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ABSTRAK 
 

 

PENGARUH ELECTRONIC WORD OF MOUTH DI MEDIA SOSIAL 

TERHADAP KEPUTUSAN DALAM MEMBELI PRODUK MS GLOW 

 

 

 

Oleh 

 

 

AJENG KIRANA 

 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh electronic word of mouth (e-

WOM) di media sosial Instagram terhadap keputusan dalam membeli produk Ms 

Glow. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kuesioner sebagai 

instrumen untuk mengambil sampel sebanyak 160 responden, yang terpengaruh 

electronic word of mouth di media sosial Instagram dalam melakukan keputusan 

pembelian produk Ms Glow di Bandar Lampung. Hasil analisis data dengan 

menggunakan regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara parsial, variabel 

e-WOM credibility, e-WOM quality, dan e-WOM quantity di media sosial 

Instagram berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan dalam membeli 

produk Ms Glow di Bandar Lampung. 

  

Kata kunci: electronic word of mouth, e-WOM credibility, e-WOM quality, dan 

e-WOM quantity, keputusan pembelian.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

PENGARUH ELECTRONIC WORD OF MOUTH DI MEDIA SOSIAL 

TERHADAP KEPUTUSAN DALAM MEMBELI PRODUK MS GLOW 

 

 

 

By 

 

 

AJENG KIRANA 

 

 

 

 

This study aims to determine the effect of electronic word of mouth (e-WOM) on 

Instagram social media on the decision to buy Ms Glow products. This study uses 

a quantitative approach and a questionnaire as an instrument to take a sample of 

160 respondents, who are influenced by electronic word of mouth on Instagram 

social media in making purchasing decisions for Ms Glow products in Bandar 

Lampung. The results of data analysis using multiple linear regression show that 

partially, the variables of e-WOM credibility, e-WOM quality, and e-WOM 

quantity on Instagram social media have a positive and significant effect on 

decisions to buy Ms Glow products in Bandar Lampung. 

 

Keywords: electronic word of mouth, e-WOM credibility, e-WOM quality, e-WOM 

quantity, purchase decisions. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Era yang serba modern seperti saat ini, persaingan bisnis yang tinggi membuat 

perusahaan berusaha untuk mempertahankan dan memenangkan persaingan pasar 

secara luas. Persaingan yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk 

memaksimalkan kinerja agar dapat bersaing di pangsa pasar. Kebutuhan dan 

keinginan konsumen akan rentan berubah dengan zaman yang semakin 

berkembang, oleh karena itu perusahaan harus berusaha agar dapat menarik 

konsumen dan mempertahankan eksistensinya di pasar. Perusahaan yang mampu 

memberikan pelayanan dan produk yang berkualitas baik akan memberikan nilai 

tambah dibanding dengan produk pesaing. 

 

Kemudahan yang disajikan oleh penyedia internet mengubah cara pandang dan 

kehidupan manusia. Salah satu bidang yang dipengaruhi oleh kemajuan internet 

yaitu perekonomian dan kegiatan marketing. Pelanggan akan merasa sangat 

terbantu dengan kehadiran internet. Tidak ada lagi alasan keterbatasan waktu 

maupun biaya. Munculnya teknologi internet juga dapat mempengaruhi 

peningkatan penggunaan media sosial di masyarakat. Saat ini media sosial 

menjadi suatu tren teknologi berbasis web yang dapat mengubah komunikasi 

menjadi dialog interaktif. Media sosial dapat mempermudah masyarakat dalam 

menyebarkan suatu isu, pengetahuan atau informasi secara cepat kepada pengguna 

internet. Menurut Purbohastuti (2017:212), media sosial adalah sebuah media 

online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan 

menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. 

Gambar 1.1 berikut memperlihatkan indeks pengguna media sosial di Indonesia. 
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Gambar 1.1 

Pengguna Media Sosial Di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:https://tekno.kompas.com/read/2021/02/24/08050027/riset-

ungkap-lebih-dari-separuh-penduduk-indonesia-melek-media-sosial 

(kompas.com) diakses pada tanggal 28 September 2021 

 

Hasil data dari sumber hootsuite yang diunggah oleh kompas.com tersebut 

menunjukkan total 272,2 juta penduduk di Indonesia, 170 juta di antaranya telah 

menggunakan media sosial. Dengan demikian, angka penetrasinya sekitar 61,8 

persen. Angka pengguna aktif media sosial di Indonesia tersebut tumbuh sebesar 

10 juta atau sekitar 6,3 persen dibandingkan bulan Januari 2020. Hal ini 

menjadikan banyak pelaku usaha memanfaatkan media sosial sebagai sarana 

promosi, karena selain tidak memerlukan biaya yang besar, jangkauan pemasaran 

dapat lebih luas dan cepat sampai pada pelanggan. 

 

Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube merupakan 

berbagai jenis media sosial yang memainkan peran penting dalam kehidupan 

sehari-hari manusia. Penggunaan media sosial tidak hanya terbatas pada remaja, 

sekarang dari usia anak-anak hingga usia orang dewasa turut menggunakan media 

sosial, menjadi pengamat, dan menjadi kritikus media sosial. Oleh karena itu, 

media sosial merupakan tren baru yang dapat menarik perusahaan untuk ikut serta 

dalam memasarkan produk atau jasa. 

https://tekno.kompas.com/read/2021/02/24/08050027/riset-ungka
https://tekno.kompas.com/read/2021/02/24/08050027/riset-ungka
https://tekno.kompas.com/read/2021/02/24/08050027/riset-ungkap-lebih-dari-separuh-penduduk-indonesia-melek-media-sosial
https://tekno.kompas.com/read/2021/02/24/08050027/riset-ungkap-lebih-dari-separuh-penduduk-indonesia-melek-media-sosial
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Tabel 1.1 

Aplikasi Media Sosial Terpopuler Di Indonesia 

 

Sumber:https://tekno.kompas.com/read/2021/02/24/08050027/rise

t-ung kap-lebih-dari-separuh-penduduk-indonesia-melek-media-

sosial (kompas.com) diakses pada tanggal 28 September 2021 

 

Beragam jenis media sosial tersedia di Indonesia dengan kegunaan dan manfaat 

yang berbeda dari setiap media sosial. Riset pemasaran digital global pada tabel 

1.1 Instagram menjadi media sosial peringkat ketiga yang aktif digunakan 

masyarakat Indonesia dengan persentase 86,6 persen. Instagram menarik banyak 

peminat, terutama di kalangan remaja yang memiliki rata-rata usia 16-25 tahun, 

hal itu karena mereka lebih cenderung mengabadikan momen ke dalam bentuk 

foto maupun video yang dapat mengaktualisasikan diri, mengekspresikan diri dan 

memperluas jaringan sosial, serta dapat menjadi media promosi untuk bisnis.  

