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ABSTRAK 

 

PENGARUH DIMENSI ELECTRONIC WORD OF MOUTH (e-WOM) DI 

MEDIA SOSIAL INSTAGRAM TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN  

PADA CAFÉ GRANNYSNEST DI BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

Putri Hastina 

 

 

Grannynest merupakan salah satu Café yang melakukan Electronic Word of 

Mouth (e-WOM) untuk menekan biaya promosinya dalam memasarkan produk 

yang ditawarkannya. Bentuk Electronic Word of Mouth yang dipakai oleh Café 

Grannysnest adalah media sosial Instagram. Tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dimensi Electronic Word of 

Mouth terhadap Keputusan Pembelian pada Café Grannynest di Bandar Lampung. 

 

Metode pengambilan sampel menggunakan metode non-probability sampling 

dengan teknik Purposive Sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 

120 responden yang menggunakan media sosial Instagram sebagai referensi untuk 

mengunjungi Café Grannysnest di Bandar Lampung. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Intensitas, Konten, Pendapat 

Positif, dan Pendapat Negatif berpengaruh positif secara signifikan dengan 

sumbangan sebesar 89,4% terhadap keputusan pembelian. Hasil analisis 

kuantitatif membuktikan bahwa sub variabel Konten (X2) memberikan pengaruh 

paling besar dengan nilai β sebesar 0,642, sedangkan sub variabel Pendapat 

Negatif (X4) memberikan pengaruh terkecil dengan nilai β sebesar −0,153. 

 

 

Kata kunci : Dimensi Electronic Word of Mouth, dan Keputusan Pembelian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan internet di Indonesia semakin pesat, Indonesia termasuk negara 

berkembang yang pertumbuhan internetnya tertinggi keempat di dunia. Menurut 

survey dari Mark Plus Insight edisi enam, pengguna internet di Indonesia 

meningkat sebesar 20% per tahun. Pada tahun 2014, Indonesia memiliki 78 juta 

pengguna internet dan diperkirakan pada tahun 2016 akan meningkat menjadi 100 

juta orang. Sekitar 70% pengguna internet merupakan pengguna aktif jejaring 

sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, Path, Snapchat, Blog dan sisanya 

menggunakan internet untuk proses searching. 

 

Media sosial adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia 

maya. Para pengguna media sosial bisa dengan mudah berkomunikasi, 

berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi (sharing), dan membangun 

jaringan (networking). Media sosial yang populer digunakan di Indonesia antara 

lain adalah Instagram, Facebook, Twitter, Path, Snapchat dan Blog. 

 

Media sosial yang saat ini sangat diminati adalah Instagram. Instagram adalah 

sebuah aplikasi untuk berbagi foto yang memungkinkan penggunanya dapat 

mengambil foto, menerapkan filter digital untuk memberikan efek pada foto, dan 
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dapat membagikannya ke berbagai jejaring sosial lainnya seperti Facebook, 

Twitter, Tumblr dan Flickrn. 

 

Instagram menarik banyak peminat, terutama dari kalangan remaja (16-22 tahun) 

dan lebih khususnya pelajar atau mahasiswa, karena mereka lebih cenderung 

mengabadikan momen mereka kedalam bentuk foto maupun video yang dapat 

mengaktualisasikan diri, mengekspresikan diri dan memperluas jaringan sosial, 

serta dapat menjadi media promosi untuk bisnis mereka. 

 

Menurut Kotler dan Keller (2009:512) Word of Mouth adalah pemasaran yang 

dilakukan oleh orang baik dalam bentuk lisan, tertulis, atau komunikasi 

elektornik yang berhubungan dengan kebaikan pengalaman membeli atau 

menggunakan produk dan jasa, juga merupakan salah satu bentuk bauran 

komunikasi yang tentu saja diharapkan dapat mengkomunikasikan sesuatu 

kepada konsumen lainnya. 

 

Word of Mouth merupakan proses komunikasi berupa pemberian rekomendasi, 

baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang 

bertujuan untuk memberikan informasi secara personal. Word of Mouth adalah 

salah satu saluran komunikasi yang dinilai efektif bagi perusahaan yang 

menghasilkan produk dan jasa, karena dapat memberikan panduan bagi 

perusahaan untuk memperbaiki kinerja perusahaan yang dapat dilihat dari 

berbagai komentar yang disampaikan oleh konsumen, sehingga dapat 

meningkatkan keuntungan. 
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Word of Mouth terbagi menjadi dua jenis yaitu secara tradisional dan secara 

online (melalui internet). Word of Mouth secara tradisional merupakan 

komunikasi lisan antara individu ke individu lainnya atau pembicara yang secara 

alami terjadi diantara orang-orang dan terdapat pesan didalamnya, sedangkan 

secara online atau disebut dengan Electronic Word of Mouth (e-WOM) menurut 

Henning-Thurau et al. (2004:39), merupakan pernyataan negatif atau positif yang 

dibuat oleh konsumen aktual, potensial, atau konsumen sebelumnya mengenai 

produk atau perusahaan dimana informasi ini tersedia bagi orang-orang ataupun 

institusi melalui via media internet. 

 

Meningkatnya penggunaan dan popularitas media sosial seperti Instagram telah 

mengubah gambaran mengenai Word of Mouth. Menurut Charo et al. (2015:41) 

bahwa bentuk pertukaran informasi dan pengetahuan secara online pada media 

sosial dikenal sebagai Electronic Word of Mouth (e-WOM). Adanya rekomendasi 

ataupun review yang diberikan konsumen dalam sebuah sharing review platform 

akan mampu mempengaruhi minat beli konsumen. 

 

Saat ini, konsumen semakin kritis dan semakin selektif dalam berperilaku untuk 

mengkonsumsi produk yang dibutuhkannya. Sebelum melakukan pembelian 

seringkali konsumen akan mencari informasi mengenai produk yang akan 

dibelinya melalui media sosial Instagram, hal ini akan mempengaruhi sikap 

konsumen tersebut yang akan berlanjut kepada adanya keputusan pembelian. 
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Goyette et al (2010:11) membagi e-WOM dalam empat dimensi yaitu :  

1. Intensitas 

Intensitas adalah banyaknya pendapat yang ditulis oleh konsumen dalam 

sebuah situs jejaring sosial.  

2. Konten 

Konten adalah isi informasi dari situs jejaring sosial berkaitan dengan 

produk dan jasa. 

3. Pendapat Positif 

Pendapat Positif adalah komentar positif konsumen mengenai produk, jasa 

dan brand. 

4. Pendapat Negatif 

Negatif Valence adalah  komentar negatif konsumen mengenai produk, 

jasa dan brand. 

 

Grannynest merupakan salah satu Café yang melakukan Electronic Word of 

Mouth (e-WOM) untuk menekan biaya promosinya dalam memasarkan produk 

yang ditawarkannya. Bentuk Electronic Word of Mouth yang dipakai oleh Café 

Grannysnest adalah media sosial Instagram, karena Instagram merupakan salah 

satu media komunikasi yang melibatkan pemilik akun yaitu Grannysnest dengan 

para pengikutnya. Café Grannysnest mulai menggunakan media sosial Instagram 

pada tanggal 14 Oktober 2014. Menu andalan dari Café Grannynest adalah Mie 

Terbang, hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya pengguna media sosial 

Instagram yang mengupload foto produk tersebut dan menggunakan hastag 

#grannysnest, hal ini menandakan bahwa menu tersebut diminati oleh para 

pengikut akun Instagram @grannysnest dan dapat menjadi bahan informasi bagi 
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para pengguna akun Instagram lainnya untuk berbagi pendapat atau komentar 

dalam foto tersebut. 

