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ABSTRAK 

 

PENGARUH REKOMENDASI, KEPERCAYAAN DAN REPUTASI BLOGGER 

MAKANAN TERHADAP NIAT BELI 

(Studi Pada Restoran Warung Pedas S. Parman di Bandar Lampung) 

 

By 

Rela Ana Anggoro Kasih 

 

Blogger makanan adalah seseorang yang berbagi dan menulis tentang makanan dalam sebuah 

blog. Selain itu, blogger makanan tidak hanya menggunakan blog sebagai media mereka 

untuk berbagi tetapi juga media sosial seperti instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi 

berbagi foto dan video yang menerapkan filter digital, dan membagikannya keberbagai 

layanan jejaring media sosial. Melakukan promosi melalui instagram adalah cara yang saat 

ini sedang diminati oleh berbagai usaha kuliner untuk memperkenalkan restoran mereka. 

Reputasi blogger dianggap sebagai antaseden kepercayaan atau niat perilaku, dimana reputasi 

secara signifikan mempengaruhi kepercayaan atau niat perilaku. Tingkat reputasi blogger 

yang tinggi dapat menjadi pemimpin opini yang mempengaruhi orang lain untuk berbelanja 

online.  

 

Populasi dari penelitian ini adalahpria dan wanita antara <21 - >30 tahun di Bandar Lampung 

yang mengetahui instagram restoran Warung Pedas S. Parman di Bandar Lampung. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuisioner melalui 

Google form pada 100 responden dengan kriteria para konsumen mengetahui instagram 

restoran Warung Pedas S. Parman. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier 

berganda dengan bantuan program SPSS versi 22, pengujian signifikan simultan (uji F), 

pengujian signifikan parsial (uji t), dan analisis determinasi (R2).  

 

Hasil penelitian ini menunjukkan kontribusi rekomendasi blogger (X1), kepercayaan (X2), 

reputasi blogger (X3) terhadap niat beli (Y) 77%. Hasil uji t diketahui rekomendasi blogger 

(X1), kepercayaan (X2), reputasi blogger (X3) terhadap niat beli (Y) memiliki pengaruh 

positif. Hal ini berarti, indikator rekomendasi blogger (X1), kepercayaan (X2) dan reputasi 

blogger (X3) berperan dalam mempengaruhi meningkatkan setiap variabel niat beli (Y).  

Kata Kunci : Rekomendasi Blogger, Kepercayaan, Reputasi Blogger, Niat beli. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF RECOMMENDATIONS, TRUST AND REPUTATION OF FOOD 

BLOGGERS TO BUYING 

(Study at Restaurant Warung Pedas S. Parman in Bandar Lampung) 

 

By 

Rela Ana Anggoro Kasih 

 

Food blogger is somebody’s share and write about food in a blog. In addition, food bloggers 

not only use blogs as their media for sharing but also social media like Instagram. Instagram 

is an application to share photos and videos that apply digital filters, and share them with 

various social media networking services. Promoting through Instagram is a way that is 

currently in demand by various culinary businesses to introduce their restaurant. The 

blogger's reputation is considered an antecedent of trust or behavioral intention, where 

reputation significantly influences trust or behavioral intentions. The level of reputation of 

high bloggers can be opinion leaders that influence other people to shop online. 

 

The population of this study was men and women between <21 -> 30 years in Bandar 

Lampung who knew the restaurant diagram of Spicy S. Parman Warung in Bandar Lampung. 

Data collection in this study was conducted by distributing questionnaires through Google 

form to 100 respondents with the criteria that consumers know the restaurant Instagram 

Warung Pedas S. Parman diagram. This study uses multiple linear regression analysis with 

the help of SPSS version 22, simultaneous significant testing (F test), partial significant 

testing (t test), and determination analysis (R2). 

 

The results of this study indicate the contribution of blogger recommendations (X1), trust 

(X2), blogger's reputation (X3) to purchase intention (Y) 77%. The t-test results are known to 

blogger's recommendations (X1), trust (X2), blogger's reputation (X3) on purchase intention 

(Y) have a positive influence. This means, blogger recommendation indicator (X1), trust (X2) 

and blogger's reputation (X3) play a role in influencing increasing each purchase intention 

variable (Y). 

 

Keywords: Recommendation Blogger, Trust, Blogger Reputation, Intention to Buy. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan internet telah membawa banyak perubahan dalam aspek 

kehidupan manusia. Perkembangan internet yang turut diimbangi perkembangan 

teknologi membuat hal-hal dalam kehidupan manusia lebih cepat dan mudah. 

Penggunaan internet yang meluas adalah hasil dari berkembangnya teknologi 

yang semakin canggih zaman modern ini. Sebagian besar manusia di dunia 

menggunakan internet untuk memudahkan kehidupan mereka. Selain itu internet 

juga bisa menjadi sarana untuk mencari serta berbagi informasi. Pertumbuhan 

internet di dunia semakin berkembang dengan pesat termasuk Indonesia yang 

menjadi salah satu pengguna internet terbesar di dunia.  

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia ( APJII), pada tahun 2017 jumlah pengguna internet di 

Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa. Angka tersebut meningkat dibandingkan 

pada tahun sebelumnya, yakni tahun 2016 yang tercatat mencapai 132,7 juta jiwa. 

Sebagian pengguna internet merupakan pengguna aktif jejaring sosial seperti 

Instagram, Facebook, Twitter, WhatApp, Snapchat, YouTube dan sisanya 

menggunakan internet untuk proses Browsing. Lebih jelasnya lagi dapat dilihat 

pada gambar berikut ini : 
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Gambar 1.1 Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia Tahun 1998 -2017 

Sumber:https://www.merdeka.com/teknologi/apjii-sebut-pengguna-internet 

indonesia-tahun-2017-capai-14326-juta-jiwa.html  

Media sosial adalah kelompok dari aplikasi berbasiskan internet yang 

dibangun atas dasar ideologi dan teknologi web yang memungkinkan terciptanya 

website yang interaktif. Media sosial yang ada sekarang memiliki banyak 

karakteristik berupa dialog dan komunikasi, jejaring relasi, multi opini, dan 

promosi online.   

Di Indonesia salah satu media sosial yang paling banyak digunakan adalah 

Instagram (GoodNewsFromIndonesia.id). Hal ini dibuktikan bahwa Indonesia 

menempati salah satu negara terbesar yang menggunakan salah satu media sosial 

terpopuler di dunia yaitu Instagram. Dalam peringkat pengguna Instagram, 

Indonesia memiliki pengguna mencapai 53 Juta orang yang artinya hampir 

seluruh pengguna ponsel pintar di Indonesia adalah pengguna Instagram. Dalam 

hal ini, Indonesia menempati peringkat ketiga dunia setelah Amerika Serikat dan 

Brazil. Lebih jelasnya dapat dilihat digambar ini: 
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Gambar 1.2 Negara Terbesar Pengguna Instagram 

Sumber:https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/02/06/inilah 

perkembangan-digital-indonesia-tahun-2018 

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang 

memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter 

digital, dan membagikannya keberbagai layanan jejaring media sosial. Para 

pengguna gawai sering kali menggunakan media sosial ini untuk langsung berbagi 

hasil foto mereka. Selain itu, sosial media ini sangat banyak yang 

menggunakannya sebagai toko online dan juga banyak yang telah berpenghasilan 

dari mempromosikan produk orang lain di akun pribadi mereka. 