 

Maraknya penggunaan Instagram untuk memasarkan suatu produk atau jasa, 

membuat berbagai industri bersaing untuk memasarkan produknya melalui media 

sosial. Salah satunya adalah industri produk kecantikan. Berbagai produk 

kecantikan hadir dengan berbagai macam produk dan merek yang digunakan 

untuk merawat tubuh. Kini begitu banyak para wanita mengidamkan kulit wajah 

yang cerah dan glowing, untuk itu banyak perusahaan berlomba-lomba 

menciptakan suatu produk skincare yang tepat sesuai kebutuhan konsumen. 

Meningkatnya penjualan produk skincare di Indonesia membuat banyaknya 

produk kecantikan baik dari luar negeri maupun dalam negeri, banyak diminati 

oleh konsumen di Indonesia, salah satu diantaranya yaitu Ms Glow. 

No. Media Sosial Persentase 

1 Youtube 93.8% 

2 Whatsapp 87.7% 

3 Instagram 86.6% 

4 Facebook 85.5% 

5 Twitter 63.6% 

6 Facebook Messenger 52.4% 

7 Line 44.3% 

8 Tiktok  38.7% 

9 Pinterest 35.6% 

10 Telegram 28.5% 

https://tekno.kompas.com/read/2021/02/24/08050027/riset-ungkap-lebih-dari-separuh-penduduk-indonesia-melek-media-sosial
https://tekno.kompas.com/read/2021/02/24/08050027/riset-ungkap-lebih-dari-separuh-penduduk-indonesia-melek-media-sosial
https://tekno.kompas.com/read/2021/02/24/08050027/riset-ungkap-lebih-dari-separuh-penduduk-indonesia-melek-media-sosial
https://tekno.kompas.com/read/2021/02/24/08050027/riset-ungkap-lebih-dari-separuh-penduduk-indonesia-melek-media-sosial
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Ms Glow merupakan produk kecantikan yang telah mendapatkan sertifikat BPOM 

dan sertifikat HALAL dari pemerintah Indonesia. Ms Glow berdiri pada tahun 

2013 yang didirikan oleh Shandy Purnamasari dan Maharani Kemala. Ms Glow 

merupakan singkatan dari moto brand yaitu Magic For Skin untuk mencerminkan 

sebuah produk glowing yang terbaik di Indonesia. Kini Ms Glow telah 

berkembang menjadi skincare, bodycare, dan kosmetik yang memiliki agen dan 

member resmi di seluruh Indonesia bahkan sudah merambah mancanegara. Tidak 

sampai disitu, demi kepuasan dan kepercayaan konsumen kini Ms Glow 

mendirikan Klinik Kecantikan yang hingga saat ini memiliki 13 kota besar di 

Indonesia. Atas keberhasilannya tersebut Ms Glow meraih penghargaan Indonesia 

Best Brand Award dengan kategori perawatan wajah yang dijual secara eksklusif. 

 

Salah satu strategi yang digunakan oleh Ms Glow untuk menekan biaya promosinya 

yaitu menggunakan strategi electronic word of mouth (e-WOM). e-WOM adalah 

komunikasi yang dilakukan oleh seorang yang terlebih dahulu memiliki 

pengalaman pribadi mengenai suatu produk, jasa dan merek, kemudian 

diinformasikan kepada orang lain (Finanda dan Wiwaha, 2017:136). Beberapa 

bentuk electronic word of mouth yang digunakan oleh Ms Glow adalah media 

sosial YouTube, TikTok, Twitter, dan khususnya pada penelitian ini, peneliti 

memfokuskan pada media sosial Instagram.  

 

Saat ini Instagram menempati posisi pertama yang digunakan oleh Ms Glow 

dalam mempromosikan produknya lewat media sosial, karena memiliki lebih 

banyak pengikut jika dibandingkan dengan akun media sosial lainnya seperti pada 

YouTube dengan pengikut 15.3 ribu, TikTok dengan pengikut 75.7 ribu, dan 

Twitter dengan pengikut 1.2 ribu. Semakin banyak pengikut maka suatu produk 

yang ditawarkan akan semakin dekat dengan para pengguna produk dan calon 

pengguna produk, untuk itu Ms Glow memberikan banyak konten yang menarik 

untuk disajikan kepada para pengikut Instagram.  
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Gambar 1.2 

Akun Resmi Instagram Ms Glow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : https://Instagram.com/msglowbeauty?utm_medium=copy_link  

diakses pada tanggal 7 November 2021 

 

Penggunaan media sosial Instagram digunakan sebagai alat bantu promosi yang 

digunakan oleh sekian banyak produk kecantikan, salah satunya adalah Ms Glow 

yang saat ini memiliki nama akun Instagram @msglowbeauty dengan 1.5 juta 

pengikut. Akun Instagram @msglowbeauty ini dibuat dengan tujuan untuk 

memberikan informasi mengenai katalog yang ditawarkan oleh Ms Glow. Selain 

itu, akun Instagram @msglowbeauty dapat menjadi sarana atau media untuk 

memberikan komentar mengenai produk yang ditawarkan Ms Glow. Gambar 1.5 

menjelaskan foto akun Instagram @msglowbeauty yang berisikan produk-produk 

kecantikan Ms Glow pada akun Instagram @msglowbeauty. Hal ini dapat dilihat 

banyaknya pengikut yang memberikan tanda suka kepada foto yang diunggah, 

serta komentar dari para pengikut akun @msglowbeauty yang menyatakan baik 

buruknya produk Ms Glow. 

 

 

https://instagram.com/msglowbeauty?utm_medium=copy_link
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Tabel 1.2 

Brand Skincare Lokal Terlaris Di E-Commerce 

No. Brand Tahun Berdiri Jumlah Pengikut Instagram 

1. Scarlett 2017 5,5 juta pengikut 

2. Wardah 1995 2,9 juta pengikut 

3. Ms Glow 2013 1,7 juta pengikut 

4. Somethinc 2019 1,3 juta pengikut 

5. Avoskin 2014 650 ribu pengikut 

       Sumber: Data olahan penulis, 2022 

 

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa produk skincare lokal di Indonesia cukup 

digemari oleh konsumen di Indonesia. Mulai dari merek Scarlett yang berdiri 

sejak tahun 2017 memiliki jumlah pengikut Instagram sebanyak 5,5 juta pengikut. 

Wardah yang berdiri sejak tahun 1995 memiliki jumlah pengikut Instagram 

sebanyak 2,9 juta pengikut. Ms Glow yang berdiri sejak tahun 2013 memiliki 

jumlah pengikut Instagram sebanyak 1,7 juta pengikut. Somethinc yang berdiri 

sejak tahun 2019 memiliki jumlah pengikut Instagram sebanyak 1,3 juta pengikut. 

Serta Avoskin yang berdiri sejak tahun 2014 memiliki jumlah pengikut Instagram 

sebanyak 650 ribu pengikut. 