 

Maraknya Instagram menjadi media yang berperan dalam memperkenalkan 

produk dan jasa yang ditawarkan berbagai macam Café yang ada di Bandar 

Lampung. Penggunaan media sosial Instagram digunakan sebagai alat bantu 

promosi yang digunakan oleh beberapa Café yang ada di Bandar Lampung, salah 

satunya adalah Café Grannysnest yang memiliki nama akun Instagram 

@grannysnest dengan pengikut sebanyak lebih dari 9000 orang dan masih terus 

bertambah seiring berjalannya waktu. Akun Instagram @grannysnest ini dibuat 

dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai menu yang ditawarkan 

oleh Café Grannysnest. Selain itu, akun Instagram @grannysnest dapat menjadi 

sarana atau media untuk memberikan komentar mengenai menu yang ditawarkan 

oleh Café Grannysnest. Konsumen juga dapat mengirimkan foto mereka ke akun 

Instagram @grannysnest dengan menggunakan hastag #grannysnest atau 

menandai foto dengan mencantumkan akun Instagram @grannysnest, dan bisa 

juga dengan menambahkan lokasi di foto yang akan diupload untuk kemudian 

dipilih yang terbaik lalu diupload ke dalam akun Instagram @grannysnest dan 

selanjutnya diberi tanda like dan komentar oleh akun pengikut Instagram 

@grannysnest yang lain. 

 

Gambar 1.1 dibawah ini menampilkan hasil testimoni dari akun Instagram 

@grannysnest dari berbagai konsumen yang mengunjungi Café Grannysnest. 

Testimoni tersebut berisikan tentang kepuasan, recommended, delevery order, 

dan kunjungan konsumen. 
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Gambar 1.1 Testimoni dari akun Instagram @grannysnest 

Sumber: Akun Instagram @grannysnest, 2016 

 

 

Berdasarkan Gambar 1.1 menjelaskan hasil testimoni akun Instagram 

@grannysnest yang berisikan komentar-komentar positif maupun negatif dari 

para pengikut akun Instagram @grannysnest. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 

pengikut yang memberikan tanda like atau suka kepada foto yang diunggah, 

namun terdapat pula komentar negatif yang diberikan oleh pengikut akun 

@grannysnest, serta terdapat komentar dari para pengikut akun @grannysnest 

yang menyatakan recommended dan merasakan kepuasan atas pelayanan Café 

Grannysnest terhadap konsumen. 
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Penerapan dimensi Electronic Word of Mouth menurut Goyette et al.,(2010:11) 

yang dilakukan pada Café Grannysnest yaitu pada dimensi Intensitas dilihat dari 

seberapa banyaknya akun Instagram @grannysnest mengupload foto menu 

makanan terbaru setiap harinya dan menghasilkan respon yang baik, karena para 

pengikutnya dapat memberikan komentar baik positif maupun negatif di 

unggahan foto yang telah di upload oleh akun Instagram @grannysnest, serta 

penerapan dimensi Konten, dapat dilihat dari informasi-informasi mengenai 

produk atau jasa yang diberikan oleh akun Instagram @grannysnest terhadap 

pengikut, kemudian pada dimensi Pendapat Positif, terlihat dari banyak komentar 

positif yang diberikan oleh pengikut akun @grannysnest yang tertera pada setiap 

postingan foto menu makanan yang diunggah ke media sosial Instagram, lalu 

penerapan pada dimensi Pendapat Negatif, terlihat dari komentar negatif yang 

diberikan oleh pengikut kedalam foto menu makanan yang telah diupload diakun 

Instagram @grannysnest. 

 

Penggunaan media sosial bagi Café Grannysnest adalah untuk mendukung 

kegiatan promosinya dan sebagai sarana untuk berkomunikasi bagi para 

pengikutnya dan siapapun yang terlibat di dalam akunnya. Selain itu, Café 

Grannysnest melaksanakan kegiatan promosinya tidak hanya melalui media 

sosial tetapi juga dengan media elektronik salah satunya yaitu radio. D’radio 

adalah salah satu siaran radio yang di gunakan oleh Café Grannysnest yang 

memiliki frekuensi siaran 94,4FM, informasi yang diberikan yaitu tentang produk 

atau jasa yang ditawarkan dan juga promosi atau diskon yang diberikan oleh Café 

Grannysnest sehingga dapat meningkatkan minat beli. 
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Tabel 1.1 Data Penjualan Café Grannysnest September 2015 – Agustus 2016 

No Bulan Data Penjualan (Rp) Perubahan (%) 

1 September 50.546.000 - 

2 Oktober 51.130.000 1,142% 

3 November 51.546.000 0,080% 

4 Desember 52.540.000 1,891% 

5 Januari 55.210.000 4,836% 

6 Februari 57.160.000 3,411% 

7 Maret 59.670.000 4,206% 

8 April 62.050.000 3,835% 

9 Mei  66.880.000 7,221% 

10 Juni 68.640.000 2,564% 

11 Juli 70.020.000 1,970% 

12 Agustus 72.680.000 3,659% 

Rata-Rata 59.839.000 3,4% 

Sumber: Café Grannysnest, 2016     

 

Tabel 1.1 menjelaskan volume penjualan pada Café Grannysnest dari bulan 

September 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016, terjadi fluktuasi persentase 

penjualan pada setiap bulannya, pada bulan Mei Café Grannysnest mengalami 

kenaikan persentase penjualan sebesar 7,221%, hal ini dikarenakan pada bulan 

Mei bertepatan dengan Anniversary Grannysnest yang ke dua tahun, sehingga 

Café Grannysnest mengalami peningkatan pengunjung, sedangkan pada bulan 

November terjadi penurunan persentase penjualan sebesar 0,080% dibandingkan 

dengan persentase penjualan bulan sebeumnya, dikarenakan pada bulan 

November Café Grannysnest melakukan renovasi dan perluasan Café.  

 

Masalah yang dihadapi oleh Café Grannysnest dapat dilihat dari kesenjangan atau 

perbedaan (Gap) antara kedua jurnal penelitian terdahulu, menurut Goyette et al. 

(2010) yang berjudul “e-WOM Scale: Word-of-Mouth Measurement Scale for e-

Services Context” dan jurnal Dewi Putri dan Andy Prabowo (2015) yang berjudul 

“Pengaruh Electronic Word Of Mouth (e-WOM) Terhadap Purchase Intention 
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(Studi kasus pada Go-Jek Indonesia)” yang memiliki hasil dimensi Pendapat 

Negatif dengan nilai yang berbeda yaitu pada jurnal milik Goyette memiliki nilai 

negatif sebesar -0,22, sedangkan pada jurnal Dewi dan Andy memiliki nilai positif 

sebesar 0,32 pada dimensi Pendapat Negatif diantara kedua jurnal tersebut. 

 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengambil judul: 

“Pengaruh Dimensi Electronic Word of Mouth (e-WOM) di Media Sosial 

Instagram Terhadap Keputusan Pembelian pada Café Grannysnest di 

Bandar Lampung” 

 

1.2 Permasalahan 

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menghasilkan Electronic Word of 

Mouth yang memiliki dampak positif terhadap keputusan pembelian, karena 

dimensi Electronic Word of Mouth (e-WOM) dapat meningkatkan keuntungan 

bagi perusahaan. 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini 

adalah Apakah pengaruh dimensi Electronic Word of Mouth (e-WOM) yang 

terdiri dari Intensitas, Konten, Pendapat Positif dan Pendapat Negatif 

mempengaruhi Keputusan Pembelian pada Café Grannysnest di media sosial 

Instagram di Bandar Lampung. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

dimensi Electronic Word of Mouth terhadap Keputusan Pembelian pada Café 

Grannysnest di Bandar Lampung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan serta pengetahuan penulis dan sebagai bahan 

perbandinagan antara teori yang diperoleh selama perkuliahan, terutama 

di bidang pemasaran, khususnya yang berhubungan dengan Electronic 

Word of Mouth. 

2. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Café Grannysnest dalam 

menghadapi masalah yang ada hubungannya dengan Electronic Word of 

Mouth terhadap keputusan pembelian dan juga dapat membantu dalam 

pemecahan masalah tersebut. 

3. Bagi Peneliti Lainnya 

Penelitian ini dapat diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi 

penelitian-penelitian berikutnya dengan topik penelitian sejenis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Manajemen Pemasaran 

Suatu perusahaan akan menjadi sukses apabila di dalamnya ada kegiatan 

manajemen pemasaran yang baik. Manajemen pemasaran menjadi pedoman 

dalam menjalankan kelangsungan hidup perusahaan. Sejak dimulainya proses 

produksi hingga barang sampai pada konsumen peran manajemen pemasaran 

tidak bisa terpisahkan karena nantinya apabila dapat dilaksanakan dengan baik, 

maka akan menjadi keuntungan bagi perusahaan khusunya dan konsumen pada 

umumnya. Mullins dan Walker (2010:40), menjelaskan manajemen pemasaran 

adalah proses menganalisis, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan 

dan mengendalikan program-program yang melibatkan konsepsi, penetapan 

harga, promosi dan distribusi produk, jasa dan ide-ide yang dirancang untuk 

menciptakan dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan target 

pasar untuk tujuan mencapai tujuan organisasi.  

 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008:7), pemasaran dapat diartikan sebagai suatu 

proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh 

apa yang mereka butuhkan dan inginkan, lewat penciptaan dan pertukaran timbal 
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balik produk dan nilai dengan orang lain. Manajemen pemasaran adalah sebagai 

analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari program-program 

yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran 

yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. 

 

2.2 Marketing Communication atau Promotion Mix 

Bauran komunikasi pemasaran yang dilakukan suatu perusahaan adalah bertujuan 

untuk mengkomunikasikan mengenai produk yang dihasilkan oleh perusahaan 

kepada konsumen. Menurut Kotler dan Keller (2009:175), terdapat delapan alat 

yang digunakan dalam melakukan promosi, yaitu: 

1. Iklan  

Periklanan merupakan semua bentuk terbayar dari presentasi non personal 

dan promosi ide, barang, atau jasa melalui sponsor yang jelas. 

2. Promosi Penjualan 

Promosi penjualan adalah berbagai insentif jangka pendek untuk 

mendorong percobaan atau pembelian produk atau jasa. 

3. Acara dan Pengalaman 

Acara dan pengalaman adalah kegiatan dan program yang disponsori 

perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau 

interaksi yang berhubungan dengan merek tertentu. 

4. Hubungan Masyarakat dan Publisitas 

Hubungan masyarakat dan publisitas adalah beragam program yang 

dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau 

produk individunya. 
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5. Pemasaran Langsung 

Pemasaran langsung yaitu penggunaan surat, telephone, faksimile, email, 

atau Internet untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau meminta 

respons atau dialog dari pelanggan dan prospek tertentu. 

6. Pemasaran Interaktif 

Pemasaran interaktif adalah kegiatan dan program online yang dirancang 

untuk melibatkan pelanggan atau prospek dan secara langsung atau tidak 

langsung meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra, atau menciptakan 

penjualan produk dan jasa. 

7. Pemasaran dari Mulut ke Mulut (Word of Mouth) 

Pemasaran dari mulut ke mulut (Word of Mouth) adalah komunikasi lisan, 

tertulis, dan elektronik antar masyarakat yang berhubungan dengan 

keunggulan atau pengalaman membeli atau menggunakan produk atau 

jasa. 

8. Penjualan Personal 

Penjualan personal adalah interaksi tatap muka dengan satu atau lebih 

pembeli prospektif untuk tujuan melakukan presentasi, menjawab 

pertanyaan, dan pengadaan pesanan. 

 

 

2.3 Media Sosial 

2.3.1 Definisi Media Sosial 

Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. 

Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah 

komunikasi menjadi dialog interaktif. Sesuai dengan namaya media 
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sosial merupakan media yang memungkinkan penggunanya untuk saling 

bersosialisasi dan berinteraksi, berbagi informasi maupun menjalin kerja 

sama. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain: 

Instagram, Facebook, Twitter, Path, Snapchat dan Blog. 

 

Menurut Paramitha (2011:10), media sosial adalah media yang didesain 

untuk memudahkan interaksi sosial yang bersifat interaktif atau dua arah. 

Media sosial berbasis pada teknologi internet yang mengubah pola 

penyebaran informasi dari yang sebelumnya bersifat satu ke banyak 

audiens, banyak audiens ke banyak audiens. Menurut Puntoadi (2011:5),  

media sosial adalah media dimana penggunanya dengan mudah 

berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan pesan, termasuk 

blog, jejaring sosial, wiki atau ensiklopedia online, forum-forum maya, 

termasuk virtual worlds (dengan avatar atau karakter 3D). 

 

2.3.2 Jenis Media Sosial 

Menurut Puntoadi (2011:5), media sosial memiliki beberapa jenis 

diantaranya: 

a. Forum, merupakan media sosial yang memfasilitasi penggunanya 

untuk berbagi info sesuai dengan sub topik yang disediakan 

forum dan pengguna yang lain bisa memberikan komentar 

terhadap info tersebut. Umumnya ada admin yang mengontrol 

sehingga postingan pengguna tetap sesuai dengan subtopik. 

Contohnya Kaskus (kaskus.co.id), Ads id (ads.is), Indowebster 

(forum.idws.id). Ada juga yang berupa group via email yang 



15 
 

sering disebut dengan milis, seperti groups.yahoo.com dan 

groups.google.com. 

b. Blog, merupakan media sosial yang memfasilitasi penggunanya 

untuk menulis konten, layaknya sebuah diary, jadi dalam sebuah 

blog, artikel-artikel yang ada adalah milik pengguna itu sendiri. 

Pengelolaan tampilan blog dan topik tulisan merupakan 

wewenang pengguna. Contohnya blogspot (blogspot.com), 

wordpress (wordpress.com), tumblr (tumblr.com). 

c. Microblog, merupakan salah satu bentuk blog yang 

memungkinkan pengguna untuk menulis teks pembaruan singkat, 

biasanya kurang dari 200 karakter. Microblog ini dapat 

dimanfaatkan untuk menyimpan ide-ide atau mengungkapkan 

gagasannya. Contohnya twitter (twitter.com). 

d. Social Networking, merupakan aktivitas yang menggunakan 

berbagai fitur yang disediakan oleh situs tertentu untuk menjalin 

hubungan, interaksi dengan sesama. Contohnya Facebook 

(facebook.com), MySpace (MySpace.com), Linkedin 

(Linkedin.com). 

e. Wikis, merupakan situs penghasil data-data atau dokumen-

dokumen. Situs ini, pengunjung yang telah diterima sebagai 

pengguna (users) resmi dapat mengganti atau menambah konten 

yang ada dalam situs dengan sumber yang lebih baik. Contohnya 

wikipedia (wikipedia.com). 
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f. Content Sharing, merupakan situs-situs content sharing orang-

orang menciptakan berbagai media dan mempublikasikannya 

dengan tujuan berbagai kepada orang lain Youtube dan Flickr 

adalah situs content sharing yang sering dikunjungi oleh 

pengguna jejaring sosial. Youtube menyajikan fasilitas bagi 

orang-orang yang ingin berbagi video dari YouTube ke website 

atau blog , demikian juga Flickr memberikan kesempatan untuk 

dapat mem-print out berbagai gambar dari Flickr. 