Perubahan dalam cara memperoleh informasi, kebutuhan mengambil 

keputusan dengan cara yang tepat tanpa terikat ruang dan waktu, dan kebutuhan 

untuk mengaktualisasikan diri di dunia maya berdampak secara tidak langsung 
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maupun langsung terhadap perilaku konsumen dalam membeli dan mengonsumsi 

produk. Selain mengubah perilaku konsumen jenis baru yang akan mengubah 

gaya pemasaran (Suryani, 2013). Pemasaran masuk sejalan dengan teknologi di 

era digital karena bisa dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan teknik seperti 

blog, media sosial, pemasaran mesin pencari, pemasaran konten, pemasaran 

email, dan lain-lain. Melalui pemasaran masuk, salah satu cara yang dapat 

dimanfaatkan oleh pelaku usaha saat ini adalah dengan mempromosikan produk 

melalui media sosial Instagram. 

Instagram menjadi salah satu media sosial untuk melakukan promosi bisnis. Hal 

ini karena instagram juga mudah diakses dari telepon pintar dan sedang menjadi 

media sosial pendongkrak eksistensi paling tinggi di kalangan anak muda 

(Ridwan, 2016). Promosi adalah kegiatan yang mengacu untuk 

mengkomunikasikan manfaat dari produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk 

membelinya (Kotler, 2014). Melakukan promosi menggunakan akun instagram 

blogger makanan adalah cara yang saat ini sedang diminati oleh berbagai pelaku 

usaha kuliner untuk memperkenalkan restoran mereka. Blogger makanan adalah 

blogger yang mengandalkan materinya pada hal di seputar makanan atau kuliner.  

 Seseorang yang berbagi dan menulis tentang makanan dalam sebuah blog 

dikenal sebagai blogger makanan. Selain itu, blogger makanan tidak hanya 

menggunakan blog sebagai media mereka untuk berbagi tetapi juga media sosial 

seperti instagram yang merupakan media sosial untuk berbagi foto secara online 

menjadi salah satu alat blogger makanan untuk berbagai (Hanifati, 2015).  
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Sumber pengiriman informasi telah berubah secara signifikan seiring 

dengan pemberdayaan teknologi oleh internet. Telah ditunjukkan bahwa 

konsumen biasanya lebih percaya pada blogger dan pengulas daripada penjual dan 

perusahaan. Blogger telah menjadi presenter online yang andal karena upaya 

berkelanjutan mereka di beberapa bidang (Hsu et. al., 2010). Selain itu, instagram 

membuat orang lebih mudah membaca informasi dari blogger makanan dan dapat 

memengaruhi pembaca untuk mengikuti rekomendasi mereka, karena sebagian 

besar pembaca itu sendiri cenderung untuk mengunjungi restoran, oleh karena itu 

tidak mengherankan jika rekomendasi blogger makanan dapat langsung 

mempengaruhi niat mereka untuk mengikuti rekomendasinya, sehingga 

melakukan promosi melalui blogger makanan pada media sosial instagram saat 

ini dinilai tepat diterapkan pada restoran-restoran yang berada di Lampung 

mengingat banyak orang menggunakan internet untuk mencari informasi. 

Di bawah ini terdapat beberapa blogger makanan yang aktif dalam social 

media instagram. Adapun 7 blogger tersebut penulis mewawancarai dengan daftar 

pertanyaan pra survei terlampir (Lampiran 4). Blogger pertama adalah Ale Janes 

Daraz pemilik akun @kuliner_lampung. Ale Janes Daraz memulai karirnya 

diawali karena kecintaanya terhadap makanan lalu diabadikan melalui foto dan 

mengunggahnya di social media yaitu path, seiring berjalannya  waktu Ale Janes 

Daraz berpindah menggunakan social media instagram dan ternyata banyak sekali 

yang menyukai postingannya karena postingan tersebut menuai kritik yang positif 

dan membantu orang- orang dalam menentukan rekomendasi makanan. Akun 

@kuliner_lampung berfokus pada makanan yang ada di lampung saja. Menurut 
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Ale Janes Daras social media mempengaruhi niat beli seseorang, terutama 

kepercayaan followers terhadap pemilik akun blogger makanan. 

Blogger kedua adalah Agus Sani pemilik akun @Lampungkuliner yang 

memulai karirnya diawali karena sering mengikuti ajang kuis foto dan pekerjaan 

marketing yang setiap hari makan di luar sehingga sering wisata kuliner dan selalu 

didokumentasikan untuk bahan lomba-lomba kuis di twitter, karena galeri penuh 

akhirnya memutuskan membuat akun twitter dan diposting. Seiring berjalannya 

waktu Agus Sani berpindah menggunakan social media instagram dan ternyata 

banyak sekali yang menyukai postingannya karena postingan tersebut menuai 

kritik yang positif dan membantu orang-orang dalam menentukan rekomendasi 

makanan. Menurut Agus Sani social media mempengaruhi niat beli seseorang, 

terutama kepercayaan followers terhadap pemilik akun blogger makanan.  

Blogger ketiga adalah Iwan Laksamana pemilik akun @Iwanlaksamana 

yang memiliki toko kamera, memulai karirnya diawali karena sering makan di 

luar dan menjadikan makanannya sebagai objek untuk difoto. Beliau 

menggunakan social media instagram untuk mempromosikan makanan dan 

sekaligus mempromosikan kamera serta peralatan fotografi lainnya. Hal tersebut 

menuai kritik yang positif dan membantu orang-orang dalam menentukan 

rekomendasi makanan. Alasan Iwan Laksamana menjadi blogger makanan adalah 

bertujuan untuk berbagi informasi mengenai tempat makan yang enak agar 

banyak masyarakat yang mengetahui dan berniat untuk mencoba makanan 

tersebut, karena menurut beliau semua orang pasti makan lebih dari satu kali 

dalam sehari. Menurut Iwan Laksamana social media mempengaruhi niat beli 
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seseorang, terutama kepercayaan followers terhadap pemilik akun blogger 

makanan. 

