan Pembelian Produk Jasa 

Pembiayaan Kendaraan Pada PT. BFI Finance Jambi. 

Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora. 

16(2): 81-102. 

Ghozali, I. 2001. Aplikasi Analisis Multivariate dengan

 Program SPSS. BP Undip Semarang. 

Goenawan, G. 2001. Co-creation Communication Pengguna

 Instagram dalam Foodstagram di Surabaya. Jurnal  

E-Komunikasi. 3(1): 1-10. 

Gunelius, S. 2011. 30 Minute Social Media Marketing. United

 States : McGraw Hill  

Hasan, M. I. 2002. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian 

dan Aplikasinya. Grali Indonesia. Jakarta . 

Indika, D. A dan Cindy J. 2017. Media Sosial Instagram

 Sebagai Sarana Promosi Untuk  Meningkatkan Minat

 Beli Konsumen. Jurnal Bisnis Terapan. Vol.1 Nomor.

 1:25-32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

Kaplan, Andreas  M., & Haenlein, Michael. 2010.  Users  of

 the  world,  unite!   

Katona, Z., Zubscek, P,P,. and Sarvary, M. 2011. Network 

Effects and Personal Influences: The Diffusion of an 

Online Social Network. Journal of Marketing 

Research. 

Kotler and Keller. 2016. Marketing Management. Pearson: 

Prentice hall 

Kotler, P and Keller, K.L. 2012. Marketing Management. 14th

 edition. New Jersey:Prentice. 

Kotler, P dan Armstrong, G. 2008. Prinsip-prinsip Pemasaran

 Edisi ke-12. Jakarta: Erlangga. 

Kotler, P., & Amstrong, G. 2004. Principles of Marketing  

(10th ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson 

Education.  

Kotler, P., & Keller, K., L. 2008. Manajemen pemasaran.

 (Jilid-12). Jakarta: Indeks.  

Laksana. 2014. Peran Motivasi terhadap gaya hidup Hedonis. 

E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 4, No. 6:1661-1675  

Landsverk, M., & Weitz, B. 2001. Retail Management 7th 

Edition. USA: McGrawHill.  

Makhin, A. 2016. Pengaruh Akun Instagram Javafoodie

 Terhadap Minat Beli Konsumen. Skripsi. Fakultas

 Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri

 Sunan Kalijaga: Yogyakarta. 

Mamahit,P ., Agus, S.S dan Willem, A.T. 2015. Pengaruh

 Brand Image,  Brand  Trust, Kualitas Produk

 Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Toyota All

 New Yaris Pada PT. Hasjrat Abadi Manado. Jurnal

 Berkala Ilmiah Efisiensi.Volume 15 No. 05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

Mardiani, E dan Orland, J.I. 2013. Analisis Keputusan 

Pembelian Konsumen Melalui Media Online (E-

Marketing). Jurnal Ekonomi. 4 (2): 151-161. 

Mcquail, Denis. 2005. Teori Komunikasi Massa Suatu 

Pengantar. Jakarta: Erlangga.  

Mohammed, R. A., Ghilbren, A., and Sahid, L.P. 2003. 

Internet Marketing : Building Advantage in a 

Networked Economy (2nd ed.). New York: McGraw 

Hill.  

Monic dan Laura,C. 2013. Perancangan Logo dalam Dunia

 Desain. Humaniora Vol.4 No.1: 508-517 

Ngafifi, M. 2014. Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup

 Manusia Dalam Perspekti Sosial Budaya.

 Jurnal  Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan

 Aplikasi. Vol. 2(1). 

Nurudin. 2012. Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta, Raja

 Grafindo Persada.  

Panjaitan,P dan Arik, P. 2017. Pengaruh Social Media

 Terhadap Produktivitas Kerja Generasi Millenial

 (Studi Pada Karyawan Pt. Angkasa Pura I Cabang

 Bandara Internasional Juanda). Jurnal Administrasi

 Bisnis (JAB). Vol.48 (1). 

Putri, D.W dan Maulida,D.M. 2017. Analisis Strategi

 Perencanaan Pesan Pada Akun Instagram E

 Commerce @thekufed. The Messenger. Volume 9,

 Nomor 1. 

Prasetya, F. N dan Idris G. S. 2014. Pengaruh E-Marketing

 Dan E-Crm Terhadap E-Loyalty Website Usaha

 Komunikasi Pemasaran. Journal of Binus Business

 Review. Vol. 5 No. 1:8-17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

Rahmadani, Bayu. 2017. Strategi Pesan Efektif Dalam Iklan

 Media Sosial (Studi Dekriptif Kualitatif Instagram

 @steakaddict Dalam Menarik Konsumen). Skripsi.