 

 

2.4 Electronic Word of Mouth (e-WOM) 

2.4.1 Pengetian Electronic Word of Mouth (e-WOM) 

Menurut Chatterjee dalam Jalilvand dan Samiei (2012:2),  

penggunaan internet dan jejaring sosial yang meningkat juga 

merupakan hal yang penting dimana saat ini Word of Mouth tidak 

hanya dilakukan perorangan namun bisa dalam bentuk apa saja 

termasuk internet yang disebut dengan Electronic Word of Mouth (e-

WOM). Efektivitas dari Electronic Word of Mouth lebih efektif 

dibandingkan dengan komunikasi Word of Mouth di dunia offline, 

karena aksesibilitas yang lebih besar dan jangkauan yang tinggi. 

 

Menurut Hennig-Thurau et al., (2004:39), Electronic Word of Mouth 

(e-WOM) merupakan bentuk komunikasi pemasaran yang berisi 

tentang pernyataan positif atau negatif yang dilakukan pelanggan 

potensial, pelanggan maupun mantan pelanggan tentang suatu produk 
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atau perusahaan, yang tersedia bagi banyak orang atau lembaga 

melalui media Internet. 

 

Komunikasi Electronic Word of Mouth memiliki beberapa 

karakteristik yang sama dengan komunikasi Word of Mouth 

tradisional. Pertama, tidak seperti Word of Mouth tradisional, 

komunikasi Electronic Word of Mouth memiliki skalabilitas yang 

belum pernah terjadi sebelumnya dan kecepatan difusi. Word of 

Mouth tradisional, berbagai informasi terjadi antara kelompok-

kelompok kecil orang dalam mode sinkron atau saling terhubung. 

Informasi di Word of Mouth tradisional biasanya dipertukarkan dalam 

percakapan pribadi atau dialog. Informasi dalam bentuk Electronic 

Word of Mouth tidak perlu ditukar pada saat yang sama ketika semua 

komunikator hadir. Contohnya, pengguna forum dapat membaca dan 

menulis komentar orang lain setelah topik pembicaraan dibuat. 

 

Kedua, tidak seperti Word of Mouth tradisional, komunikasi 

Electronic Word of Mouth lebih tetap dan mudah diakses. Sebagian 

besar informasi berbasis teks yang disajikan di internet diarsipkan dan 

dengan demikian akan tersedia untuk waktu yang tidak terbatas. 

Ketiga, komunikasi Electronic Word of Mouth lebih terukur 

dibandingkan Word of Mouth tradisional. Format presentasi, kuantitas, 

dan persistensi komunikasi Electronic Word of Mouth telat membuat 

mereka lebih mudah diamati. Informasi Word of Mouth yang tersedia 

secara online jauh lebih produktif dalam jumlah dibandingkan dengan 



18 
 

informasi yang diperoleh dari kontak tradisional di dunia offline. 

Peneliti dapat dengan mudah mengambil sejumlah besar pesan 

Electronic Word of Mouth secara online dan menganalisis 

karakteristik mereka seperti jumlah kata sentimental yang digunakan, 

posisi pesan, gaya pesan, dan sejenisnya. Sifat dari Electronic Word of 

Mouth dimana tidak dapat melakukan penilaian kreadibilitas 

komunikator melalui sistem reputasi online. 

 

Goldsmith dan Horowitz (2006:3), mengungkapkan bahwa di dunia 

online, ada bermacam-macam cara dimana konsumen dapat bertukar 

informasi. Pengguna internet dapat melakukan Electronic Word of 

Mouth melalui berbagai saluran online, termasuk blog, mikroblog, 

email, situs ulasan (review) konsumen, forum, komunitas konsumen 

virtual, dan situs jejaring sosial. 

 

 

2.4.2 Dimensi Electronic Word Of Mouth (e-WOM) 

Menurut Goyette et al.,(2010:11), dalam mengukur pengaruh 

Electronic Word of Mouth (e-WOM) menggunakan dimensi sebagai 

berikut: 

1. Intensitas 

Intensitas dalam Electronic Word of Mouth (e-WOM) adalah 

banyaknya pendapat atau komentar yang ditulis oleh konsumen dalam 

sebuah media sosial. Goyette et al., (2010:11) membagi indikator dari 

Intensitas sebagai berikut : 
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a. Frekuensi mengakses informasi dari media sosial. 

b. Frekuensi interaksi dengan pengguna media sosial. 

c. Banyaknya ulasan yang ditulis oleh pengguna media sosial. 

 

2. Konten 

Adalah isi informasi dari situs jejaring sosial berkaitan dengan produk 

dan jasa. 

Indikator dari Konten meliputi: 

a. Informasi tentang variasi makanan dan minuman. 

b. Informasi tentang kualitas ( rasa, tekstur dan suhu) makanan dan 

minuman. 

c. Informasi mengenai harga yang ditawarkan. 

d. Informasi mengenai keamanan transaksi dan situs jejaring internet 

yang disediakan. 

 

3. Pendapat Positif 

Adalah komentar positif mengenai produk, jasa dan brand. 

a. Komentar positif dari pengguna media sosial. 

b. Rekomendasi dari pengguna media sosial. 

 

4. Pendapat Negatif 

Adalah komentar negatif konsumen mengenai produk, jasa dan brand. 

a. Komentar negatif dari pengguna media sosial. 

b. Bebicara hal-hal yang negatif kepada orang lain dari pengguna media 

sosial. 
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2.5 Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian merupakan sebuah proses saat seseorang konsumen 

memutusakan akan membeli sebuah produk atau tidak, setelah melalui tahap-

tahap pertimbangan dan penyelesaian masalah ketika akan membeli sebuah 

produk. Keputusan pembelian adalah pengambilan keputusan oleh konsumen 

untuk melakukan pembelian suatu produk diawali oleh adanya kesadaran atas 

pemenuhan kebutuhan dan keiinginan. Keputusan pembelian merupakan 

keputusan konsumen untuk membeli suatu produk setelah sebelumnya 

memikirkan tentang layak tidaknya membeli produk itu dengan 

mempertimbangkan informasi-informasi yang diketahui dengan realistis tentang 

produk itu setelah merasakannya. 