Blogger keempat adalah Rio Octora pemilik akun @Riosukamakan yang 

memulai karirnya diawali karena kecintaanya terhadap makanan lalu diabadikan 

melalui foto. Awalnya hanya ingin ditunjukkan ke teman atau orang terdekat agar 

mereka bisa mencoba makanan tersebut, karena galeri penuh akhirnya 

memutuskan membuat akun instagram dan menggunggahnya di social media 

tersebut. Hal ini menuai kritik yang positif dan membantu orang-orang dalam 

menentukan rekomendasi makanan.  Alasan utama Rio Octora menjadi blogger 

makanan adalah untuk berbagi informasi mengenai tempat makan yang enak agar 

banyak masyarakat yang mengetahui dan berniat untuk mencoba makanan 

tersebut. Menurut Rio Octora social media mempengaruhi niat beli seseorang, 

terutama kepercayaan followers terhadap pemilik akun blogger makanan. Blogger 

kelima Balqis Anasa, Blogger keenam Chyntia Feruca, dan Blogger ketujuh 

Reynaldi Muliawan, mereka adalah pemilik akun @Sigerfoodies yang pernah ikut 

serta dalam mempromosikan Restoran Warung Pedas S. Parman melalui 

instagram. 

Wegert (2010) mengindikasikan bahwa 81 persen konsumen mencari 

rekomendasi dari blogger sebelum membeli produk apa pun melalui situs web 

online. 74 persen orang yang telah mengambil rekomendasi dan saran 

menemukan mereka berpengaruh dalam membeli produk atau layanan apa pun. 

Diharapkan bahwa rekomendasi blogger cenderung membantu konsumen dalam 

keputusan pembelian mereka, dan hasilnya juga dapat berkontribusi untuk 

memberikan bantuan kepada manajer pemasaran.  
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Menurut Kotler dan Keller (2014) mendefinisikan niat beli sebagai “the 

consumer’s intention to buy the product” (niat konsumen untuk membeli sebuah 

produk). Niat beli merupakan perilaku yang muncul sebagai respon terhadap 

objek. Niat beli juga merupakan minat pembelian ulang yang menunjukkan 

keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian ulang. 

Kepercayaan dapat didefinisikan, secara umum sebagai ketergantungan 

yang kuat pada integritas, kemampuan, atau karakter seseorang atau sesuatu 

(Gefen, 2002; McKnight et. al., 2002a). Kepercayaan merupakan faktor penting 

untuk transaksi online yang sukses (Salo dan Karjaluoto, 2007), dan juga 

merupakan kunci untuk menarik dan mempertahankan pelanggan dan 

memperoleh keunggulan kompetitif di internet (McKnight et. al., 2002b). 

Banyak penelitian mengatakan reputasi sebagian besar dianggap sebagai 

anteseden kepercayaan atau niat perilaku. Bahkan, studi ini secara empiris 

memverifikasi bahwa reputasi secara signifikan mempengaruhi kepercayaan atau 

niat perilaku (Casalo et. al., 2008; Keh dan Xie, 2009; Koufaris dan Hampton-

Sosa, 2004). Oleh karena itu, kami percaya bahwa blogger dengan tingkat reputasi 

yang berbeda akan mempengaruhi persepsi pembaca tentang konten yang berbeda 

secara berbeda. Misalnya, melalui efek normatif, blogger yang bereputasi tinggi 

dapat menjadi pemimpin opini yang memengaruhi orang lain untuk berbelanja 

online. 

Seseorang yang berbagi dan menulis tentang makanan dalam sebuah blog 

dikenal sebagai blogger makanan. Selain itu, blogger makanan tidak hanya 

menggunakan blog sebagai media mereka untuk berbagi tetapi juga media sosial 
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seperti instagram yang merupakan media sosial untuk berbagi foto secara online 

menjadi salah satu alat blogger makanan untuk berbagi (Hanifati, 2015). 

Instagram menjadi salah satu media sosial untuk melakukan promosi bisnis. Hal 

ini karena instagram juga mudah diakses dari telepon pintar dan sedang menjadi 

media sosial pendongkrak eksistensi paling tinggi di kalangan anak muda 

(Ridwan, 2016).   

Promosi adalah kegiatan yang mengacu untuk mengkomunikasikan 

manfaat dari produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya (Kotler, 

2014).  Melakukan promosi melalui melalui instagram adalah cara yang saat ini 

sedang diminati oleh berbagai pelaku usaha kuliner untuk memperkenalkan 

restoran mereka. Dalam hal ini perilaku konsumen telah menunjukkan bahwa 

kelompok referensi mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Rekomendasi 

dari kelompok tersebut benar-benar memainkan peran penting dalam keputusan 

konsumen terutama ketika membeli produk dan layanan mahal atau baru yang 

bersangkutan. Untuk mengurangi risiko dan ketidakpastian dalam membeli, 

konsumen biasanya bergantung pada pendapat atau saran dari orang lain untuk 

mengevaluasi pembelian (Brown dan Reingen, 1987; Kotler, 1999). Berikut data 

restoran yang melakukan promosi melalui media Instagram di Bandar Lampung. 

Tabel 1.1 Daftar Restoran di Bandar Lampung 

No. Nama Restoran Akun Instagram 

1. Warung Pedas S. Parman Warung.pedas 

2. Alas Cobek Alascobek 

3. Bebek Goreng H. Slamet Bebek_slamet 

4.  Geprek Bensu Geprekbensu 

5. Sambel Alu Sambel.alu 

Sumber : Survey Peneliti 2019 
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Berdasarkan tabel di atas salah satu destinasi kuliner yang berada di 

Bandar Lampung menggunakan media promosi Instagram,  yaitu restoran 

Warung Pedas yang berlokasi di Jl. S Parman No.23B, Enggal, Bandar Lampung. 

Warung ini menyediakan beragam menu yang super pedas. Rasa pedas yang 

disajikan dalam beragam jenis sambal pun bisa dikreasikan dengan 

mencampurkan antar sambal. Sambal andalan warung yang berada di sebelah 

Hotel Andalas ini ialah Sambal Naga dan Sambal Astronot. Pemilik usaha 

restoran Warung Pedas S. Parman adalah pasangan suami istri yaitu Tiara Gianina 

dan Gilang Ramadhan. Beliau merupakan pasangan yang baru menikah dan 

merintis karir bisnis dengan membuka beberapa macam usaha. Diantaranya 

Dragon Florist, Restoran Jawara Cabe Ijo dan Warung Pedas S. Parman, karena 

pasangan ini memiliki hobi makan, akhirnya beliau memutuskan untuk merambah 

ke bisnis kuliner. 

Restoran Warung Pedas S. Parman dikonsep sebagai jajanan pinggiran. 