 

Ms Glow yang berdiri pada tahun 2013, menempati urutan ketiga dengan jumlah 

pengikut Instagram sebanyak 1,7 juta pengikut belum mampu untuk menyaingi 

produk pesaingnya seperti Scarlett yang berdiri sejak tahun 2017, yang berhasil 

mengumpulkan 5,5 juta pengikut dan wardah yang hingga kini masih eksistensi 

mempertahankan penjualan produk yang berdiri sejak tahun 1995 dengan jumlah 

pengikut Instagram sebanyak 2,9 juta pengikut. 
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Gambar 1.3 

Ulasan Para Pengguna Produk Ms Glow Di Media Sosial Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:https://www.Instagram.com/p/CYAizQkPNf2/?utm_medium=copy

_link diakses pada tanggal 07 Januari 2022 

 

Kasus yang terlampir pada gambar 1.6 di atas, Ms Glow saat ini sedang banyak 

diperbincangkan masyarakat. Konsumen yang tidak menyukai produk Ms Glow, 

telah menyebar luaskan berita buruk di media sosial dan menyatakan bahwa 

ingredients yang terdapat pada produk Ms Glow memiliki kualitas yang tidak baik 

bagi kesehatan kulit wajah. Konsumen tersebut mengaku ketika memakai produk 

tersebut, hasil yang didapat justru berkebalikan dengan iklan yang disajikan oleh 

Ms Glow. Tentu hal itu dapat menimbulkan informasi kurang baik di media sosial 

yang akan menimbulkan risiko ketidakpastian bagi calon konsumen baru ketika 

ingin membeli produk. Dengan adanya fenomena tersebut, maka dari itu e-WOM 

(credibility, quality, dan quantity) memiliki peran penting dalam mempromosikan 

produk di media sosial. Perlu adanya informasi yang dapat dipercaya untuk dapat 

membantu memilih produk perawatan berkualitas dan aman bagi kesehatan kulit. 

 

 

https://www.instagram.com/p/CYAizQkPNf2/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CYAizQkPNf2/?utm_medium=copy_link
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e-WOM credibility adalah ulasan yang dapat dipercaya sebagai sumber yang 

kredibel. Jika pelanggan menganggap ulasan produk sebagai sumber yang kredibel, 

maka pelanggan menggunakannya dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, jika 

pelanggan menganggap ulasan produk sebagai sumber yang kurang kredibel, 

maka pelanggan akan mengabaikannya. e-WOM quality adalah sejauh mana 

seseorang menganggap rekomendasi tersebut dapat dipercaya, jelas, dan mudah 

dimengerti untuk dapat dijadikan keputusan pembelian. e-WOM quantity adalah 

proses mempertimbangkan informasi yang didapat dalam jumlah yang besar dan 

dipublikasikan secara online oleh individu (Bataineh, 2015:127-128).  

 

Penelitian yang dilakukan oleh Wajdi, Aji, & Suwarsono (2020:8), Evgeniy, Lee, 

& Roh (2019:113) dan Roza & Jumhur (2021:7871) menunjukkan bahwa e-WOM 

credibility, quality, dan quantity memiliki pengaruh terhadap keputusan 

pembelian. Hal ini dapat dapat diartikan bahwa e-WOM menjadi salah satu faktor 

penting bagi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Semakin 

berkualitas e-WOM credibility, quality, dan quantity yang diberikan maka akan 

semakin tinggi pula keputusan pembelian pada suatu produk. Hasil berbeda 

ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Lkhaasuren and Nam (2018:172) 

yang menyatakan bahwa e-WOM quantity tidak termasuk ke dalam faktor yang 

menentukan konsumen melakukan keputusan pembelian. Kotler dan Keller 

(2016:198) berpendapat bahwa keputusan pembelian adalah suatu proses dimana 

konsumen melakukan penilaian terhadap beberapa pilihan dan memilih salah satu 

diantaranya. Proses pengambilan keputusan konsumen merupakan hal yang 

penting untuk dilakukan sebelum membeli suatu produk atau jasa karena dari 

beberapa pertimbangan yang dikumpulkan, kita dapat mengetahui apakah kualitas 

yang didapat akan sesuai harapan atau tidak. 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk dapat mengkaji lebih mendalam 

tentang seberapa besar pengaruh electronic word of mouth terhadap keputusan 

pembelian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“PENGARUH ELECTRONIC WORD OF MOUTH DI MEDIA SOSIAL 

TERHADAP KEPUTUSAN DALAM MEMBELI PRODUK MS GLOW”. 
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1.2 Batasan dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti 

melakukan pembatasan masalah dengan memfokuskan variabel-variabel 

penelitian yaitu pada electronic word of mouth dan keputusan pembelian. Dengan 

identifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah e-WOM credibility di media sosial Instagram berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian produk Ms Glow di Bandar 

Lampung? 

2. Apakah e-WOM quality di media sosial Instagram berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian produk Ms Glow di Bandar 

Lampung? 

3. Apakah e-WOM quantity di media sosial Instagram berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian produk Ms Glow di Bandar 

Lampung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh e-WOM credibility di media sosial Instagram 

terhadap keputusan pembelian produk Ms Glow di Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui pengaruh e-WOM quality di media sosial Instagram 

terhadap keputusan pembelian produk Ms Glow di Bandar Lampung. 

3. Untuk mengetahui pengaruh e-WOM quantity di media sosial Instagram 

terhadap keputusan pembelian produk Ms Glow di Bandar Lampung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai 

pengaruh adanya electronic word of mouth terhadap keputusan pembelian 

produk Ms Glow yang dapat dijadikan masukan untuk mendatangkan 

pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. 
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2. Akademi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi dan 

memberikan informasi yang berguna sebagai bahan pertimbangan dalam 

melakukan penelitian selanjutnya. 

3. Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi peneliti untuk 

menerapkan teori-teori dari materi yang didapat selama perkuliahan, terutama 

dalam electronic word of mouth terhadap keputusan pembelian. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pemasaran 

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 khususnya dan konsumen pada umumnya. 

Menurut Laksana (2018:4) pemasaran adalah kegiatan menawarkan suatu 

produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 

 

Menurut Kotler & Keller (2016:27) pemasaran adalah suatu proses sosial dan 

manajerial yang membuat individu maupun kelompok memperoleh apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik 

produk dan nilai dengan orang lain.  

 

Dilihat dari penjelasan beberapa ahli di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

pemasaran merupakan kegiatan mempromosikan suatu barang atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Faktor yang menjadi 

permasalahan pada bauran pemasaran yaitu cara penyampaian dalam 

mempromosikan barang atau jasa kepada konsumen, ini merupakan 

kekhawatiran yang harus diperhatikan mengingat kegiatan promosi bukan 

hanya berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dan konsumen, 

namun juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan jual 

beli untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 
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2.1.2 Electronic Word Of Mouth (e-WOM) 

Proses komunikasi antar konsumen melalui internet dikenal dengan electronic 

word of mouth (e-WOM). 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 

yang berhubungan dengan pengalaman menggunakan suatu produk atau jasa, 

sedangkan secara online disebut dengan electronic word of mouth (e-WOM). 

