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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang penelitian 

Di era kini yang merupakan era globalisasi, kemajuan teknologi yang 

semakin pesat, membuat banyak gaya hidup dari manusia yang telah berubah jika 

dibandingkan dengan manusia di zaman dahulu. Seperti hal nya kebutuhan akan 

komunikasi, dulu jika ingin berkomunikasi maka manusia harus saling bertatap 

muka. Seiring dengan kemajuan teknologi dan banyaknya penemuan baru 

terhadap alat komunikasi yang semakin canggih, semakin memudahkan manusia 

dalam melakukan komunikasi. Dari orang tua hingga anak muda, para ahli hingga 

orang awam pun menggunakan teknologi dalam berbagai aspek kehidupannya.  

Komunikasi teknologi yang paling banyak dikenal oleh khalayak umum 

yaitu smartphone, mulai yang berbasis Android, iOS maupun Windows. Tentunya 

smartphone tersebut didukung dengan akses internet, karena sebagian besar 

fungsi dalam smartphone membutuhkan akses internet, hal inilah yang merubah 

cara berkomunikasi manusia, dulu manusia yang harus bertatap muka dengan 

jarak yang dekat dan dapat dijangkau mata, kini dengan teknologi canggih seperti 

smartphone dan didukung akses internet, meski berbeda benua pun dapat 

bertatap muka melalui layar smartphone. 

Di lansir dari survey yang dilakukan oleh Penyelenggara Jaringan Internet 

Indonesia (APJII) yang dilakukan sepanjang 2016, pengguna internet di Indonesia 

sebanyak 132,7 jiwa dari 256,2 jumlah penduduk Indonesia. Dari survey tersebut 

diketahui sekitar 63,1 juta orang atau sekitar 47,6 persen mengakses internet 

melalui smartphone. Dan pengguna terbanyak berada pada kisaran umur 35-44 
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tahun dengan kisaran penggunanya 38,7 juta jiwa, serta fakta lainnya 

menunjukkan jika 62 persen penggunanya merupakan pekerja/ wiraswasta. Dalam 

survey APIJII juga menjelaskan jika para pengguna internet di Indonesia 25,3 

persennya untuk meng-update informasi, 10,3 persennya untuk bersosialisasi. 

Hasil survey tersebut menjelaskan jika banyaknya informasi yang tersebar di 

Internet, adapun jenis konten yang di akses orang Indonesia 97,4 persennya atau 

129,2 juta adalah sosial media, 54 persen darinya mengakses Facebook, 15 

persennya mengakses Instagram, 14,5 persennya mengakses Youtube. 

Kemajuan teknologi internet menjadikan penyebaran word of mouth tidak 

terbatas pada komunikasi tatap muka, namun sudah dalam bentuk electronic word 

of mouth. Banyak penelitian menunjukkan bahwa brand image dan electronic word 

of mouth berpengaruh terhadap persepsi risiko dan persepsi kualitas dari suatu 

produk, yang selanjutnya mempengaruhi minat beli (Hawkins & Mothersbaugh 

2010).  eWOM menjadi sebuah “venue” atau sebuah tempat yang sangat penting 

untuk konsumen memberikan opininya dan dianggap lebih efektif dibandingkan 

WOM ofline, karena tingkat aksesibilitas dan jangkauannya yang lebih luas 

(Jalilvand 2012). Bentuk word of mouth yang baru ini telah menjadi faktor penting 

dalam pembentukan perilaku konsumen. Adanya rekomendasi ataupun review 

yang diberikan konsumen lain misal dalam sebuah sharing review platform 

ataupun komunitas akan mampu mempengaruhi minat beli konsumen, (Jalilvand 

2012). E-marketer menjelaskan bahwa 61% konsumen terpengaruh dengan 

review, blogs dan sharing review platform sejenisnya. Laporan dari CNNIC 

menjelaskan bahwa ada sebesar 53,9% konsumen akan melakukan pencarian 

mengenai pendapat atau komentar produk yang akan dibeli, 78,9% akan melihat 

komentar mengenai produk dan 90% konsumen akan membuat komentar 
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mengenai suatu produk. Infogroup.Inc menemukan adanya 80% konsumen yang 

berencana membeli produk secara online akan mencari review produk sebelum 

membuat keputusan pembelian. 

Wayan (2010), mengatakan bahwa perkembangan dibidang teknologi 

informasi yang begitu pesat memiliki pengaruh luas pada lingkungan bisnis. 