 

Perilaku konsumen akan sangat menentukan proses pengambilan keputusan di 

dalam sebuah pembelian. Proses pengambilan keputusan merupakan sebuah 

pendekatan penyelesaian masalah yang terdiri atas lima tahap, menurut Kotler dan 

Armstrong (2008:179), yaitu sebagai berikut: 

a) Pengenalan Masalah 

Merupakan suatu perbedaan antara keadaan sebenarnya dan keadaan yang 

diinginkan. Kebutuhan itu dapat digerakkan oleh rangsangan dari dalam 

diri pembeli atau dari luar. Proses pembelian diawali dengan pengenalan 

masalah atau kebutuhan. Kebutuhan tersebut diketahui, maka konsumen 

akan segera memahami kebutuhan yang belum perlu segera dipenuhi atau 

masih bisa ditunda pemenuhannya serta kebutuhan yang sama harus 

segera dipenuhi. 
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b) Pencarian Informasi 

Pusat perhatian para pemasar adalah sumber-sumber informasi pokok 

yang akan diperhatikan konsumen dan pengaruh relatif dari setiap 

informasi terhadap rangkaian keputusan membeli. Sumber-sumber 

informasi konsumen terbagi menjadi empat kelompok: 

a. Sumber pribadi (keluarga, teman, tetangga, kenalan) 

b. Sumber niaga (periklanan, petugas penjualan, penjual, dan 

pameran) 

c. Sumber umum ( media massa, organisasi konsumen) 

d. Sumber pengalaman (pernah menangan, menguji, mempergunakan 

produk) 

Sumber-sumber informasi ini memberikan pengaruh yang relatif 

berbeda-beda sesuai dengan jenis produk dan ciri-ciri pembeli. Mengenai 

sumber informasi yang dipergunakan oleh konsumen, pemasar perlu 

mengidentifikasi sumber-sumber itu dengan cermat dan menilai 

pentingnya masing-masing sumber informasi itu. 

c) Evaluasi Alternatif 

Setelah melakukan pencarian informasi sebanyak mungkin tentang 

banyak hal maka selanjutnya konsumen harus melakukan penelitian 

tentang beberapa alternatif yang menentukan langkah selanjutnya. 

Perubahan ini tidak dapat terpisah dari pengaruh sumber-sumber yang 

dimiliki konsumen (waktu, uang, dan informasi). 

 

 



22 
 

d) Keputusan membeli 

Pada tahap evaluasi, konsumen memeringatkan merek-merek dan bentuk-

bentuk maksud pembelian. Konsumen juga mungkin membentuk minat 

untuk membeli produk yang paling disukai, tetapi dua faktor bisa muncul 

diantara minat pembelian dan keputusan pembelian. 

e) Perilaku Pasca Pembelian 

Tahap ini sangat ditentukan oleh pengalaman konsumen dalam 

mengkonsumsi produk yang dibeli. Setelah pembelian akan mengalami 

kepuasan atau ketidakpuasan kemudian melakukan tindakan untuk 

mendapatkan perhatian dari pasar. 

 

 

2.6 Hubungan antara Electronic Word of Mouth dan Keputusan Pembelian 

Persepsi yang positif tentang suatu produk atau jasa akan merangsang timbulnya 

keiinginan konsumen untuk membeli, yang pada akhirnya ditentukan oleh 

perilaku pembelian. Media promosi yang berpengaruh terhadap keputusan 

seseorang dalam pembelian salah satunya adalah Electronic Word of Mouth  yaitu 

komuniksi interpersonal dengan media online antara dua bahkan lebih individu 

seperti anggota kelompok referensi atau konsumen dan tenaga penjual dimana 

semua orang mempunyai pengaruh atas keputusan pembelian. 

 

Menurut Sussman dan Siegal dalam  Zhang (2008:76), internet saat ini telah 

sangat diberdayakan konsumen untuk melakukan berbagai informasi yang saat ini 

dapat dengan mudah diakses dan sebagian besar konsumen dapat memberitahukan 

pengalamannya melalui internet dan mempengaruhi konsumen lainnya melalui 

Electronic Word of Mouth. Zhang (2008:74), juga menyebutkan ketika terjadi 
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pertukaran informasi melalui Electronic Word of Mouth konsumen akan 

melakukan evaluasi terhadap produk. Selain itu, Electronic Word of Mouth positif 

juga dapat mempersuasi pelanggan potensial dan mempengaruhi persepsi 

konsumen terhadap suatu review produk ataupun produk yang direkomendasikan 

pelanggan lain. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara 

Electronic Word of Mouth dan keputusan pembelian, berikut Tabel 2.1 yang 

menjelaskan kajian penelitian terdahulu mengenai Electronic Word of Mouth. 

 

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu Mengenai Electronic Word of Mouth 

No Data 

Peneliti 

Judul Peneliti Pembahasan Variabel 

1 Nama: 

Isabelle 

Goyyete, 

Line Ricard, 

Jasmin 

Bergeron & 

Francois 

Marticotte. 

(Universite 

du Quebec a 

Montreal 

(ESG-

UQAM)). 

Tahun:2010 

e-WOM Scale: 

Word-of-Mouth 

Measurement 

Scale for e-

Services 

Context.  

No Jurnal: No: 

27(1), 5-23. 

Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui (e-WOM) dengan 

menggunakan skala pegukuran 

unidimensional atau 

multidimensi dalam 

memahami (WOM) dengan 

hasil variabel positive valance 

dan content berpengaruh 

positif terhadap (WOM) dalam 

konteks e-service. 

 Intensity 

 

 Positive 

Valence 

 

 Negative 

Valence 

 

 Content 

2 Nama: Lidia 

Estheryna 

Dewi Putri, 

Fajar Sidiq 

Adi 

Prabowo, 

S.E., M.BA. 

(Universitas 

Telkom). 

Tahun: 2015 

Pengaruh 

Electronic Word 

of Mouth (E-

WOM) 

Terhadap 

Purchase 

Intention (studi 

kasus pada Go-

Jek Indonesia) 

Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui (e-WOM) dan 

pengaruhnya terhadap 

purchase intention dengan Go-

Jek sebagai objek penelitian. 

Berdasarkan hasil analisis data 

bahwa dimensi dari (e-WOM) 

memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap 

variabel purchase intention 

baik simultan maupun parsial. 

 Intensity 

 

 Positive 

Valence 

 

 Negative 

Valence 

 

 Content 
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No Data 

Peneliti 

Judul 

Peneliti 

Pembahasan Variabel 

3 Nama: 

Naimatullah 

Charo, 

Pershant 

Sharma, 

Saadullah 

Shaikh, 

Abdul 

Haseeb, and 

Muhammad 

Zohaib 

Sufya. 

Tahun: 2015 

 

Determining 

the Impact of 

E-wom on 

Brand Image 

and Purchase 

Intention 

through 

Adoption of 

Online 

Opinions 

Penelitian ini meneliti proses 

(e-WOM), mulai dari 

informasi online untuk 

melihat dampak informasi 

yang diberikan terhadap 

minat beli. Penelitian lebih 

lanjut menemukan bahwa (e-

WOM) memiliki dampak 

yang signifikan dan positif 

terhadap citra merek dan 

minat beli dari para pencari 

informasi online. 

 Argument 

quality or 

Informatio

n quality 

 

 Relevance 

 

 Timeliness

Accuracy 

 

 Source 

Credibility 

 

 Adoption 

and 

Usefulness 

of 

Informatio

n 

4 Nama: 

Thorsten 

Hennig-

Thurau, 

Kevin P. 

Gwinner, 

Gianfranco 

Walsh, and 

Dwayne D. 

Gremler. 

Tahun: 2008 

Electronic 

Word of 

Mouth Via 

Cunsumer-

Opinion 

Platforms: 

What 

Motivates 

Cunsumers to 

Articulate 

Themselves on 

the Internet 

Vol 18/NO 1, 

38-52. 

Penelilitan ini menunjukkan 

bahwa keinginan konsumen 

untuk berinteraksi sosial dan 

keprihatinan mereka terhadap 

konsumen lain , serta potensi 

untuk meningkatkan sendiri 

diri mereka adalah faktor 

utama yang menyebabkan 

terjadinya prilaku (e-WOM). 