Sebelumnya, warung ini hanya berupa tenda dengan target kelas menengah 

kebawah. Warung S Parman tetap menyediakan ayam yang super jumbo dengan 

rasa tak kalah nikmat dibandingkan restoran lainnya. Ayam yang disajikan di 

Warung Pedas S Parman pun merupakan ayam kampung. Sambal yang disajikan 

dengan kepedasan tinggi juga merupakan olahan sendiri dari pegawai Warung 

Pedas S Parman. Saat ini, menu yang paling banyak dicari adalah ayam naga dan 

bebek naga. Selain itu, Warung Pedas S Parman pun menyediakan beraneka 

sayuran yang tak kalah mantap, ada kangkung dan toge.  

Berdasarkan gambar pada lampiran 3 ini menjelaskan hasil review dari akun 

Instagram @warung.pedas dari berbagai konsumen yang mengunjungi Restoran 
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Warung Pedas S. Parman. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah followers 

di akun Instagram Warung Pedas, maka rumah makan ini sangat familiar 

dikalangan masyarakat Lampung. Alasan followers mengikuti Instagram Warung 

Pedas dikarenakan rekomendasi dari teman melalui kolom comment dan melihat 

review dari orang lain di Instagram. 

Hal tersebut menjadi perhatian Restoran Warung Pedas S. Parman dengan 

adanya review rekomendasi dari blogger makanan yang dilakukan konsumen 

melalui media sosial, akan mendorong terjadinya percakapan yang nantinya 

konsumen melakukan ulasan dan memberi komentar terhadap produk Restoran 

Warung Pedas S. Parman  yang akan membuat jaringan pemasaran mengenai 

Restoran  Warung Pedas S. Parman semakin luas. Komentar-komentar dalam 

media sosial mengenai Restoran Warung Pedas S. Parman akan menjadi sebuah 

informasi yang akan  berguna bagi Restoran Warung Pedas S. Parman sebagai 

media pemasaran tanpa biaya pemasaran yang besar. Banyaknya rumah makan 

atau restoran sejenis yang menyediakan produk – produk yang sama dengan 

Restoran Warung Pedas S. Parman menjadikan persaingan begitu ketat antar 

pelaku bisnis restoran.  

Blogger makanan menjadi patokan bagi orang-orang dalam 

mempertimbangkan apakah restoran tersebut pantas untuk dikunjungi atau tidak. 

Selain itu blogger juga membuat orang lebih mudah membaca informasi dan 

dapat mempengaruhi pembaca untuk mengikuti rekomendasi mereka, karena 

sebagian besar pembaca itu sendiri cenderung untuk mengunjungi restoran. Oleh 

karena itu tidak mengerankan jika rekomendasi blogger makanan dapat langsung 

mempengaruhi niat mereka untuk mengikuti rekomendasinya, sehingga 
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melakukan promosi melalui blogger makanan pada media sosial instagram saat 

ini dinilai tepat diterapkan pada restoran-restoran yang berada di Lampung.  

Berdasarkan hal tersebut, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Rekomendasi, Kepercayaan  & Reputasi Blogger 

Makanan Terhadap Niat Beli Produk (Studi Kasus Pada Restoran Warung 

Pedas S. Parman Di Bandar Lampung)”. 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

1. Apakah rekomendasi blogger makanan membantu mempengaruhi niat beli 

di media sosial melalui instagram pada Restoran Warung Pedas S. Parman 

di Bandar Lampung? 

2. Apakah kepercayaan blogger makanan membantu mempengaruhi niat beli 

di media sosial melalui instagram pada Restoran Warung Pedas S. Parman 

di Bandar Lampung? 

3. Apakah reputasi blogger makanan membantu mempengaruhi niat beli di 

media sosial melalui instagram pada Restoran Warung Pedas S. Parman di 

Bandar Lampung? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui manfaat rekomendasi blogger berpengaruh terhadap niat 

beli 

2. Mengetahui kepercayaan berpengaruh terhadap niat beli 

3. Mengetahui reputasi blogger berpengaruh terhadap niat beli 
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2. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:  

A. Manfaat Akademis :  

Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan pengaruh Rekomendasi, 

Kepercayaan & Reputasi Blogger Makanan terhadap Niat Beli Produk 

(Studi Kasus pada Restoran Warung Pedas S. Parman Di Bandar 

Lampung).  

 

B. Manfaat Praktisi : 

Diharapkan dapat memperkaya aspek riset yang hasilnya menambah ilmu 

manajemen pemasaran 

C. Manfaat Peneliti : 

Hasil penelitian ini sebagai salah satu karya ilmiah guna memenuhi 

persyaratan untuk meraih gelar Strata Satu (S-1) bagi peneliti. 

 



 
 
 
 
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 
 
 
 
 

A.  Kajian Pustaka 

1. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok suatu perusahaan dalam 

usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup, berkembang dan 

mendapatkan laba. Fungsi pemasaran dalam suatu perusahaan merupakan 

kegiatan yang ditugaskan untuk meningkatkan volume pembelian. Melalui 

peningkatan penjualan diharapkan perusahaan akan memperoleh keuntungan. 

Menurut Kotler dan Keller (2014 : 7), pemasaran adalah suatu proses 

sosial dan manajerial dengan seseorang atau kelompok memperoleh apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan melalui permintaan dan pertukaran produk dan 

nilai. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa konsep awal yang perlu 

diperhatikan oleh perusahaan dalam memproduksi suatu produk adalah 

memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan baik, sehingga produk 

yang dihasilkan perusahaan akan bermamfaat dan memiliki nilai tersendiri bagi 

pelanggan yang menggunakan produk tersebut. Dengan memperhatikan keinginan 

dan kebutuhan pelanggan maka perusahaan akan memproduksi suatu produk yang 

bermanfaat, sehingga akan menciptakan suatu permintaan dan penawaran 

terhadap suatu produk tersebut. 
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Menurut Kotler dan Keller (2014 : 9), kebutuhan manusia adalah 

pernyataan dari perasaan kekurangan. Kebutuhan meliputi kebutuhan fisik dasar 

akan makanan, pakaian, kehangatan, dan rasa aman. Kebutuhan sosial akan 

memiliki rasa dan kasih sayang, serta kebutuhan individual akan pengetahuan dan 

ekspresi diri. Menurut Kotler dan Keller (2014 : 13), keinginan adalah kebutuhan 

manusia yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang. Keinginan 

digambarkan dalam bentuk objek yang akan memuaskan kebutuhan. 

Menurut Kotler dan Keller (2014 : 14), permintaan adalah keinginan 

manusia yang didukung oleh daya beli. Penawaran adalah suatu jumlah yang 

ditawarkan oleh penjual pada suatu tingkat harga tertentu, harga yang lebih tinggi 

mendorong jumlah yang ditawarkan lebih besar. Menurut teori ekonomi, harga 

akan ditentukan dari titik pertemuan antara tingkat harga penawaran. Kegiatan 

pemasaran timbul jika manusia memutuskan untuk memuaskan kebutuhan dan 

keinginannya dengan cara tertentu yang disebut pertukaran. Pertukaran 

merupakan salah satu cara mendapatkan produk guna memenuhi suatu konsep 

pasar. 