 

Menurut Kotler dan Keller (2016:645) electronic word of mouth  adalah 

pemasaran yang dilakukan menggunakan internet untuk menciptakan efek 

berita dari mulut ke mulut dengan jarak jauh yang mendukung usaha dan 

tujuan pemasaran. Mengingat konsep internet, sekarang ini memungkinkan 

pengguna untuk berkomunikasi dan bertukar pikiran dengan siapa pun yang 

mengarah pada penciptaan suatu electronic word of mouth (Evgeniy, Lee, & 

Roh, 2019:104) 

 

Menurut Bataineh (2015:127-128) terdapat 3 dimensi dalam electronic word 

of mouth yang harus diperhatikan oleh perusahaan yaitu : 

a) Credibility 

e-WOM credibility adalah ulasan yang dapat dipercaya sebagai sumber 

yang kredibel. Jika pelanggan menganggap ulasan produk sebagai sumber 

yang kredibel, maka pelanggan menggunakannya dalam mengambil 

keputusan. Sebaliknya, jika pelanggan menganggap ulasan produk sebagai 

sumber yang kurang kredibel, maka pelanggan akan mengabaikannya. 

b) Quality 

e-WOM quality adalah sejauh mana seseorang menganggap rekomendasi 

tersebut dapat dipercaya, jelas, dan mudah dimengerti untuk dapat 

dijadikan keputusan dalam membeli suatu produk. 

c) Quantity 

e-WOM quantity adalah proses mempertimbangkan informasi yang 

didapat dalam jumlah yang besar dan dipublikasikan secara online oleh 

individu. 
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2.1.3 Media Sosial 

Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah 

komunikasi menjadi dialog interaktif. Sesuai dengan namanya media 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. Hal itu sejalan 

dengan pendapat Purbohastuti (2017:212) yang menyatakan bahwa, media 

sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan 

mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring 

sosial, dan dunia virtual. 

 

Menurut Nasrullah (2016:13) media sosial adalah sarana yang 

memungkinkan pengguna untuk memperkenalkan diri, bekerja sama, berbagi, 

dan berinteraksi dengan pengguna lainnya yang membentuk ikatan sosial 

secara virtual. 

 

Karakteristik media sosial tidak jauh berbeda dengan media siber (cyber) 

dikarenakan media sosial merupakan salah satu platform dari media siber. 

Menurut Nasrullah (2016:15) media sosial memiliki karakter khusus, yaitu: 

a) Jaringan (network) : Jaringan adalah infrastruktur yang menghubungkan 

antara komputer dengan perangkat keras lainnya.  

b) Informasi (information) : Informasi menjadi penting di media sosial 

karena pengguna media sosial mengkreasikan representasi identitasnya, 

memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan informasi. 

c) Arsip (archive) : Arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa 

informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapanpun, melalui perangkat 

apapun. 

d) Interaksi (interactivity) : Media sosial membentuk jaringan antar 

pengguna yang tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan atau 

pengikut (follower) semata, tetapi harus dibangun dengan interaksi antar 

pengguna tersebut. 
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e) Simulasi sosial (simulation of society) : Media sosial memiliki karakter 

sebagai medium berlangsungnya masyarakat di dunia virtual. Media 

sosial memiliki keunikan dan pola yang dalam banyak kasus berbeda dan 

tidak dijumpai dalam tatanan masyarakat yang real. 

f) Konten oleh pengguna (user-generated content) : UGC merupakan relasi 

simbiosis dalam budaya media baru yang memberikan kesempatan dan 

keleluasaan pengguna untuk berpartisipasi. 

 

Terdapat tiga platform utama untuk media sosial menurut Kotler dan Keller 

(2016:643), 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.  

b) Blog : merupakan media sosial yang memfasilitasi penggunanya untuk 

menulis konten, layaknya sebuah diary, jadi dalam sebuah blog, artikel-

artikel yang dirancang untuk menjangkau dan juga mempengaruhi 

khalayak luas. 

c) Social networking : merupakan aktivitas yang menggunakan berbagai 

fitur yang disediakan oleh situs tertentu untuk menjalin hubungan, 

interaksi dengan sesama. Contohnya Facebook, Instagram, YouTube. 

 

2.1.1 Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian merupakan keputusan seseorang untuk memilih atau 

melakukan pembelian terhadap satu dari beberapa pilihan atau alternatif yang 

tersedia. Hal itu sejalan dengan pendapat Kotler dan Keller (2016:198) 

mendefinisikan bahwa keputusan pembelian adalah proses integrasi yang 

digunakan untuk mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua 

atau lebih perilaku alternatif dan memilih satu di antaranya. Keputusan 

pembelian menjadi faktor penting bagi konsumen dalam mengambil 

keputusan, ketika mereka membutuhkan referensi untuk memperkuat 

kepercayaan diri atau untuk mengurangi perasaan membuat kesalahan dalam 

mengambil resiko (Lkhaasuren and Nam, 2018:163). 
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Menurut Kotler & Keller (2009:184) proses pengambilan keputusan 

pembelian konsumen terdiri dari lima tahapan yaitu: 

a) Pengenalan Masalah : adalah proses keputusan pembelian dimulai dari 

internal maupun eksternal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Kebutuhan internal muncul dari dalam diri manusia, sedangkan 

kebutuhan eksternal bukan berasal dari diri manusia. 

b) Pencarian Informasi : adalah konsumen terangsang untuk mencari dan 

mengumpulkan informasi. Sumber informasi biasanya di dapat melalui 

sumber pribadi, sumber komersial, sumber publik dan sumber 

pengalaman. 

c) Evaluasi Alternatif : dilakukan untuk mempelajari dan mengelola 

informasi untuk menentukan produk-produk yang sesuai dengan kriteria 

konsumen. 

d) Keputusan Pembelian : adalah tahap konsumen akan memilih produk 

atau merek yang akan dibeli. Tidak semua produk harus melewati 

beberapa tahapan di atas, seperti kebutuhan sehari-hari tidak perlu 

perancangan dan pertimbangan 

e) Perilaku Pasca Pembelian : yang mempengaruhi keputusan untuk 

melakukan pembelian lagi atau tidak karena sudah melakukan pembelian 

dan merasakan kepuasan maupun ketidakpuasan. 

 

2.1.5 Hubungan Antara Variabel 

a) Pengaruh e-WOM credibility terhadap keputusan pembelian 

Menurut Mariasih and Setiyaningrum (2021:3) e-WOM credibility 

disebut sebagai sumber yang kredibel apabila ulasan mengenai produk, 

disampaikan oleh orang yang dinilai ahli dan memiliki kemampuan, 

maka orang lain yang membacanya cenderung untuk mempercayai dan 

dapat menentukan keputusan untuk membeli. 

b) Pengaruh e-WOM quality terhadap keputusan pembelian 

Menurut Mariasih and Setiyaningrum (2021:3) e-WOM quality adalah 

sejauh mana informasi tentang produk yang diberikan dapat membantu, 

jelas, dan mudah dimengerti menjadi faktor penting yang mampu 

memprediksi kemungkinan seseorang untuk membeli suatu produk. 
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c) Pengaruh e-WOM quantity terhadap keputusan pembelian 

Menurut Mariasih and Setiyaningrum (2021:3) e-WOM quantity 

mengacu pada seberapa banyak jumlah informasi yang disampaikan 

mengenai suatu produk atau jasa tertentu melalui media sosial, yang 

dapat bersifat positif atau negatif. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian 

guna mencari perimbangan teori yang akan digunakan dalam mengkaji penelitian. 

Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan 

penelitian yang hendak dilakukan peneliti : 

Tabel 2.1 

Kajian Penelitian Terdahulu Mengenai Electronic Word of Mouth 

No Data Peneliti 
Judul 

Penelitian 
Pembahasan Variabel 

Hubungan 

Penelitian 

Dengan 

Penelitian 

Terdahulu 

1 Nama: 

Mendbayar 

Lkhaasuren, 

Kyung-Doo 

Nam. 

  

Journal of 

International 

Trade & 

Commerce, 

Vol.14 No.4. 

 

Tahun: 2018 

The Effect 

Of 

Electronic 

Word Of 

Mouth  

(e-WOM) 

On 

Purchase 

Intention 

On Korean 

Cosmetic 

Products In 

The 

Mongolian 

Market. 

Hasil dalam 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa kualitas 

dan kredibilitas 

e-WOM untuk 

produk kosmetik 

Korea 

menunjukkan 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap niat 

beli konsumen, 

namun kuantitas 

e-WOM untuk 

produk kosmetik 

Korea tidak 

memiliki 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap niat 

beli konsumen. 

·  Credibility 

 

·  Quality 

 

·  Quantity 

 

· Purchase 

Intention 

Adanya 

persamaan 

variabel 

dari 

penelitian 

terdahulu 

seperti 

credibility, 

quality, 

quantity, 

dan 

purchase 

intention. 

Perbedaan 

penelitian 

yaitu pada 

objek 

penelitian 

yang 

digunakan. 
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2 Nama: 

Muhamad 

Farid Wajdi, 

Hendy 

Mustiko Aji, 

Suwarsono. 

  

Asian 

Journal of 

Islamic 

Management 

(AJIM), 

Vol.2 No.1. 

 

Tahun: 2020 

Factors 

Affecting 

The 

Intention To 

Purchase 

Halal 

Cosmetics 

On 

Instagram: 

e-WOM 

And Brand 

Image. 

Hasil dalam 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa niat beli 

kosmetik halal 

melalui 

Instagram secara 

simultan 

dipengaruhi oleh 

e-WOM dan 

citra merek.  

· Credibility 

 

· Quality 

 

· Quantity 

 

· Brand 

Image 

 

· Purchase 

Intention 

Adanya 

persamaan 

variabel 

dari 

penelitian 

terdahulu 

seperti 

credibility, 

quality, 

quantity, 

dan 

purchase 

intention. 

Perbedaan 

penelitian 

yaitu pada 

variabel 

brand 

image serta 

objek 

penelitian 

yang 

digunakan. 

3 Nama:             

Yu Evgeniy, 

Kangmun Lee, 

Taewoo Roh. 

Journal of 

Korea Trade,    

Vol.23 No.5. 

Tahun: 2019 

The Effect 

Of Ewom 

On 

Purchase 

Intention 

For 

Korean-

Brand Cars 

In Russia:  

The 

Mediating 

Role Of 

Brand 

Image  And 

Perceived 

Quality. 

Hasil dalam 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa  quantity, 

quality dan 

credibility 

berpengaruh 

positif terhadap 

purchase 

intention, serta 

brand image dan 

perceived 

quality 

memediasi 

hubungan antara 

penentu e-WOM 

dan purchase 

intention. 

· Quality 

 

· Quantity 

 

· Credibility 

 

· Brand 

Image 

 

· Purchase 

Intention 

 

· Perceived 

Quality 

 

 

Adanya 

persamaan 

variabel 

dari 

penelitian 

terdahulu 

seperti 

credibility, 

quality, 

quantity, 

dan 

purchase 

intention. 

Perbedaan 

penelitian 

yaitu pada 

variabel 

brand 

image dan 

perceived 

quality, 

serta objek 

penelitian 

yang 

digunakan. 
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2.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan penjelasan tentang cara-cara tertentu yang 

digunakan peneliti untuk mengukur objek penelitian secara lebih rinci yang jelas 

dan dapat dibuktikan kebenarannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

2.3.1 Variabel Bebas (Independent Variable) 

Menurut Kurniawan and Puspitaningtyas (2016:43) variabel bebas adalah 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab berubahnya variabel 

terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu credibility 

(X1), quality (X2), dan quantity (X3). 

2.3.2 Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Menurut Kurniawan and Puspitaningtyas (2016:43) variabel terikat 

merupakan variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel 

terikat yang digunakan yaitu keputusan pembelian (Y). 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

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. Electronic word of mouth dalam media sosial 

Instagram dapat dilakukan dengan mengupload foto barang yang disampaikan dan 

hasil dari repost tersebut secara langsung akan keluar pada timeline konsumen 

lain. Sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung hal tersebut mampu 

menarik masyarakat untuk melakukan pembelian terhadap produk tersebut dan 

mampu mengeksplorasi persepsi mereka akan manfaat media sosial Instagram. 

 

Kerangka pemikiran yang dapat diajukan untuk menunjukkan adanya pengaruh 

antara electronic word of mouth yang terdiri dari credibility, quality, dan quantity 

terhadap keputusan pembelian pada produk Ms Glow dapat digambarkan dalam 

kerangka pemikiran sebagai berikut : 
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H2 

H3 

e-WOM 

Credibility (X1) 

e-WOM 

Quality (X2) 

e-WOM 

Quantity (X3) 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bataineh (2015:129) 

2.5 Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat 

praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan rumusan 

masalah dan kerangka pikiran yang telah diuraikan di atas maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah:  

i. Pengaruh e-WOM credibility terhadap keputusan pembelian 

Menurut Bataineh (2015:127-128) e-WOM credibility adalah ulasan yang 

dapat dipercaya sebagai sumber yang kredibel. Jika pelanggan menganggap 

ulasan produk sebagai sumber yang kredibel, maka akan timbul keinginan 

konsumen untuk membeli, yang pada akhirnya berlanjut pada keputusan 

pembelian. Hasil penelitian yang dilakukan Lkhaasuren and Nam (2018:172), 

Wajdi, Aji, & Suwarsono (2020:8), dan Roza & Jumhur (2021:7871) 

menunjukkan bahwa pada variabel e-WOM credibility memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap purchase intention. Dengan demikian, 

penelitian ini menguji hipotesis : 

H1 : e-WOM credibility di media sosial Instagram berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Ms Glow di 

Bandar Lampung. 