Dalam hal ini (e-WOM) 

dapat dikelompokkan 

berdasarkan apa yang 

memotivasi perilaku mereka 

dan menunjukkan bahwa 

perusahaan mungkin perlu 

mengembangkan strategi 

yang berbeda untuk 

mendorong perilaku (e-

WOM) di kalangan 

pengguna mereka. 

 Focus 

Related 

Utility 

 

 Consumpti

on Utility 

 

 Approval 

Utility 

 

 Moderator 

Related 

Utility 

 

 Homeostas

e Utility 

5 Nama: 

Mohammad 

Reza 

Jalilvand dan 

Neda Samiei. 

(University 

of Tehran).  

Tahun: 2012 

The Effect of 

Electronic 

Word of 

Mouth on 

Brand Image 

and Purchase 

Intention: An 

Empirical 

study in the 

Automobile 

Industry in 

Penelitian ini menjelaskan 

tentang (WOM) yang telah 

diakui sebagai sumber daya 

yang paling berpengaruh 

sebagai bahan informasi. 

Kemajuan teknologi 

informasi dan munculnya 

situs jaringan sosial telah 

mengubah cara penyampaian 

informasi atau dikenal 

dengan (e-WOM). Hasil 

 Credibility 

 

 Quality 

 

 Quantity 
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Iran 

Vol 30/No 4, 

460-467. 

penelitian ini mengetahui 

bahwa (e-WOM) adalah 

salah satu faktor yang paling 

efektif mempengaruhi citra 

merek dan keputusan 

pembelian. 

6 Nama: Wei 

Zhang, 

Stephanie A. 

Watts 

(University 

of 

Massachusett

s Boston). 

Tahun: 2008 

Capitalizing 

on Content: 

Information 

Adoption in 

Two Online 

Communities 

Vol 9/No 2, 

73-94 

Penelitian ini menunjukkan 

bahwa anggota masyarakat 

mengolah informasi dari 

komunitas online memiliki 

hasil yang signifikan dan 

juga menyarankan 

kesempatan untuk penelitian 

masa depan tentang 

komunitas online dapat 

meningkatkan berbagi 

informasi mereka mengenai 

(e-WOM). 

 Argument 

Quality 

 

 Source 

Credibility 

Sumber: Data Peneliti, 2016 

 

2.7 Kerangka Pikiran 

Menurut Word of Mouth Marketing Association pengertian dari Word of Mouth 

adalah usaha meneruskan informasi dari satu konsumen ke konsumen lain. 

Masyarakat mengenal Word of Mouth juga dengan istilah komunikasi dari mulut 

ke mulut. Komunikasi personal ini dipandang sebagai sumber yang lebih dapat 

dipercaya atau dapat diandalkan dibandingkan dengan informasi dari non 

personal. Banyak dijumpai iklan yang beredar di media sosial Instagram, baik 

berupa video atau gambar. Word of Mouth dianggap lebih handal dan dapat 

dipercaya dalam pengambilan keputusan dan pemilihan merek, sedangkan 

Electronic Word of Mouth memiliki dampak yang lebih berpengaruh dalam 

penyebaran iklan hingga mampu menciptakan minat beli produk oleh konsumen.  

 

Electronic Word of Mouth dalam media sosial Instagram dapat dilakukan dengan 

mengupload foto barang, yang disampaikan dan hasil dari retweet tersebut secara 

langsung akan keluar pada timeline konsumen lain. Sehingga baik secara langsung 
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maupun tidak langsung hal tersebut mampu menarik masyarakat untuk melakukan 

pembelian terhadap produk tersebut dan mampu mengeksplorasi persepsi mereka 

akan manfaat media sosial Instagram maupun keterbatasnnya dalam melakukan 

pembelian terhadap produk terkait. 

 

Kerangka pemikiran yang dapat diajukan untuk menunjukkan adanya pengaruh 

antara Electronic Word of Mouth (e-WOM) terhadap keputusan pembelian di Café 

Grannysnest dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Goyette et al.,(2010) 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran  

 

2.8 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pikiran yang telah diuraikan 

diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: Dimensi Electronic Word 

of Mouth (e-WOM) yang terdiri dari Intensitas (X1), Konten (X2), Pendapat 

Positif (X3), dan Pendapat Negatif (X4) berpengaruh signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian pada Café Grannysnest di Bandar Lampung. 

Intensitas (X1) 

 

 Konten (X2) 

 

 

Keputusan 

Pembeliaan (Y) 

 
Pendapat 

Positif  (X3) 

 

 
Pendapat 

Negatif  (X4) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Deskriptif Verifikatif. Menurut  

(Arikunto 2010:03), penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal yang lain yang sudah disebutkan, yang 

hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian Deskriptif 

dilakukan  untuk memperoleh gambaran atau deskripsi tentang ciri-ciri variabel 

Electronic Word of Mouth terhadap keputusan pembelian. Penelitian Verifikatif 

bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas antara variabel melalui suatu 

pengujian hipotesis (Arikunto 2010:15).  

 

Menggunakan metode penelitian ini untuk mengetahui hubungan yang signifikan 

antara variabel yang diteliti. Metode Deskriptif Verifikatif tersebut digunakan pada 

penelitian ini untuk menguji pengaruh variabel Dimensi Electronic Word of 

Mouth terhadap keputusan pembelian di media sosial Instagram. 
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3.2 Objek Penelitian 

Penelitian ini menganalisa tentang pengaruh Electronic Word of Mouth (e-WOM) 

terhadap keputusan pembelian di media sosial Instagram pada Café Grannysnest 

di Bandar Lampung. Objek yang menjadi variabel bebas atau independent 

variable adalah (X) yaitu dimensi Electronic Word of Mouth (e-WOM), 

kemudian, variabel terikat atau  Dependen  Variable  (Y) adalah keputusan 

pembelian pada Café Grannynest. 

Pelaksanaan penelitian ini berlangsung di wilayah Kota Bandar Lampung dan 

objek penelitian yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah konsumen 

yang menggunakan media sosial Instagram. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subyek atau obyek yang 

mempunyai kualitas dan karakter tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2010:117). Populasi 

adalah semua obyek atau subyek yang diteliti dalam penelitian. Populasi yang 

diteliti dalam penelitian ini adalah konsumen yang menggunakan media sosial 

Instagram sebagai referensi untuk mengunjungi Café Grannysnest di Kota Bandar 

Lampung yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti. 

 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti (Arikunto, 2010:112). Sampel 

adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang memiliki 

karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap dapat mewakili populasi. 
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Agar sampel yang diambil dapat representative atau mewakili populasi, maka 

pengambilan sampelnya harus tepat. 

 

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode non-

probability sampling dengan teknik Purposive Judgement Sampling yaitu sampel 

yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan rancangan penelitian. Teknik 

ini merupakan teknik pemilihan sampel berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki 

sampel tersebut yang dipertimbangkan memiliki hubungan yang sangat erat  

dengan  ciri-ciri responden atau konsumen yang melakukan pembelian pada Café 

Grannysnest yang mendapatkan informasi atau rekomendasi melalui media sosial 

Instagram. Teknik ini dipilih oleh peneliti karena peneliti juga memiliki 

keterbatasan dana dan waktu. 