Dari pengertian-pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

pemasaran pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan memindahkan barang atau 

jasa dari produksi kepelanggan yang bertujuan untuk menciptakan kepuasan suatu 

nilai tertentu bagi pelanggan produk tersebut. Dalam kegiatan pemasaran 

perusahaan- perusahaan niaga perlu memiliki suatu tujuan utama yaitu 

kelangsungan hidup perusahaan dan peningkatan laba yang diinginkan. Untuk 

mencapai tujuan tersebut maka perusahaan dapat melakukan suatu bentuk 
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kebijakan. Hal ini sangat mempengaruhi dan menentukan usaha-usaha perusahaan 

dalam kegiatannya untuk mencapai tujuan pemasaran perusahaan.  

2. Manfaat yang Dirasakan dari Rekomendasi Blogger 

Kegunaan yang dirasakan didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang 

percaya bahwa menggunakan inovasi teknologi akan meningkatkan atau kinerja 

pekerjaannya (Davis et al., 1989). Dalam konteks blogger instagram, studi ini 

mendefinisikan kembali kegunaan yang dirasakan sebagai tingkat di mana 

pengguna instagram percaya bahwa rekomendasi dan ulasan blogger akan 

meningkatkan keputusan pembeliannya, terutama ketika membeli produk mahal, 

baru, atau kompleks. Penjelasan umum menyatakan bahwa membeli produk 

mahal, baru, atau kompleks akan menciptakan ketidakpastian individu umumnya 

tidak nyaman dengan ketidakpastian dan akan cenderung merujuk ke rekomendasi 

blogger untuk dukungan dalam mengurangi risiko keputusan pembelian mereka 

(Burkhardt dan Brass, 1990; Brown dan Reingen, 1987; Kotler dan Makens, 

2010). Memeriksa literatur tentang perilaku konsumen menunjukkan bahwa 

kelompok referensi mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Banyak 

penelitian lain sebelumnya telah secara empiris menegaskan bahwa kegunaan 

yang dirasakan memiliki efek yang signifikan terhadap sikap dan niat (Hsu dan 

Lu, 2004; Lin dan Lu, 2000; Yu et al., 2005). Oleh karena itu, hipotesis berikut 

diusulkan : 

H1: Diduga manfaat rekomendasi blogger berpengaruh terhadap niat 

beli. 
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Diakui bahwa perbedaan jurnal terdahulu meneliti tentang barang tersier 

(mahal dan kompleks), sedangkan dalam penelitian ini mencoba untuk meneliti 

tentang barang primer (umum atau kebutuhan sehari-hari) misalnya makanan. 

3. Kepercayaan 

Kepercayaan dapat didefinisikan, secara umum, sebagai ketergantungan 

yang kuat pada integritas, kemampuan, atau karakter seseorang atau sesuatu 

(Gefen, 2002; McKnight et al., 2002a). Dalam konteks blog, kepercayaan 

didefinisikan oleh Doney dan Cannon (1997) sebagai "kredibilitas yang dirasakan 

dan kebajikan dari target kepercayaan (yaitu, pihak lain: dalam penelitian ini, 

target kepercayaan adalah blogger)". Definisi kepercayaan ini relevan dengan 

konteks online (blogging). Masalah kepercayaan muncul sebagai masalah utama 

konsumen. Blog dianggap oleh pengguna online sebagai sumber yang sangat 

kredibel di antara semua sumber di berbagai media (Johnson dan Kaye, 2009). 

Selain itu, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan 

faktor penting untuk transaksi online yang sukses (Salo dan Karjaluoto, 2007), 

dan juga merupakan kunci untuk menarik dan mempertahankan pelanggan dan 

memperoleh keunggulan kompetitif di internet (McKnight et al., 2002b). 

Tinjauan yang teliti terhadap literatur mengungkapkan beberapa pengaruh 

kepercayaan pada konsumen. Misalnya, penelitian sebelumnya telah menegaskan 

bahwa kepercayaan sangat terkait dengan sikap dan perilaku pembelian dalam 

transaksi online (Kuan dan Bock, 2007; Pavlou, 2003). Demikian pula, penelitian 

sebelumnya secara empiris memverifikasi bahwa kepercayaan secara signifikan 

mempengaruhi sikap konsumen (Suh dan Han, 2002; Wu dan Chen, 2005). Oleh 
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karena itu, blogger diperlukan untuk menyediakan mekanisme terkait kepercayaan 

untuk mendorong pembaca blog untuk mengadopsi rekomendasi blogger. 

Ulasan yang stabil dan konsisten bersama dengan rekomendasi, interaksi 

berkelanjutan antara blogger dan pembaca blog, ulasan yang jelas dan jelas, dan 

blog yang berpengetahuan adalah beberapa praktik yang diperlukan untuk 

membangun hubungan kepercayaan pembaca blog-blogger. Selain itu, 

kepercayaan biasanya tumbuh dengan pengalaman bersama, berbagi teman, dan 

interaksi antara lain selama periode waktu tertentu (Swamynathan et al., 2008). 

Literatur mengungkapkan bahwa hubungan antara kepercayaan dan kegunaan 

yang dirasakan juga positif, dan kepercayaan itu meningkatkan fitur tertentu dari 

kegunaan yang dirasakan (Gefen et al., 2003). Efek tidak langsung berasal dari 

fakta bahwa kepercayaan dapat mempengaruhi sikap terhadap penggunaan media 

sosial melalui kegunaan yang dirasakan, sehingga mengurangi risiko dan 

meningkatkan kepercayaan dan, akibatnya, sikap dan niat pengguna (Han dan 

Windsor, 2011). Karena itu: 

H2: Diduga kepercayaan berpengaruh terhadap niat beli. 

4. Reputasi Blogger 

Dalam konteks blog, reputasi terkait dengan sejauh mana seorang blogger 

dapat dipercaya (Burgess et al., 2009). Oleh karena itu, penelitian ini 

menunjukkan bahwa blogger dengan tingkat reputasi yang berbeda akan 

mempengaruhi sikap dan niat perilaku pembaca blog secara berbeda. Misalnya, 

blogger yang bereputasi tinggi dapat menjadi pemimpin opini yang memengaruhi 

orang lain untuk membeli produk atau layanan melalui pesan persuasif yang akan 
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memengaruhi kepercayaan pembaca pada produk atau layanan tertentu 

(Shamdasani et al., 2001). 

Pemeriksaan literatur mengungkapkan bahwa banyak penelitian telah 

menyelidiki pentingnya reputasi sebagai anteseden kepercayaan atau niat perilaku. 