 

ii. Pengaruh e-WOM quality terhadap keputusan pembelian 

Menurut Bataineh (2015:127-128) e-WOM quality adalah sejauh mana 

seseorang menganggap rekomendasi tersebut dapat dipercaya, jelas, dan 
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mudah dimengerti untuk dapat dijadikan sebagai keputusan pembelian. Hasil 

penelitian yang dilakukan Lkhaasuren and Nam (2018:172), Wajdi, Aji, & 

Suwarsono (2020:8) dan Roza & Jumhur (2021:7871) menunjukkan bahwa 

pada variabel e-WOM quality memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap purchase intention. Dengan demikian, penelitian ini menguji 

hipotesis : 

H2 : e-WOM quality di media sosial Instagram berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Ms Glow di 

Bandar Lampung. 

 

iii. Pengaruh e-WOM quantity terhadap keputusan pembelian 

Menurut Bataineh (2015:127-128) e-WOM quantity adalah proses 

mempertimbangkan informasi yang didapat dalam jumlah yang besar dan 

dipublikasikan secara online oleh individu dimana semua orang mempunyai 

pengaruh atas keputusan pembelian. Hasil penelitian yang dilakukan Wajdi, 

Aji, & Suwarsono (2020:8), Roza & Jumhur (2021:7871), dan Evgeniy, Lee, & 

Roh (2019:113) menunjukkan bahwa pada variabel e-WOM quantity 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. 

Dengan demikian, penelitian ini menguji hipotesis : 

H3 : e-WOM quantity di media sosial Instagram berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Ms Glow di 

Bandar Lampung. 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Menurut Arikunto (2019:03), 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. 

3.2 Objek Penelitian 

Menurut Kurniawan and Puspitaningtyas (2016:58) objek penelitian adalah sifat 

keadaan dari suatu benda atau orang yang menjadi pusat perhatian dan sasaran 

penelitian, atau yang hendak diselidiki di dalam kegiatan penelitian. 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 Sumber Data 

3.3.1 Data Primer 

Menurut Kurniawan and Puspitaningtyas (2016:78) data primer adalah data 

yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama. 

Data primer yang di dapat bersumber dari hasil penyebaran kuesioner kepada 

sejumlah responden pengguna produk Ms Glow di Kota Bandar Lampung. 

3.3.2 Data Sekunder 

Menurut Kurniawan and Puspitaningtyas (2016:78) data sekunder adalah data 

dokumentasi atau data yang diterbitkan. Untuk memperoleh data ini peneliti 
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mengambil dari beberapa jurnal, buku, dan data-data yang berhubungan 

dengan penelitian ini yang bersumber dari internet. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui kuesioner dan 

studi kepustakaan. Kedua teknik pengumpulan data tersebut diharapkan dapat 

saling melengkapi, sehingga memperoleh informasi yang diinginkan. 

3.4.1 Kuesioner 

Menurut Kurniawan and Puspitaningtyas (2016:82) metode kuesioner 

merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung, yang berisi 

daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis dan harus dijawab oleh 

responden sesuai dengan persepsinya. Kuesioner dapat berupa pertanyaan 

tertutup maupun terbuka. Dalam metode ini peneliti menggunakan kuesioner 

tertutup untuk memudahkan dalam menganalisis data. Penelitian ini 

diarahkan dengan memberikan pertanyaan kepada responden, khususnya 

konsumen yang menggunakan produk Ms Glow di Kota Bandar Lampung 

dengan pertanyaan terkait keputusan pembelian. 

 

Adapun skala pengukuran yang dipakai ialah skala likert. Menurut Sarjono 

(2017:93) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. skala 

likert dilakukan dengan menghitung respon kesetujuan atau ketidaksetujuan 

terhadap objek. Klasifikasi nilai pada angket dalam skala likert meliputi : 

 

Tabel 3.1 

Skala Pengukuran 

 

 
No Jawaban Kode Bobot 

1 Sangat Tidak Setuju STS 1 

2 Tidak Setuju TS 2 

3 Netral N 3 

4 Setuju S 4 

5 Sangat Setuju SS 5 
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3.4.2 Studi Kepustakaan 

Penelitian ini didasarkan pada bahan-bahan dari perpustakaan dengan 

mengumpulkan data berupa teori yang bersumber melalui jurnal, buku, dan 

data-data yang berhubungan dengan penelitian.  

 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

Menurut Kurniawan and Puspitaningtyas (2016:90) definisi operasional adalah 

suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasikan dari 

apa yang sedang didefinisikan melalui sebuah konsep variabel ke dalam instrumen 

pengukuran. Penelitian ini masing-masing variabel diukur menggunakan 16 

indikator yang diperoleh dari Bataineh (2015:127-128) yakni sebagai berikut : 

 

Tabel 3.2 

Operasional Variabel Penelitian 

Definisi 

Operasional 

Sub 

Variabel 
Indikator Pengukuran 

Electronic 

Word Of 

Mouth 

(e-WOM) 

(X1) 

Credibility 

 

 

1. Ulasan yang diberikan pengguna produk 

Ms Glow di Instagram dapat dipercaya. 

Skala Likert 

2. Pengguna produk Ms Glow di Instagram 

memiliki pengetahuan lebih dibidang 

kecantikan. 

3. Pengguna produk Ms Glow di media 

sosial Instagram, memberikan ulasan yang 

meyakinkan. 

4. Ulasan yang diberikan pengguna produk 

Ms Glow di Instagram selalu 

mengedepankan kejujuran dalam 

berpendapat. 

(X2) 

Quality 

1. Pengguna produk Ms Glow di Instagram 

memberikan ulasan yang mudah 

dimengerti. 

2. Ulasan yang diberikan pengguna produk 

Ms Glow di Instagram sangat membantu. 

3. Ulasan yang diberikan pengguna produk 

Ms Glow di Instagram sangat tepat. 

4. Pengguna produk Ms Glow di Instagram 

memberikan ulasan yang jelas. 
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 (X3) 

Quantity 
1. Produk Ms Glow sangat terkenal di sosial 

media Instagram. 

 

2. Ulasan yang diberikan pengguna produk 

Ms Glow di Instagram cukup banyak. 

3. Banyak ulasan dari pengguna produk Ms 

Glow di Instagram yang cenderung positif. 

4. Banyak ulasan yang merekomendasikan 

untuk membeli produk. 

Keputusan 

Pembelian 

 1. Setelah melihat iklan produk Ms Glow di 

Instagram, membuat saya ingin mencari 

tahu informasi lebih lanjut tentang produk. 

Skala Likert 

2. Saya mengumpulkan berbagai informasi 

produk untuk menentukan keputusan 

pembelian. 

3. Setelah melihat ulasan dari pengguna 

produk Ms Glow di Instagram, membuat 

saya ingin membeli produk. 

4. Beberapa produk yang dibeli, didasarkan 

pada informasi yang didapat melalui 

Instagram 

3.6 Populasi dan Sampel 

3.6.1 Populasi 

Menurut Kurniawan and Puspitaningtyas (2016:66) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang diteliti dalam penelitian ini 

adalah konsumen yang menggunakan media sosial Instagram sebagai 

referensi untuk membeli produk Ms Glow di Kota Bandar Lampung yang 

jumlahnya tidak diketahui secara pasti. 