  

Hair (2010:112), menyarankan bahwa jumlah sampel penelitian yang tidak 

diketahui jumlah populasi pastinya, minimal berjumlah lima kali variabel yang 

dianalisa atau indikator pertanyaan. Jumlah pertanyaan dari penelitian ini 

berjumlah 24, maka diperoleh hasil perhitungan sampel sebagai berikut: 

   Jumlah Sampel = 5 x 24 

= 120 sampel 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka jumlah responden yang dalam penelitian ini 

berjumlah 120 responden yang dapat mewakili konsumen yang menggunakan 

media sosial Instagram sebagai referensi untuk mengunjungi Café Grannysnest di  

Bandar Lampung yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti.  
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Sampel dengan karakteristik demografi seperti jenis kelamin, usia, pekerjaan yang 

telah ditentukan adalah sampel yang telah atau pernah melakukan keputusan 

pembelian di Café Grannysnest di Bandar Lampung minimal tiga kali dalam satu 

tahun ke belakang sebelum penelitian ini berlangsung, selain itu sampel dalam 

penelitian ini adalah konsumen yang mengetahui bahwa Café Grannysnest 

memiliki hubungan terhadap keputusan pembelian. 

 

3.4 Data dan Sumber Data 

Data merupakan sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang 

suatu keadaan. Informasi yang diperoleh memberikan keterangan, gambaran atau 

fakta mengenai suatu persoalan dalam bentuk kategori huruf atau bilangan. Data 

yang dipakai dalam penelitian ini diperoleh dari sumber yang secara garis besar 

dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

3.4.1 Data Primer 

Data Primer yaitu data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk 

menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Umumnya data primer 

ini sebelumnya belum tersedia, sehingga seorang peneliti harus 

melakukan pengumpulan sendiri data ini berdasarkan kebutuhannya 

(Istijanto dalam Sunyoto, 2012:27). 

3.4.2 Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu data yang bersumber dari catatan yang ada pada 

perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi 

kepustakaan dengan mempelajari buku-buku atau literatur yang ada 

hubungannya dengan objek penelitian (Sunyoto, 2012:41). 

 



31 
 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Kuesioner 

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara menggunakan daftar 

pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk dijawab dengan 

memberikan angket. Pada umumnya isi materi kuesioner meliputi identitas 

responden dan butir-butir pertanyaan variabel penelitian beserta alternatif 

jawaban (Sunyoto, 2011:142). Penelitian ini dilaksanakan untuk 

memperoleh data primer mengenai mengukur pengaruh Dimensi 

Electronic Word of Mouth (e-WOM) terhadap keputusan pembelian 

melalui media sosial Instagram pada Café Grannysnest di Bandar 

Lampung. Adapun cara yang digunakan adalah dengan penyebaran 

kuesioner kepada konsumen yang menggunakan media sosial Instagram. 

2.   Dokumentasi 

Pengumpulan data melalui dokumentasi bertujuan untuk mengetahui 

konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian. Data ini juga diperoleh 

dari berbagai jurnal, arsip dan sumber dokumen lain. 

 

3.6 Skala Pengukuran 

Menurut Sugiyono (2010:93), skala pengukuran merupakan kesepakatan yang 

digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada 

dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran 

akan menghasilkan data kuantitatif.  
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Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala 

Likert adalah teknik skala non-komparatif dan unidimensional yaitu hanya 

mengukur sifat tunggal. Rensis Likert mengasumsikan sikap dapat diukur dan 

intensitas suatu pengalaman adalah linear yaitu duduk di sebuah kontinum dari 

sangat setuju sampai sangat tidak setuju.  

Responden diminta untuk memberikan tanggapan dengan skala ini terhadap setiap 

pertanyaan dengan memilih satu dari lima jawaban yang tersedia berdasarkan 

perasaan mereka menggunakan skala ordinal. 

 

Pemberian skor pada skala ini dari angka 1 sampai dengan 5 dengan perincian 

sebagai berikut: 

1. Sangat Setuju (SS) diberi nilai   =  5 

2. Setuju (S)    =  4 

3. Netral (N)    =  3 

4. Tidak Setuju (TS)   =  2 

5. Sangat Tidak Setuju (STS)  =  1 
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3.7 Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini secara garis besar di bagi menjadi 

dua yaitu variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent). Berikut 

adalah beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1.  Variabel Electronic Word Of Mouth (X) 

Dalam penyusunan skripsi ini variabel bebas yang ditetapkan adalah 

Electronic Word Of Mouth (e-WOM) yang terdiri dari empat dimensi yaitu: 

Intensitas, Konten, Pendapat Positif, Pendapat Negatif. 

2.  Variabel Keputusan Pembelian (Y)  

Dalam skripsi ini variabel terikat yang ditetapkan adalah keputusan pembelian 

yang meliputi informasi dan rekomendasi yang diterima konsumen melalui 

akun media sosial Instagram @grannysnest. 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian 

Definisi 

Operasional 

Sub 

Variabel 

Indikator Pengukuran 

 

Electronic 

Word Of 

Mouth (e-

WOM)  

 

 

(X1) 

Intensitas 

1. Berbicara Instagram jauh lebih sering daripada 

media sosial (facebook, twitter, dsb) lainnya. 

 

 

 2. Berbicara akun Instagram @grannysnest lebih 

sering daripada akun Instagram  lainnya. 

3. Berbicara tentang akun Instagram 

@grannysnest kepada banyak orang. 

 

 

 

(X2) 

 Konten 

1.Keramahan admin @grannysnest dari akunnya.  

2. Keamanan transaksi di akun @grannysnest. 

3. Harga yang ditawarkan @grannysnest. 

4. Produk yang ditawarkan @grannysnest. 

5. Kualitas produk yang ditawarkan 

@grannysnest. 

6. Kemudahan mengakses akun @grannysnest. 

7. Berbicara mengenai informasi pengiriman cepat 

(delivery order). 

8. Membicarakan tentang ketenaran akun 

@grannysnest. 

(X3) 

Pendapat 

Positif 

1. Rekomendasikan akun Instagram 

@grannysnest. 

2. Membicarakan sisi baik akun Instagram 

@grannysnest. 

3. Mengatakan kepada orang lain bahwa saya 

pengikut akun Instagram @grannysnest. 

4. Menyarankan orang untuk mengikuti akun 

Instagram @grannysnest. 

5. Mengatakan hal-hal positif kepada orang lain. 

6. Bicara positif tentang akun Instagram 

@grannysnest kepada orang lain. 

(X4) 

Pendapat 

Negatif 

1. Mengatakan hal-hal yang negatif kepada orang 

lain tentang akun Instagram @grannysnest. 

2. Ketidak menarikan dari akun Instagram 

@grannysnest. 

3. Membicarakan hal negatif tentang produk yang 

ditawarkan oleh akun Instagram @grannysnest. 

Keputusan 

Pembelian 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Melakukan pembelian dikarenakan akun 

@grannysnest memberikan informasi produk 

yang ditawarkan. 

 

2. Melakukan pembelian dikarenakan akun 

@grannysnest sangat menarik. 

3. Melakukan pembelian dikarenakan kemudahan 

mengakses informasi melalui akun Instagram 

@grannysnest. 

4.Melakukan pembelian dikarenakan 

mendapatkan  informasi dan rekomendasi tentang 

Café Grannysnest melalui media sosial Instagram. 

Sumber: Data Peneliti, 2016 

Skala 

Ordinal 

Skala 

Ordinal 
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3.8 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.8.1 Uji Validitas 

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar 

pertanyaan yang disebarkan kepada responden. Instrumen yang dibuat 

sebelum disebarkan kepada responden yang menjadi sampel penelitian 

harus diuji kevalidannya dan kereliabelannya melalui analisis faktor, 

agar daftar pertanyaan yang dibuat tersebut benar-benar mampu 

menguak data sehingga mampu menjawab permasalahan hingga tujuan 

penelitian tercapai. 