Sebagai contoh, beberapa penelitian secara empiris memverifikasi bahwa reputasi 

secara signifikan mempengaruhi kepercayaan atau niat perilaku (Casalo et al., 

2008; Keh dan Xie, 2009; Koufaris dan Hampton-Sosa, 2004). Selain itu, 

penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa konsumen bergantung pada 

informasi yang diberikan oleh sumber terpercaya dalam proses pengambilan 

keputusan (MacKenzie and Lutz, 1989). Rekomendasi tepercaya oleh blogger 

bergantung pada perspektif modal sosial di mana seorang blogger dengan 

hubungan sosial online yang baik dapat membangun reputasi positif. Reputasi 

positif seorang blogger dapat secara positif mempengaruhi sikap pembaca blog 

dan perilaku pembelian (Hung dan Li, 2007). Hal ini disebabkan fakta bahwa 

reputasi blogger, sebagai dasar kredibilitas, dianggap sebagai faktor persuasif 

dalam meyakinkan konsumen untuk membeli produk atau layanan tertentu. Oleh 

karena itu, hipotesis berikut diusulkan: 

H3: Diduga reputasi blogger berpengaruh terhadap niat beli. 

5. Niat Beli 

Menurut Kotler dan Keller (2014) mendefinisikan niat beli sebagai “the 

consumer’s intention to buy the product” (niat konsumen untuk membeli sebuah 

produk). Niat beli merupakan perilaku yang muncul sebagai respon terhadap 
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objek. Niat beli juga merupakan minat pembelian ulang yang menunjukkan 

keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian ulang. 

Zarrad dan Debabi (2015) mendefinisikan niat sebagai faktor motivasi 

yang mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan sesuatu. Kotler dan 

Susanto (2010) mendefinisikan niat sebagai dorongan, yaitu rangsangan internal 

yang kuat yang memotivasi tindakan, dimana dorongan ini dipengaruhi oleh 

stimulus dan perasaan positif akan produk. Kotler dan Keller (2012) 

mendefinisikan niat sebagai keputusan konsumen mengenai preferensi atas 

merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Mowen dan Minor (2002) 

mendefinisikan niat sebagai semua tindakan konsumen untuk memperoleh dan 

menggunakan barang dan jasa. Lamb et. al., (2007) mendefinisikan niat sebagai 

proses seseorang pelanggan dalam membuat dan menggunakan barang-barang dan 

jasa yang dibeli. Berdasarkan beberapa definisi niat di atas dapat disimpulkan 

bahwa niat adalah segala hal yang mendorong seseorang untuk bertindak atau 

melakukan suatu hal seperti membeli satu produk atau jasa layanan. 

B. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Judul Data Peneliti Tujuan 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 The Effects of Blogger 

Recommendations on 

Customers’ Online 

Shopping Intentions  

Chin-Lung Hsu, 

Judy Chuan-

Chuan Lin, 

Hsiu-Sen 

Chiang, Vol. 

23, No.1 (2013) 

Untuk 

mengetahui 

apakah dampak 

dari 

rekomendasi 

blogger dan 

kepercayaan,  

Kegunaan rekomendasi dan 

kepercayaan blogger 

berpengaruh signifikan 

terhadap perilaku pengguna 

blog terhadap dan niat untuk 

berbelanja secara online. 

Selain itu, temuan  
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

   berpengaruh 

positif pada 

niat belanja 

online 

pelanggan 

menunjukkan bahwa faktor 

penentu yang berbeda 

mempengaruhi pengguna 

blog dengan reputasi tinggi 

dan reputasi rendah. 

2 Understanding the 

Role of Blogger 

Recommendations on 

Consumer Purchasing 

Behaviour 

Dhoha Al 

Saleh, Vol. 17, 

Issue : 1 (2017) 

Untuk 

mengetahui 

apakah peran 

rekomendasi 

blogger, 

kepercayaan 

diri, dan 

reputasi 

berpengaruh 

positif terhadap 

perilaku 

pembelian 

konsumen  

Kegunaan rekomendasi 

blogger, kepercayaan diri, 

dan reputasi yang dirasakan 

berpengaruh pada sikap dan 

niat membeli pengguna 

blog. Keyakinan pada 

blogger secara signifikan 

mempengaruhi kegunaan 

rekomendasi blogger. 

Reputasi blogger memiliki 

efek positif yang signifikan 

terhadap kepercayaan 

blogger.  

3 The Impact of Food 

Blogger toward 

Consumer’s Attitude 

and Behaviour in 

Choosing Restaurant 

Adliah Nur 

Hanifati, Vol. 3, 

Issue : 3 (2015) 

Untuk 

mengetahui 

apakah blogger 

makanan 

berpengaruh 

positif  

terhadap sikap 

dan perilaku 

konsumen 

dalam memilih 

restoran. 

Manfaat yang dirasakan dari 

rekomendasi blogger 

makanan berpengaruh 

signifikan terhadap niat 

konsumen mengikuti 

rekomendasi. 

 
 

C. Hipotesis 

 Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban atas permasalah 

penelitian yang memerlukan data untuk menguji dugaan tersebut. Dapat dikatakan 

bahwa hipotesis merepukan pernyataan hubungan yang mungkin terjadi antara 

dua variabel. Maka hipotesis dari peneliti ini adalah : 
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H1: Diduga manfaat rekomendasi blogger berpengaruh terhadap niat beli 

H2: Diduga kepercayaan berpengaruh terhadap niat beli 

H3: Diduga reputasi blogger berpengaruh terhadap niat beli 

D. Kerangka Pemikiran  

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian 

                          

 H1 

                                                   H2                                                 

                                                                                                                                                  

H3 

                                                         

Sumber: Jurnal Dhoha Al Saleh (2017) dan Chin-Lung Hsu, Judy Chuan- 

              Chuan Lin, Hsiu-Sen Chiang (2013) 

          

 

Manfaat Rekomendasi 

Blogger (X1) 

 

Kepercayaan 

(X2) 

 

Reputasi Blogger 

(X3) 

 

Niat Beli 

(Y1) 

 



 
 
 
 
 

III. METODE PENELITIAN 
 
 
 
 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

menggunakan survey berupa kuesioner. Penelitian deskriptif adalah salah satu 

jenis penelitian yang tujuannya menyajikan gambaran lengkap mengenai 

pengaturan sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai 

suatu fenomana atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah 

variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena 

yang diuji (Ghozali, 2012). 

B. Sumber Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

1. Data Primer 

Merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti 

langsung dari objek penelitian. 

2. Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh peneliti dalam bentuk yang sudah jadi, 

sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. 

C. Populasi dan Sampel 

Penentuan responden pada penelitian ini akan berdasarkan populasi dan 

sampel yang telah ditentukan, yaitu : 
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1. Populasi  

Menurut Ghozali (2012 : 72) populasi adalah  wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas  karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian  

ditarik kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

yang mengunjungi laman instagram restoran Warung Pedas S. Parman. 