Berkaitan dengan perilaku konsumen, munculnya internet merupakan salah satu 

bentuk perkembangan teknologi informasi, yang telah menyebabkan terjadinya 

perubahan word of mouth (WOM) juga berkaitan erat dengan pengalaman 

konsumen terhadap suatu produk atau jasa. 

Perilaku konsumen (customer behavior) adalah studi tentang bagaimana 

individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan 

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

keinginan mereka (Kotler, 2009). Kaitannya dengan minat beli, pemahaman 

perusahaan mengenai minat beli meliputi jawaban atas pertanyaan seperti apa 

(what) yang dibeli, dimana (where) dapat membeli, bagaimana kebiasaan (how 

often) membeli dan dalam keadaan apa (under what condition) barang-barang 

atau jasa dibeli. Dengan memahami perilaku konsumen, perusahaan diupayakan 

dapat merancang apa saja yang dapat diinginkan konsumen. 

Konsumen memiliki peran yang penting bagi perusahaan. Karena dalam 

eksistensi produk di pasaran sehingga semua kegiatan perusahaan akan 

berusaha untuk bisa memposisikan produk agar dapat diterima oleh konsumen. 

Eksistensi kebutuhan yang berbeda-beda menjadi dasar bagi konsumen untuk 

melakukan tindakan pemilihan atas tersedianya berbagai alternatif produk. 

Sehubungan dengan keberadaan konsumen dengan kebutuhan akan produk yang 

beranekaragam maka produsen harus tanggap untuk melakukan pengamatan 
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terhadap apa yang menjadi keinginannya. Sehingga perusahaan dapat memenuhi 

dan memuaskan konsumen melalui produk yang ditawarkan. 

Saat ini bidang industri kreatif semakin mendapat perhatian utama 

dibanyak negara, karena dapat memberikan kontribusi nyata terhadap 

perekonomian. Ada 16 sub sektor yang akan terus berkembang selama 2015-

2019, yakni seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio, aplikasi game, 

arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, periklanan, musik, penerbitan, 

fotografi, desain produk, fashion, film animasi dan video, kriya dan kuliner.  

Pada sektor kriya, anak-anak muda zaman sekarang yang memiliki jiwa 

kreatif dan inovatif banyak berkecimpung dengan mengubah barang biasa menjadi 

produk yang memiliki nilai jual lebih dari sebelumnya. Jumlah pengusaha baru pun 

meningkat seiring meningkatnya pengetahuan akan berwirausaha dan melihat 

peluang di dunia usaha yang semakin terbuka lebar sejak hadirnya e-commerce 

di Indonesia. Peminatnya pun demikian, dari tahun ke tahun masyarakat khusunya 

anak muda semakin gemar untuk berbelanja, hampir seluruh anak muda zaman 

sekarang menyukai produk-produk unik dan menarik untuk digunakan sendiri, 

dipajang maupun diberikan kepada orang-orang terdekatnya.  

Glow Pillow merupakan salah satu produk yang muncul dari hasil 

kreatifitas sebagai salah satu bentuk pilihan merchandise atau hadiah yang unik 

dan menarik. Keunggulan produk Glow Pillow adalah terbuat dari bahan yang 

berkualitas dan design yang unik. Design Glow Pillow dibuat berdasarkan 

permintaan konsumen. Saat ini Glow Pillow memiliki sebuah gerai yang sekaligus 

menjadi rumah produksi yang berada di kota Surabaya. Penjualan produk Glow 

Pillow sampai dengan saat ini adalah berbasis online. Dengan cara penjualan 

berbasis online tersebut produk Glow Pillow sudah terjual hampir diseluruh wilayah 
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Indonesia. Selama tahun 2018 Glow Pillow telah terjual di beberapa daerah anatar 

lain Jakarta, Bandung, Depok, Bekasi, Bogor, Semarang, Solo, Yogyakarta, 

Medan, Aceh, Padang, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Samarinda, 

Pontianak, Makasar, Sorong, Kupang Lombok dan Denpasar. Berikut adalah data 

penjualan produk Glow Pillow selama tahun 2018 : 

Tabel 1.1. 