3.6.2 Sampel 

Menurut Kurniawan and Puspitaningtyas (2016:66) sampel adalah bagian dari 

populasi. Pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti yaitu 
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menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria (pertimbangan) tertentu dari 

anggota populasi (Kurniawan and Puspitaningtyas, 2016:69). Kriteria yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

i. Responden yang terpengaruh electronic word of mouth di media sosial 

Instagram dalam menentukan keputusan pembelian produk Ms Glow. 

ii. Responden yang pernah melakukan keputusan pembelian produk Ms 

Glow di Bandar Lampung minimal satu kali dalam satu tahun ke 

belakang sebelum penelitian ini berlangsung. 

Menurut Hair et al (2017:118) menyatakan bahwa jumlah minimum sampel 

yang sebaiknya dipakai adalah 10 kali dari jumlah indikator. Jumlah indikator 

pertanyaan dalam penelitian berjumlah 16, maka hasil perhitungan sampel 

penelitian ini berjumlah 160 responden yang dapat mewakili konsumen yang 

menggunakan media sosial Instagram sebagai referensi untuk membeli produk 

Ms Glow di Bandar Lampung yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti. 

 

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik analisis data bertujuan untuk memperlihatkan hubungan antara fenomena 

yang terdapat dalam penelitian, memberikan jawaban atas hipotesis yang 

diajukan, dan membuat kesimpulan serta saran yang berguna untuk perusahaan 

dan penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan analisis 

data dengan menggunakan SPSS 22. 

3.7.1 Analisis Deskriptif 

Menurut Arikunto (2019:03) penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

bertujuan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang hasilnya 

dipaparkan dalam laporan penelitian. 

a) Deskripsi Karakteristik Responden 

Karakteristik responden digunakan untuk melengkapi penelitian yang 

digolongkan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan jenis kelamin, 

usia, pekerjaan, penghasilan perbulan, pernah membeli produk Ms Glow 

dan mengikuti perkembangan produk Ms Glow di Instagram. 
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b) Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data berdasarkan hasil 

yang diperoleh dari jawaban responden terhadap indikator pertanyaan 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

3.7.2 Uji Instrumen Data 

a) Uji Validitas 

Uji validitas adalah uji yang dilakukan untuk mengukur valid atau 

tidaknya suatu instrumen pertanyaan. Instrumen yang valid adalah 

instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Tinggi rendahnya validitas menunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang 

dimaksud (Saputra and Agung, 2020:2602). Dalam melakukan uji 

validitas ini, penelitian menggunakan metode komputerisasi Statistical 

Program for Social Sciences (SPSS) 22 for Windows. Sehingga dapat 

dikelola secara cepat, datanya lebih akurat, dan mempermudah dalam 

menyalin data dalam bentuk tabel-diagram. Jika nilai Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO), anti image, dan factor loading > 0.5 dengan signifikansi dibawah 

0,05 dapat diartikan bahwa indikator pertanyaan yang digunakan valid dan 

sampel bisa dianalisis lebih lanjut (Ghozali, 2018:51). 

 

b) Uji Reliabilitas 

Menurut Saputra and Agung (2020:2603) uji reliabilitas digunakan untuk 

mengukur konsistensi suatu variabel pada penelitian. Suatu alat ukur 

dikatakan reliabilitas, apabila alat ukur yang digunakan konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu. Untuk menilai reliabilitas, digunakan rumus 

cronbach’s alpha yang dihitung dengan SPSS Versi 22. Sebuah 

instrumen dikatakan reliabel jika nilai cronbach's alpha > 0,6 dan 

cronbach's alpha if items deleted < cronbach's alpha. Uji realibilitas ini 

dilakukan terhadap 160 responden pengguna dan mengikuti 

perkembangan produk Ms Glow di Instagram. Hasil uji reliabilitas 

dengan nilai coefficient alpha > 0,6 = reliabel. (Ghozali, 2018:198). 
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3.7.3 Uji Hipotesis 

a) Uji Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel, variabel independen 

yaitu e-WOM credibility (X1), e-WOM quality (X2), e-WOM quantity 

(X3) dan variabel dependen yaitu keputusan pembelian. Sehingga teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linier 

berganda dengan persamaan regresi yang digunakan yakni : 

 

Y = a + β1x1 + β2x2 + β3x3 + ɛ 

Keterangan : 

Y  = Keputusan pembelian  

A  = Konstanta 

β1- β3  = Koefisien regresi masing-masing variabel 

X1   = Credibility 

X2   = Quality 

X3   = Quantity 

ɛ   = Standard error 

 

 

b) Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji T) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

independent variable (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

dependent variable (Y) pada tingkat kepercayaan 95% atau α = 5%. 

Dengan kriteria pengujian dilakukan dengan: 

• Bila nilai tℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > t𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

• Bila nilai tℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < t𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

• Bila nilai signifikan < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.  

• Bila nilai signifikan > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

 

c) Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Menurut Ghozali (2018:333) koefisien determinasi (R2) merupakan alat 

untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Dalam memberikan interpretasi 

secara sederhana terhadap angka indeks korelasi pengaruh electronic 
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word of mouth yang terdiri dari credibility(X1), quality(X2), dan 

quantity(X3) terhadap keputusan pembelian (Y) terdapat beberapa kriteria 

menurut Siregar (2017:28) yaitu sebagai berikut : 

  0% - 19,99% : Sangat rendah 

20% - 39,99% : Rendah 

40% - 59,99% : Sedang 

60% - 79,99% : Kuat 

80% - 100%  : Sangat kuat 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

BAB V 

 SIMPULAN DAN SARAN  

 

 

 

5.1 Simpulan 

Hasil analisis data dan pembahasan memberi simpulan bahwa : 

i. e-WOM credibility (X1), e-WOM quality (X2), dan e-WOM quantity (X3) 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel keputusan 

pembelian (Y), Hal ini menunjukkan bahwa ulasan yang dapat dipercaya 

(credibility), ulasan yang mudah dimengerti (quality) dan banyaknya ulasan 

positif (quantity) atas produk Ms Glow yang ada di media sosial Instagram akan 

meningkatkan keputusan pembelian konsumen terhadap produk Ms Glow. 

ii. Diantara dimensi e-WOM, e-WOM quantity memiliki pengaruh terbesar yaitu 

sebesar 36.50%. Namun, 4.4% responden tidak setuju bahwa pengguna produk 

Ms Glow di media sosial Instagram memberikan banyak ulasan positif dan 

3.1% responden tidak setuju bahwa banyak yang merekomendasikan untuk 

membeli produk yang mengakibatkan timbulnya resiko ketidakpastian bagi 

konsumen dalam menentukan keputusan pembelian.  

iii. e-WOM quality memiliki pengaruh sebesar 26.10%. Namun, 4.4% responden 

tidak setuju bahwa ulasan yang diberikan pengguna produk Ms Glow di 

media sosial Instagram tentang kualitas produk jelas dan mudah dimengerti 

yang mengakibatkan timbulnya resiko ketidakpastian bagi konsumen dalam 

menentukan keputusan pembelian. 

iv. e-WOM credibility menjadi dimensi dengan pengaruh terkecil di antara 

dimensi e-WOM lainnya yaitu sebesar 22.10%. Namun, 5.0% responden tidak 

setuju bahwa ulasan yang diberikan pengguna produk Ms Glow di media sosial 

Instagram tentang kualitas produk jujur dalam berpendapat dan 4.4% 

responden menganggap bahwa ulasan tersebut tidak dapat dipercaya yang 
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mengakibatkan timbulnya resiko ketidakpastian bagi konsumen dalam 

menentukan keputusan pembelian. 