 

2. Sampel 

Sampel adalah suatu himpunan bagian dari  unit populasi (Ferdinan, 2006 : 

103). Prosedur penarikan sampel secara tidak acak yang digunakan adalah 

purposive  sampling. Menurut Ghozali (2012 : 78) purposive sampling 

adalah yang  mendasarkan pada maksud-maksud tertentu dalam memilih 

anggota sampel.  Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan populasi yang 

terdapat pada objek penelitian ini, adalah yang mengetahui restoran 

Warung Pedas S. Parman di Bandar Lampung. Berikut adalah kriteria 

pemilihan sampel yang ditentukan oleh peneliti berdasarkan teknik 

purposive sampling yang digunakan : 

1. Mengetahui instagram restoran Warung Pedas S. Parman di 

Bandar Lampung 

2. Sudah pernah mengunjungi laman instagram restoran Warung 

Pedas S. Parman 

3. Sudah membaca ulasan tentang restoran Warung Pedas S. Parman 

4. Tertarik untuk membeli 

5. Usia  : 17-35 Tahun 

6. Jenis Kelamin 
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Pemilihan sampel dihitung  dengan rumus :  

 

n = jumlah sampel dari jumlah populasi yang ingin diperoleh  

Z = angka yang menunjukkan penyimpangan nilai varian dari mean  

E = kesalahan maksimal yang mungkin dialami  

α = tingkat kesalahan data yang dapat ditoleransi oleh peneliti  

 

Bila tingkat kepercayaan 95 % (α=5%), artinya peneliti meyakini 

kesalahan duga  sampel hanya sebesar 5% serta batas error sebesar 10% 

yang berarti peneliti  hanya mentolerir kesalahan responden dalam proses 

pencarian data tidak boleh  melebihi jumlah 10% dari keseluruhan 

responden maka besarnya sampel  minimum adalah :  

 

 

 

 

Jadi, pada penelitian ini peneliti mengambil jumlah responden sebanyak 

30 responden pada tahap awal dan dilanjutkan menjadi 100 responden 

pada tahap selanjutnya.  
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D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan dalam usaha memperoleh 

data yang relevan untuk pemecahan dan penganalisaan permasalahan. Data data 

tersebut dapat diperoleh melalui dua cara, yaitu: 

1. Penelitian Pustaka (Library Research), yaitu pengumpulan data teoritis 

dengan cara menelaah berbagai literatur dan bahan pustaka lainnya 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

2. Penyebaran Kuisioner  

Pengumpulan data dengan cara memberikan daftar isian responden secara 

langsung. Pengukurannya didasarkan pada respon terhadap skala Likert. 

Agar data yang diperoleh benar menggunakan instrumen penelitian 

kuisioner menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5. Untuk 

memberikan nilai terhadap jawaban dalam kuesioner dibagi menjadi lima 

tingkat alternative jawaban yang disusun bertingkat dengan pemberian 

bobot nilai (skor) sebagai berikut :  

Sangat Setuju (SS)       (5)  

Setuju (S)        (4)  

Netral  (N)         (3)  

Tidak Setuju (TS)    (2) 

Sangat Tidak Setuju (STS)    (1) 

 

E. Identifikasi Operasional Variabel 

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu : 

1. Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Manfaat Rekomendasi 

Blogger yang dilambangkan dengan (X1), Kepercayaan yang 
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dilambangkan dengan (X2) dan Reputasi Blogger yang dilambangkan 

dengan (X3). 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi dan merupakan 

akibat dari variabel independen atau variabel bebas. Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah Niat Beli yang dilambangkan dengan Y. 

F. Definisi Operasional  

Table 3.1 Definisi Operasional Variabel X dan Y 

No Variabel Definisi Indikator Skala 

1 Manfaat 

Rekomendasi 

Blogger (X1) 

 

Sumber : Dhoha 

Al Shaleh (2017). 

Manfaat yang 

dirasakan didefinisikan 

sebagai sejauh mana 

seseorang percaya 

bahwa menggunakan 

inovasi teknologi akan 

meningkatkan atau 

kinerja pekerjaannya 

(Davis et al., 1989). 

Dalam konteks 

blogging, studi ini 

mendefinisikan 

kembali kegunaan yang 

dirasakan sebagai 

tingkat di mana 

pembaca blog percaya 

bahwa rekomendasi 

dan ulasan blogger 

akan meningkatkan 

keputusan. 

1. Ulasan rekomendasi 

blogger bermanfaat untuk 

mengurangi risiko 

ketidakpastian 

2. Manfaat ulasan blogger 

bagi anda menjadi 

pertimbangan sebelum 

melakukan pembelian 

3. Rekomendasi dan ulasan 

blogger menentukan 

keputusan 

 

 

Likert 

2 Kepercayaan (X2) 

 

 

Sumber : Hsu et. 

al.,  (2013). 

 

 

Kepercayaan (T) dapat 

didefinisikan, sejauh 

mana pembaca blog 

percaya blogger dan 

informasi yang 

terkandung dalam 

makalah yang diposting 

dapat dipercaya (Limb 

et. al., 2006 dan Hsu et. 

al., 2013). 

1. Percaya terhadap ulasan 

blogger 

2. Percaya pada informasi 

yang tertera dalam 

Instagram Warung Pedas S. 

Parman  

3. Saya mempercayai semua 

ulasan yang tertera pada 

Instagram Warung Pedas S. 

Parman  

 

 

Likert 
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Table 3.1 Definisi Operasional Variabel X dan Y (Lanjutan) 

3 Reputasi Blogger 

(X3) 

 

 

Sumber : Hsu et. 

al.,  (2013). 

 

 

Reputasi terkait dengan 

sejauh mana pembaca 

blog percaya pada 

kejujuran dan 

kepedulian blogger 

terhadap para 

pembacanya.   

Hsu et. al.,  (2013). 

 

1. Anda percaya pada 

kejujuran para blogger 

dalam menulis ulasan di 

Instagram Warung Pedas S. 

Parman 

2. Saya percaya pada 

reputasi Instagram Warung 

Pedas S. Parman 

3. Saya berniat membeli 

karena reputasi blogger pada 

Instagram Warung Pedas S. 

Parman 

 

 

Likert 

4 Niat Beli (Y1) 

 

 

Kekuatan atau 

dorongan untuk 

melakukan serangkaian 

tingkah laku untuk 

mendapatkan suatu 

objek. (Kotler dan 

Keller 2014; 290)  

1. Setelah melihat ulasan 

rekomendasi blogger pada 

Instagram Warung Pedas S. 

Parman saya akan berniat 

melakukan pembelian 

2. Setelah saya mempercayai 

semua ulasan yang tertera 

pada Instagram Warung 

Pedas S. Parman dan akan 

berniat melakukan 

pembelian 

3. Reputasi blogger 

Instagram Warung Pedas S. 