Penjualan Produk Glow Pillow Tahun 2018 

No Periode Penjualan 

1 Januari 223 

2 Februari 278 

3 Maret 211 

4 April 238 

5 Mei 242 

6 Juni 201 

7 Juli 198 

8 Agustus 298 

9 September 244 

10 Oktober 267 

11 November 275 

12 Desember 290 

Total 2965 

       Sumber : data internal perusahaan 

 

Untuk mengenalkan produknya kepada masyarakat, Glow Pillow hanya 

menggunakan sarana promosi yang sederhana yaitu melalui media sosial seperti 

instagram, facebook, BBM, whatsapp, twitter dan line. Pada akun sosial media 

tersebut glow pillow mengupload foto-foto produk Glow Pillow sesuai design dari 

konsumen. Penjualan Glow Pillow yang hanya berbasis online ini menarik untuk 

diteliti, apakah produk Glow Pillow ini mampu mempertahankan pangsa pasarnya 

dan menarik minat beli konsumen hanya dengan media penjualan berbasis online.  



6 

 

Henry Assael, 2001 mendefinisikan keinginan untuk membeli sebagai 

kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan 

yang berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan 

konsumen melakukan pembelian. Maka minat beli adalah sesuatu yang 

berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli produk tertentu serta 

berapa banyak unit produk yang dibutuhkan pada periode tertentu (Howard, (1994) 

dalam Durianto dan Liana, 2004). Minat beli diperoleh dari suatu proses belajar 

dan proses pemikiran yang membentuk suatu persepsi. Minat pembelian ini 

menciptakan suatu motivasi yang terus terekam dalam benaknya dan menjadi 

suatu keinginan yang kuat yang pada akhirnya ketika konsumen hendak 

memenuhi kebutuhannya akan mengaktualisaikan apa yang ada didalam 

benaknya itu (Yoestini dan Rahma, 2007).  

Promosi merupakan proses komunikasi suatu perusahaan dengan pihak-

pihak yang berkepentingan sekarang, dan yang akan datang serta masyarakat 

(Kotler, 2005). Agar perusahaan berhasil menjual produk atau jasa yang 

ditawarkan, pemasar harus mampu mengkomunikasikan sejumlah informasi  

tentang perusahaan, produk, struktur harga dan system distribusi kepada 

konsumen, perantara perdagangan, dan media. 

Salah satu nilai utama yang diharapkan oleh konsumen dari produsen 

adalah kualitas produk dan jasa yang tertinggi. Menurut American Society for 

Quality Control (Kotler,2003) kualitas merupakan keseluruhan ciri serta sifat suatu 

produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Stevenson (2005) 

mendefinisikan kualitas sebagai kemampuan dari suatu produk atau jasa untuk 

memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Peran kualitas produk sangat 



7 

 

menentukan keinginan konsumen tersebut sehingga dengan kualitas produk akan 

tercapai kepuasan tersendiri bagi konsumen. Oleh karena itu, berdasarkan uraian 

dan fenomena diatas, maka penelitian ini lebih menitikberatkan permasalahan 

pada penggunaan eWOM dan Kualitas Produk dengan judul "Analisis Pengaruh 

eWOM dan Kualitas Produk terhadap Minat Beli Konsumen Produk Glow 

Pillow”.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diketahui 

permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh eWOM pada minat beli konsumen produk Glow 

Pillow? 

2. Bagiamana pengaruh kualitas produk pada minat beli konsumen produk 

Glow Pillow? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh eWOM terhadap minat beli konsumen 

produk Glow Pillow. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap minat beli 

konsumen produk Glow Pillow. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Perusahaan, hasil penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi 

dan manfaat bagi perusahaan khususnya untuk Glow Pillow, agar dapat 
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merumuskan strategi pemasaran yang baik supaya semakin maju dan 

terus melakukan inovasi terbaik. 

2. Bagi mayarakat, dengan penelitian ini dapat membantu masyarakat saat 

melakukan proses pembelian. Masyarakat mendapatkan informasi 

mengenai e-commerce, serta faktor lain yang dapat mempengaruhi minat 

beli konsumen. 

3. Bagi penulis dan akademis, memberikan manfaat tentang bisnis dan 

dapat mengetahui bagaimana menggunakan sebuah e-commerce yang 

baik dan kreatif, serta dapat mempelajari mengenai perilaku konsumen, 

khususnya mengenai minat beli. 