 

5.2 Saran 

Setelah mengambil simpulan, peneliti ingin menyampaikan saran-saran kepada pihak 

yang terkait dengan harapan dapat bermanfaat dan menjadi acuan perbaikan. 

Adapun saran-saran tersebut diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan 

i. Mengunggah lebih banyak konten foto/video dalam bentuk kuis dan 

giveaway, dengan menuliskan isi caption berupa syarat, salah satunya 

yaitu pengguna Instagram wajib berbagi cerita mengenai pengalaman 

terbaik mereka dalam menggunakan produk Ms Glow. 

ii. Menyajikan kalimat yang jelas dan mudah dimengerti dalam 

menyampaikan kualitas pada setiap produk yang di tawarkan kepada 

konsumen di media sosial Instagram. 

iii. Menggunakan beauty influencer yang memiliki kepercayaan publik besar 

untuk mempromosikan dan menjelaskan kualitas produk Ms Glow. 

iv. Terus berinovasi meningkatkan kualitas produk untuk meraih kepercayaan 

konsumen dalam menggunakan produk Ms Glow dengan tujuan untuk 

dapat memenangkan pangsa pasar di media sosial Instagram. 

2. Akademi 

i. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan penelitian dilakukan tidak hanya 

khusus pada media sosial Instagram melainkan media sosial lainnya yang 

digunakan perusahaan seperti YouTube, TikTok, Twitter, dan sebagainya. 

ii. Peneliti selanjutnya juga dapat memeriksa faktor lain yang berpotensi 

dan berpengaruh pada keputusan pembelian seperti faktor kualitas 

produk maupun harga jual. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

Arikunto, S. (2019). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: 

Rineka Cipta. 

Bataineh, A. Q. (2015). The Impact of Perceived e-WOM on Purchase Intention: 

The Mediating Role of Corporate Image. International Journal of 

Marketing Studies, 7(1), 127-137. 

Conney, Stephanie. (2020). Riset Ungkap Lebih dari Separuh Penduduk Indonesia 

"Melek" Media Sosial. 

https://tekno.kompas.com/read/2021/02/24/08050027/riset-ungkap-lebih 

dariseparuh-penduduk-indonesia-melek-media-sosial diakses pada tanggal 

28 September 2021. 

Compas. (2021). 10 Brand Skincare Lokal Terlaris di Online Marketplace 

https://compas.co.id/article/brand-skincare-lokal-terlaris/ diakses pada 

tanggal 28 September 2021. 

Evgeniy, Y., Lee, K., & Roh, T. (2019). The Effect of eWOM on Purchase 

Intention for Korean-brand Cars in Russia: The Mediating Role of Brand 

Image and Perceived Quality. Journal of Korea Trade, 23(5), 113. 

Finanda, I. R., & Wiwaha, A. (2017). Pengaruh Word Of Mouth dan Brand Image 

terhadap Keputusan Penggunaan Salon Kecantikan pada Konsumen Miloff 

Beauty Bar. Jurnal Ilmiah Widya Ekonomika, 1(2), 136. 

Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS. 

Yogyakarta: Universitas Diponegoro. 

Hair, J. F., Hult, G. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). A Primer on Partial 

Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) (3 ed.). US: SAGE. 

Instagram. (2012). https://Instagram.com/msglowbeauty?utm_medium=copy_link 

diakses pada tanggal 7 November 2021 
Instagram.(2012).https://www.Instagram.com/p/CYAizQkPNf2/?utm_medium=copy_link 

diakses pada tanggal 07 Januari 2022. 
Kotler, P. (2009). Manajemen Pemasaran (13 ed.). Jakarta: Erlangga. 

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Manajemen Pemasaran (15 ed.). Ebook: Pearson. 

Kurniawan, A. W., & Puspitaningtiyas, Z. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif. 

Yogyakarta: Pandiva Buku. 

Laksana, F. (2018). Manajemen Pemasaran; Pendekatan Praktis. Yogyakarta: 

Graha Ilmu. 

Lin, C., Wu, Y.-S., & Chen, J.-C. V. (2013). Electronic Word Of Mouth: The 

Moderating Roles Of Product Involvement And Brand Image. Paper 

Presented at International Conference on Technology Innovation and 

Industrial Management, 39. 

Lkhaasuren, M., & Nam, K.-D. (2018). The Effect Of Electronic Word of Mouth 

https://instagram.com/msglowbeauty?utm_medium=copy_link


47 

 

  

(eWOM) on Purchase Intention on Korean Cosmetic Products in The 

Mongolian Market. Journal Of International Trade & Commerce, 14(4), 

161-175. 

Mariasih, A. A., & Setyaningrum, A. (2021). Peran e-WOM Quality, e-WOM 

Quantity, dan e-WOM Credibility dalam Membentuk Corporate Image 

dan Mendorong Purchase Intention: Studi Empiris pada Jasa Pendidikan. 

Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, 19(1), 15. 

Purbohastuti, A. W. (2017). Efektivitas Media Sosial sebagai Media Promosi. 

Tirtayasa Ekonomika, 12(2), 212. 

Roza, A. S., & Jumhur, H. M. (2021). Pengaruh Electronic Word Of Mouth 

(Ewom) Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Followers Akun Instagram 

Avoskin Beauty. e-Proceeding of Management, 8(6), 7867-7872. 

Saputra, G. W., & Agung, I. G. (2020). Pengaruh Digital Marketing, Word Of 

Mouth, dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian. E-Jurnal 

Manajemen, 9(7), 260. 

Sarjono, H., & Julianita, W. (2017). SPSS vs LISREL : Sebuah Pengantar, 

Aplikasi untuk Riset. Jakarta: Salemba Empat. 

Siregar, S. (2017). Metode Penelitian kuantitatif Dilengkapi dengan 

Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS (1 ed.). Jakarta: Kencana. 

Nasrullah, R. (2016). Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan 

Sosioteknologi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media. 

Wajdi, M. F., Aji, H. M., & Suwarsono. (2020). Factors affecting the intention to 

purchase halal cosmetics on Instagram: e-WOM and brand image. Asian 

Journal of Islamic Management 2(1), 4-9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