Parman menimbulkan hasrat 

yang mendalam untuk 

melakukan pembelian 

Likert 

 

G. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas  

Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur  ketepatan senyatanya alat 

ukur yang digunakan dalam instrumen daftar pertanyaan. Dengan kata lain 

indikator yang digunakan dalam alat ukur apakah tepat  atau valid sebagai 

pengukuran variabel dari suatu konsep yang sebenarnya. Uji validitas 

instrumen dilakukan dengan menguji  validitas konstruk melalui 
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penggunaan analisis faktor. Validitas kontruk menunjukkan seberapa valid 

hasil yang diperoleh dari penggunaan suatu pengukur atau indikator sesuai 

dengan konsep teori yang digunakan. Apabila hasil model analisis faktor 

menunjukan Kiser-Meyer-Olkin (KMO) diatas 0,500 faktor loadingnya 

diatas 0,600 dinyatakan valid.(Ghozali, 2005). 

2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas yaitu untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang digunakan 

dapat dipercaya dalam penelitian ini, artinya bila alat ukur tersebut 

diujikan berkali-kali hasilnya tetap. Hasil pengujian dikatakan reliable jika 

nilai Croanbach’s Alpa .0,600 dan nilai Croanbach’s Alpa hitung lebih 

besar dari pada Croanbach’s Alpa if item Deleted. (Ghozali, 2005). 

H. Teknik Analisis Data  

Data yang telah diperoleh masih berupa data mentah, dan masih harus 

diproses  terlebih dulu untuk mengetahui hasil dari penelitian yang dilakukan. 

Pada  penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah : 

1. Analisis Kuantitatif 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

analisis Regresi bertingkat, dengan rumus sebagai berikut yaitu : 

Y = a + b1X1+b2X2 + et  

Keterangan : 

Y =  Niat Beli  

X1 = Manfaat Rekomendasi Blogger  

X2 = Kepercayaan 

X3  = Reputasi Blogger 

a  = Konstanta 

b1- b2 = Koefisien Regresi  
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et = error  

I. Pengujian Hipotesis 

1. Uji-f  

Uji ini dilakukan untuk melihat signifikansi pengaruh dari variabel bebas 

secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2012 : 86). 

a. Menentukan Hipotesis  

H0 =  Variabel-variabel bebas secara bersama-sama tidak 

mempunyai pengaruh signifikansi terhadap variabel 

terikat.  

Ha =  Variabel-variabel bebas secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh  signifikansi terhadap variabel 

terikat.  

b. Menentukan tingkat signifikansi (alpha) sebesar 5%.  

c. Menentukan nilai signifikansi F- Hitung. 

Nilai signifikansi F – Hitung diperoleh dari perhitungan program SPSS 22 

d. Membandingkan nilai signifikansi dengan tingkat signifikansi 

(α) 5%. 

e. Mengambil Keputusan  

1. Jika signifikansi F hitung > 5%, maka H0 diterima.  

2. Jika signifikansi F hitung < 5%, Maka Ha diterima.   

2. Uji-t  

Uji ini dilakukan untuk melihat signifikansi pengaruh dari variabel bebas 

secara  individu terhadap variabel terikat (Ghozali, 2012 : 103).  

Adapun langkah-langkah Pengujiannya sebagai berikut :  
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a. Menentukan Hipotesis  

H0 = Variabel-variabel bebas secara individual tidak 

mempunyai pengaruh signifikansi terhadap variabel 

terikat. 

Ha = Variabel-variabel bebas secara individual 

mempunyai pengaruh signifikansi terhadap variabel 

terikat.  

b. Menentukan tingkat signifikansi (alpha) sebesar 5%. 

c. Menentukan nilai signifikansi t- Hitung  

 Nilai signifikansi t – Hitung diperoleh dari perhitungan program SPSS 22. 

d. Membandingkan nilai signifikansi dengan tingkat signifikansi 

(α) 5%. 

e. Mengambil Keputusan  

1. Jika signifikansi t hitung > 5%, maka H0 diterima.  

2. Jika signifikansi t hitung < 5%, Maka Ha diterima. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai 

pengaruh manfaat rekomendasi blogger, kepercayaan dan reputasi blogger 

terhadap niat beli konsumen Warung Pedas S. Parman Bandar lampung, maka 

dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan yaitu: 

1. Hipotesis yang menyatakan bahwa manfaat rekomendasi blogger 

berpengaruh positif terhadap niat beli konsumen Warung Pedas S. Parman 

Bandar Lampung. Hipotesis ini diterima karena nilai signifikanya lebih 

kecil dari tingkat kesalahan yang masih dapat diterima. Maka disimpulkan 

semakin bermanfaat ulasan rekomendasi yang diberikan blogger maka 

akan semakin meningkatkan niat beli konsumen Warung Pedas S. Parman. 

2. Hipotesis yang menyatakan bahwa kepercayaan berpengaruh positif 

terhadap terhadap niat beli konsumen Warung Pedas S. Parman Bandar 

Lampung. Hipotesis ini diterima karena nilai signifikanya lebih kecil dari 

tingkat kesalahan yang masih dapat diterima. Maka disimpulkan semakin 

tinggi kepercayaan konsumen terhadap informasi yang diberikan blogger 

dan halaman instagram Warung S. Parman maka akan semakin 

meningkatkan niat konsumen untuk melakukan pembelian. 

3. Hipotesis yang menyatakan bahwa reputasi blogger berpengaruh positif 

terhadap terhadap niat beli konsumen Warung Pedas S. Parman Bandar 

Lampung. Hipotesis ini diterima karena nilai signifikanya lebih kecil dari 



53 

 

  

tingkat kesalahan yang masih dapat diterima. Maka disimpulkan semakin 

tinggi dan reputasi seorang blogger makan akan semakin mempengaruhi 

niat beli konsumen. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan serta telah menarik 

kesimpulan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Saran untuk meningkatkan niat beli konsumen atas rekomendasi blogger 

Warung S. Parman Bandar Lampung dapat dilakukan melalui dalam 

mereview makanan harus bisa lebih meyakinkan konsumen agar dapat 

mempengaruhi niat beli terhadap konsumen.  

2. Saran untuk meningkatkan niat beli konsumen Warung S. Parman Bandar 

Lampung dapat dilakukan melalui peningkatan kepercayaan dari blogger 

tersebut dengan cara mengkomunikasikan  makanan yang diwakili dengan 

baik dan lebih bisa menyampaikan keunggulan dan kualitas makanan dari 

Warung Pedas S. Parman juga mengekspresikan dengan jujur sehingga 

menumbuhkan rasa percaya dan rasa ingin tahu yang lebih. 

3. Saran untuk reputasi blogger Warung S. Parman Bandar Lampung, 

sebaiknya harus memilih blogger yang memiliki reputasi baik dan dikenal 

banyak masyarakat sehingga mampu memberikan ulasan yang mampu 

memicu niat beli konsumen semakin kuat. 
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