 

1.5. Sistematika Penulisan Proposal 

Penentuan sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah 

dalam menyusun dan mempelajari bagian-bagian dari seluruh rangkaian penulisan 

proposal penelitian. Adapun sistematika dalam penulisan proposal ini adalah 

sebagai berikut : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah mengenai peranan 

eWOM dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen. Penjelasan 

tersebut juga di dukung dengan fenomena-fenomena terkait. Dalam Bab 

1 juga diuraikan mengenai rumusan masalah, tujuan dilakukannya 

penelitian, manfaat yang diperoleh dalam penelitian serta sistematika 

penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan diuraikan konsep dan teori yang berkaitan dengan judul serta 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Adapun teori yang 

digunakan adalah mengenai beberapa hal penting yang berkaitan dengan 

eWOM, kualitas produk dan perilaku konsumen. Pada bagian ini juga 

akan disampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan 

permasalahan yang akan diteliti. Pada bab ini juga disampaikan 

mengenai model analisis yang digunakan serta di akhir bab ini disajikan 

kerangka berpikir penulis 

. 

BAB III : KERANGKA PENELITIAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai kerangka pemikiran penelitian yang 

digunakan. 

 

BAB IV : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai jenis penelitian yang digunakan, yaitu 

penelitian kuantitatif, identifikasi variabel yang meliputi eWOM dan 

kualitas produk sebagai variabel independen serta minat beli konsumen 

sebagai variabel dependen. Selain itu dijelaskan juga mengenai definisi 

operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data yang 

digunakan serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

BAB V : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai beberapa hasil uji dan penjabarannya, 

untuk mengidentifikasi variabel yang meliputi EWOM dan kualitas produk 
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sebagai variabel independen apakah memliki pengaruh terhadap minat 

beli konsumen sebagai variabel dependen.  

 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan 

penelitian serta saran-saran agar penelitian ini dapat dikembangkan lebih 

lanjut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian terdahulu 

Dalam penelitian mengenai “Analisis Pengaruh eWOM Dan Kualitas Produk 

Terhadap Minat Beli Konsumen Produk Glow Pillow”, peneliti perlu melakukan kajian 

terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya agar 

mendapatkan referensi yang sesuai dengan penelitian yang ingin dilakukan. Adanya 

tinjuan terhadap beberapa penelitian terdahulu ini bertujuan agar dapat memberikan 

perspektif umum yang memberikan manfaat bagi pelaksanaan penelitian. Berikut 

akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam 

penelitian ini :   

 

2.1.1 Subaidi Ervan (2018) 

Tujuan penelitian yang dilakukan Subaidi, Ervan (2016) adalah untuk  

mengetahui  peran Electronic  Word  of  Mouth dalam mempromosikan  destinasi  

wisata  Taman  Nasional  Way  Kambas  dimedia  sosial instagram.  Penelitian  ini  

menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Data  dalam penelitian ini dikumpulkan 

melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini mengindikasi  beberapa  hal  

terkait  dari  intensitas  masyarakat  saat  ini  dalam mengakses  setiap  informasi  

apapun  melalui  internet  khususnya  media  sosial, hal ini  ditujukan  dan  banyak  

interaksi  dan  ulasan  yang  dilakukan  oleh  pengguna instagram disosial media. 
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2.1.2 Sumarni (2014) 

Sumarni  (2014)  dalam  penelitian  yang  berjudul  strategi  promosi  dinas 

kebudayaan     dan     pariwisata     Provinsi     Kalimantan     Timur     dalam 

mensosialisasikan  program visit  east Kalimantan  2014  memperoleh  hasil penelitian 

yaitu dinas pariwisata Kalimantan Timur melakukan beberapa hal untuk  mendukung  

promosi  kepada  wisata  asing  maupun  wisata  domestik dalam mensosialisasikan 

visit east Kalimantan , tahari ini melalui media lini atau  yang  merupakan  media  cetak, 

media  elektonik dan  media  line  bahwa pameran point of purchase. Dinas kebudayan 

dan pariwisata memiliki faktor pendorong  yaitu  mengunakan  media  masa  untuk  

menyebarkan  informasi secara  langsung  dan  faktor  penghambatnya  yaitu  

minimnya  anggaran  dana dari pemerintah provinsi yang menyebakan kurangnya 

media publikasi yang digunakan. 

 

2.1.3 Samuel dan Adi (2014) 

Penelitian Samuel dan Adi (2014) dilakukan untuk memahami pengaruh 

eWOM melalui media internet terhadap Brand Image, Brand Trust dan Minat Beli. 