 

Uji validitas dimaksudkan untuk memastikan seberapa baik suatu 

instrumen mengukur konsep yang seharusnya diukur. Instrumen yang 

valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur secara 

tepat dan benar. Mempergunakan instrumen penelitian yang memiliki 

validitas yang tinggi, hasil penelitian mampu menjelaskan masalah 

penelitian sesuai dengan keadaan atau kejadian yang sebenarnya dengan 

signifikansi dibawah 0,05 dan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), Anti Image, 

dan Factor Loading  > 0.5 dinyatakan valid dan sampel bisa di analisis 

lebih lanjut (Sekaran, 2006:311). 

3.8.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah tingkat ketepatan, ketelitian atau keakuratan 

sebuah instrumen. Instrumen yang sudah dapat dipercaya atau reliabel 

akan menghasilkan data yang dapat dipercaya pula (Arikunto, 

2010:146). Suatu varibel dikatakan reliabel jika memberikan nilai alpha 

cronbach (α) > 0.60 dengan bantuan SPSS 17.0. 
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3.9 Teknik Analisis Data 

3.9.1 Analisis Kualitatif 

Metode analisis kualiatif menggunakan kuesioner yang didalamnya 

memuat pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga data yang dihasilkan 

lebih kaya, manusiawi, tajam dan seringkali lebih membuka wawasan 

Sugiyono (2010:9). 

3.9.2 Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif adalah riset yang cara pengolahan datanya dihitung 

menggunakan analisis sistematis. Penelitian ini menggunakan uji regresi 

linier berganda. Uji regresi linier berganda digunakan untuk memeriksa 

kuatnya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. 

 

Menurut Sugiyono (2010:8) uji regresi linier berganda dapat dilihat 

dalam persamaan berikut: 

Y = a + b1x1+ b2x2+ b3x3+b4x4 + e 

Keterangan : 

Y  = Variabel terikat yaitu keputusan pembelian 

α  = Konstanta 

b1-b4  = Koefisien regresi variabel bebas  

X1  = Intensitas 

X2  = Konten  

X3  = Pendapat Positif 

X4  = Pendapat Negatif 

e  = Standar eror 

 



37 
 

3.10 Uji Hipotesis 

3.10.1 Pengujian Hipotesis Secara Keseluruhan (Uji F) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu 

Intensitas (X1), Konten (X2), Pendapat Positif (X3), Pendapat Negatif (X4), 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu 

Keputusan Pembelian (Y) pada tingkat kepercayaan 95% atau α = 5%. 

Hasil uji F dapat ditemui pada tabel ANOVA (Analysis of Variance) dari 

output SPSS untuk menjawab hipotesis yaitu: 

Ho = variabel X tidak ada pengaruh signifikan secara simultan terhadap 

variabel Y. 

Ha = variabel X berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel 

Y. 

 

Dengan kriteria : 

a. Ho ditolak dan Ha diterima, jika nilai signifikan (P value) < 0,05 

b. Ho diterima dan Ha ditolak, jika nilai signifikan (P value) > 0,05 

 

3.10.2 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

independen yaitu Intensitas (X1), Konten (X2), Pendapat Positif (X3), 

Pendapat Negatif (X4), secara parsial berpengaruh terhadap variabel 

dependen yaitu Keputusan Pembelian (Y) pada tingkat kepercayaan 95% 

atau α = 5%. Dengan hipotesis: 
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a. Bila nilai signifikan (P value) < 0,05 maka Ho ditolak dan menerima 

Ha yang berarti ada pengaruh antara variabel bebas dan variabel 

terikat. 

b. Bila nilai signifikan (P value) > 0,05 maka Ho diterima dan menolak 

Ha yang berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas dan variabel 

terikat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, 

maka hipotesis yang menyatakan bahwa dimensi Electronic Word of Mouth 

berpengaruh secara positif signifikan terhadap Keputusan Pembelian pada Café 

Grannysnest di Bandar Lampung dapat diterima. Pernyataan ini didukung oleh 

hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Secara parsial, dimensi Electronic Word of Mouth berpengaruh positif 

terhadap Keputusan Pembelian pada Café Grannysnest di Bandar 

Lampung, yang dibuktikan dengan uji t dimana thitung < ttabel sebesar (9,337; 

21,108; 20,215> 1,980) dan dihitung dengan sig. thitung < ttabel (0,00 < 0,05), 

bearti Ho ditolak dan Ha diterima yang menunjukkan terdapat hubungan 

antara variabel Intensitas, Konten dan Pendapat Positif berpengaruh 

signifikan terhadap Keputusan Pembelian, sedangkan pada sub variabel 

Pendapat Negatif dimana thitung lebih kecil dari ttabel sebesar (-5,030< 1,980) 

dan dhitung dengan sig. thiting > ttabel sebesar (0.00 < 0,05), bearti Ho ditolak 

dan Ha diterima yakni secara parsial berpengaruh signifikan tetapi 

memiliki nilai negatif terhadap Keputusan Pembelian.. 
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2. Secara simultan, dimensi Electronic Word of Mouth secara bersama-sama 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian pada 

Café Grannysnest di Bandar Lampung, yang dibuktikan dengan uji F 

dimana Fhitung>Ftabel (242,726> 2,683) dengan angka signifikansi sebesar 

(0,000 < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha 

diterima, yang menunjukkan terdapat hubungan antara dimensi Electronic 

Word of Mouth terhadap Keputusan Pembelian. 

3. Berdasarkan nilai koefisien regresi variabel yang berpengaruh positif atau 

memiliki nilai yang tertinggi terhadap Keputusan Pembelian pada Café 

Grannysnest di Bandar Lampung yaitu variabel Konten (X2) dengan nilai 

koefisien regresi sebesar (0,642), sedangkan variabel yang memiliki 

pengaruh nilai terkecil terhadap Keputusan Pembelian pada Café 

Grannysnest di Bandar Lampung yaitu pada variabel Pendapat Negatif 

(X4) dengan nilai koefisen regresi sebesar (−0,153). 

4. Keputusan Pembelian pada Café Grannysnest di Bandar Lampung 

dipengaruhi oleh dimensi Electronic Word of Mouth, hal ini dibuktikan 

oleh nilai koefisien determinasi R
2
 sebesar (0,894) atau 89,4% , sedangkan 

sisanya sebesar 10,6% dipengaruhi oleh faktor lain. 
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5.2 Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Café Grannysnest, sebaiknya lebih memperhatikan tampilan akun 

Instagramnya @grannysnest menjadi lebih kreatif dalam mendesain 

postingan ke dalam Instagram, sehingga tampilan akun Instagramnya 

menjadi lebih menarik dan disukai oleh follower atau pengikutnya. 

2. Café Grannysnest, sebaiknya mengoptimalkan kualitas postingan produk 

yang akan ditawarkan seperti: meningkatkan resolusi gambar, memberikan 

fitur-fitur agar lebih menarik dan menambahkan watermark pada gambar 

menu yang akan diunggah. 

3. Saran untuk penelitian selanjutnya yang membahas tentang Electronic 

Word of Mouth (e-WOM), sebaiknya tidak menggunakan variabel 

Pendapat Negatif (X4) hal ini dikarenakan variabel Pendapat Negatif (X4) 

memiliki nilai β sebesar −0,153, sehingga memiliki pengaruh signifikan 

tetapi memiliki niali negatif terhadap Keputusan Pembelian pada Café 

Grannysnest di Bandar Lampung. 
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