 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas

 Islam Negeri Sunan Kalijaga : Yogyakarta. 

Rahmia,V dan Tri, I.W. 2015. Pengaruh Celebrity Endorser

 Terhadap Proses Keputusan Pembelian Produk Sepatu

 Online Shop Retailthrpy Di Sosial Media Instagram. E

 Proceeding of Management : Vol.2, No.3 

Rayport, J. F., & Jaworski, B. J. 2003. Introduction to e-

commerce (2nd ed.). New York: McGrawHill.  

Reedy, J., Schullo, S., and Zimmerman, K. 2000. Electronic 

marketing, integrating electronic resources into the 

marketing process. United States of America: The 

Dryden Press, Harcourt College Publishers.  

Riduwan. 2009. Skala Pengukuran Variabel-Variabel

 Penelitian. Bandung: Alfabeta. 

Ronomenggolo dan Sigit. 2013. Analisis Pengaruh Promosi

 Berbasis Media sosial Terhadap Keputusan Pembelian

 Konsumen (Studi Kasus Produk ROVCA). Jurnal

 Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora. Volume

 16, Nomor 2, Hal.81-102 

Selim, H. 2011. Content Evaluation Criteria for General 

Website: Analysis and Comparison. UAE University 

Working Paper Series, (3), 12-28. 

Shimp, and Terence, A. 2003. Periklanan Promosi dan Aspek

 Tambahan Komunikasi Terpadu. Jakarta: Erlangga 

SNI. 2009. Standar Mutu Karkas dan Daging ayam. Hasil 

Revisi Dewan Standardisasi Nasional. No. SNI-3924-

2009.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

Solis, Brian. 2010. Engage: The Complete Guide for Brands 

and Businesses to Build Cultivate and Measure 

Success on The Web. New Jersey: John Wiley & 

Sons.  

Strauss, J and Frost, R. 2009. E-marketing (5th ed.). Upper 

Saddle, New Jersey: Prentice-Hall. 

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan

 R & D. ALfabeta. Bandung. 

Suliyanto. 2005. Analisis Data Dalam Aplikasi Pemasaran.

 Bogor: Ghalia Indonesia. 

Thio,S. Adeliasari dan Vina, I. 2016. Electronic Word of

 Mouth (e-WOM) dan Pengaruhnya terhadap

 Keputusan Pembelian di Restoran dan Kafe di

 Surabaya. Manajemen Perhotelan. Universita Kristen

 Petra. 

Suwarjono. 2002. Akuntansi Pengantar, Proses Penciptaan 

Data, Pendekatan Sistem. Edisi Ketiga. Yogyakarta : 

BPFE 

Teng, S., Wei Khong, K., Wei Goh, W and Yee Loong Chong,

 A. 2014. Examining the antecedents of persuasive

 eWOM messages in social media. Online Information

 Review, 38(6), 746-768. 

Umar, H. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Salemba Empat. 

Utama, D dan Feni,R. 2016. Pengaruh Testimoni dalam

 Periklanan. Manajerial. Vol. 15 No.1: 97-117.  

Wang, X., Yu, C., & Wei, Y. 2012. Social Media Peer

 Communication and Impacts on Purchase Intentions:A

 Consumer Socialization Framework. Journal of

 Interactive Marketing, p.198-208. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

WeAreSocial. 2018. Berapa Pengguna Instagram dari 

Indonesia 

 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/09

/berapa-pengguna-instagram dari-indonesia (di akses 

12 November 2018) 

Wicaksono, A. 2017. Pengaruh Media Sosial Instagram

 @Wisatadakwahokura Terhadap Minat Berkunjung

 Followers. JOM FISIP Vol. 4 No. 2 

WikimediaProject. 2018. Instagram.

 https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram (di akses 10

 November 2018) 

Yenata, S dan Anita, H. 2010. Pengaruh Tingkat Ketertarikan

 pada Desain Logo dan Nama Merek Terhadap Brand

 Image (Studi Eksplanatif Mengenai Pengaruh

 Tingkat Ketertarikan pada Desain Logo dan Nama

 Merek Terhadap Brand Image Zupparella). Skripsi.

 Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas

 Atma Jaya:Yogyakarta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/09/berapa-pengguna-instagram%20dari-indonesia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/09/berapa-pengguna-instagram%20dari-indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram


132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1.judul,lembar pengesahan
	2.ringkasan,daftarv isi sing bener banget
	BAB I
	BAB II.
	BAB III
	BAB IV
	BAB V
	DAFTAR PUSTAKA