Tujuan yang lebih spesifik dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 

eWOM terhadap brand image, brand trust dan minat beli smartphone. Penelitian  

dilakukan terhadap 250 konsumen sebagai purposif sampling, dan dianalisis 

menggunakan program SPSS Version 13 untuk melihat profil konsumen, ukuran 

pemusatan serta variasi tiap indikator variabel penelitian, dan SmartPLS Version 2.00 

untuk menguji hubungan pengaruh dalam model SEM. Hasil penelitian yang didapat, 

eWOM berpengaruh langsung terhadap brand image, brand trust dan minat beli, 
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sedangkan brand image berpengaruh langsung terhadap brand trust dan minat beli, 

serta brand trust berpengaruh langsung terhadap minat beli. Brand image, brand trust 

merupakan mediasi antara eWOM terhadap minat beli, sehingga secara total 

memperkuat pengaruh tersebut. Jalur yang menyatakan hubungan pengaruh yang 

paling kuat adalah eWOM berpengaruh positif terhadap  brand image dan kemudian 

berpengaruh positif terhadap  minat beli. 

 

2.1.4 Ulya, Kertahadi dan Riyadi (2014) 

Tujuan penelitian yang dilakukan Ulya, Kertahadi dan Riyadi (2014) adalah untuk 

menguji hubungan kualitas website terhadap keputusan pembelian online pada salah 

satu situs  e-commerce Indonesia yaitu www.getscoop.com. Jenis penelitian ini 

adalah explanatory yang menunjukkan hubungan kausal antara variabel-variabel 

penelitian dengan pengujian hipotesis. Variabel independennya adalah kegunaan, 

kualitas informasi, kualitas interaksi layanan. Variabel dependennya adalah 

keputusan pembelian online. Populasi penelitian ialah konsumen www.getscoop.com 

dengan sampel 150 responden. Teknik pengumpulan sampel menggunakan 

aksidental dan pengumpulan data menggunakan kuesioner online. Analisis 

menggunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 

pengaruh yang signifikan antara  variabel kegunaan, kualitas informasi, dan kualitas 

interaksi layanan  terhadap variabel keputusan pembelian online secara simultan. 

Namun secara parsial  tidak terdapat pengaruh yang benar dan meyakinkan pada 

variabel kualitas informasi terhadap keputusan pembelian.Variabel kualitas interaksi 
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layanan mempunyai pengaruh dominan terhadap variabel keputusan pembelian 

online.  

 

2.1.5 Fida, Tahira dan Khalid (2013) 

Penelitian yang dilakukan Fida, Tahira dan Khalid (2013) bertujuan untuk 

mengetahui dampak dari e-promotion dan sosial media untuk sebuah bisnis. Obyek 

dari penelitian ini adalah Vectone.com. Vectone Mobile (Vectone.com) adalah 

operator seluler yang baru tumbuh di industri telekomunikasi yang menyediakan 

layanan komunikasi ke pasar besar Eropa dan khususnya Inggris. Vectone Mobile 

telah membuat mereknya populer dengan memperkuat citra mereknya dalam waktu 

yang sangat singkat dalam 8 bulan melalui beberapa keputusan strategis yang diambil 

oleh mereka. Mereka telah menjalin kemitraan dengan TMobile (operator seluler 

terbesar ke-7) untuk mendapatkan Teknologi Operator Jaringan Virtual Seluler 

(MVNO). Kesepakatan ini memberi nilai tambah pada layanan yang diberikan oleh 

Vectone.com. Vectone Mobile menawarkan Insentif Promosi yang sangat menarik 

kepada konsumen dengan layanan yang lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya 

Lebara dan Lyca dll. Promosi ini dikomunikasikan melalui mulut ke mulut (sangat 

efektif karena harga dan penawarannya yang paling rendah) selain informasi di situs 

web. Saluran komunikasi pemasaran lainnya dan alat Jaringan Sosial Online belum 

pernah digunakan, sebagaimana mestinya, untuk meningkatkan pangsa pasarnya. 

Berdasarkan tinjauan literatur, analisis kritis  mencerminkan bahwa Branding, 

Promotion and Social Networking semuanya saling terkait satu sama lain. Sebagai 

contoh, Kampanye Promosi dan kegiatan promosi sangat bergantung pada Jejaring 
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Sosial dan kedua Promosi dan Jejaring Sosial merupakan pilar utama Proses 

Membangun Merek. Aspek ini dievaluasi secara kritis untuk menemukan korelasi ini 

sehubungan dengan website yang sedang dipertimbangkan yaitu Vectone.com. 

 

2.2 Landasan teori 

2.2.1 Minat beli konsumen 

Sukardi  dalam  Ahmad  Susanto  (2013:57) dinyatakan  bahwa  “Minat  

diartikan  sebagai  suatu    kesukaan, kegemaran  atau  kesenangan  akan  sesuatu”.   

Menurut Winkel dalam Khusnul Amri (2011:29) “Minat adalah kecenderungan yang 

menetap dalam subjek untuk merasa tertarik pada bidang atau hal tertentu  dan  

merasa  senang  berkecimpung  pada  bidang  itu”. Dari kedua  definisi  menurut  para  

ahli  tersebut  menunjukkan  bahwa  minat adalah sesuatu yang mendorong 

seseorang untuk berhubungan dengan suatu  aktivitas  yang  merupakan  keinginan-

keinginannya.  

Menurut  Slameto (2013:57) “Minat adalah kecenderungan  yang  tetap untuk  

memperhatikan  dan  mengenang  beberapa  kegiatan.  Kegiatan yang diminati 

seseorang, diperhatikan terus menerus yang disertai rasa senang”.  Menurut  Hilgard  

yang  dikutip  oleh  Slameto (2013:57) menyatakan “ Interest is persisting tendency to 

pay attention to  end  enjoy  some  activity  and  content” yang  artinya  minat  adalah 

kecenderungan  menetap   untuk memberikan  perhatian  dan  menikmati beberapa 

aktivitas dan merasakan kepuasan. 

Minat  beli merupakan  keinginan  yang  muncul  dalam  diri  konsumen terhadap  

suatu  produk  sebagai  dampak  dari  suatu  proses  pengamatan  dan pembelajaran   
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konsumen   atau   individu   tersebut   terhadap   suatu   produk. Durianto  (2013:58),  

mengungkapkan  bahwa  “Minat  beli  adalah  keinginan untuk memiliki  produk,  minat  

beli  akan  timbul  apabila  seseorang  konsumen sudah  terpengaruh  terhadap  mutu  

dan  kualitas  dari  suatu  produk,informasi seputar  produk,  ex:  harga,  cara  membeli  

dan  kelemahan  serta  keunggulan produk dibanding merek lain. 

Simamora  (2011:106),  mengatakan  bahwa  ”Minat  beli (niat  beli)  terhadap  

suatu  produk  timbul  karena  adanya  dasar  kepercayaan terhadap produk yang 

diiringi dengan kemampuan untuk membeli produk.” Selain  itu,  niat  beli  terhadap 

suatu  produk  juga  dapat  terjadi  dengan  adanya pengaruh  dari  orang  lain  yang  

dipercaya  oleh  calon  konsumen.  Niat  beli  juga dapat   timbul   apabila   seorang   

konsumen   merasa   sangat   tertarik   terhadap berbagai  informasi  seputar  produk  

yang  diperoleh  melalui  iklan, pengalaman orang  yang  telah  menggunakannya,  

dan  kebutuhan  yang  mendesak  terhadap suatu produk. 

Setiadi (2011:216), menyatakan bahwa “Minat beli dibentuk dari sikap 

konsumen  terhadap  produk  yang  terdiri  dari  kepercayaan  konsumen  terhadap 

merek  dan  evaluasi  merek,  sehingga  dari  dua  tahap  tersebut  muncullah  minat 

untuk  membeli”.  Semakin  rendah  tingkat  kepercayaan  konsumen  terhadap suatu 

produk akan menyebabkan semakin menurunnya minat beli konsumen.Minat  untuk  

membeli  merupakan  suatu  yang  berhubungan  dengan rencana   konsumen   untuk   

membeli   produk   tertentu   pada   waktu   tertentu. Pembelian  nyata  terjadi  apabila  

konsumen  telah  mempunyai  minat  untuk membeli suatu produk.  

Menurut Durianto (2010:59), yaitu: “Pembelian nyata merupakan sasaran akhir 

konsumen di mana minat beli merupakan pernyataan mental  konsumen  yang  
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merefleksikan  perencanaan  untuk  membeli  sejumlah produk  dengan  merek  

tertentu,  pengetahuan  akan  produk  yang  akan  dibeli sangat diperlukan oleh 

konsumen”. 

Menurut  Ferdinand  (2009:129)  dalam Hariani (2013:54) minat beli dapat 

diidentifikasi  melalui beberapa indikator yaitu:  

a. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk. 

b. Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan 

produk kepada orang lain. 

c. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang 

yangmemiliki prefrensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya 

dapatdigangti jika terjadi sesuatu dengan produk prefrensinya. 

d. Minat eksploratif, minan ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu 

mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi 

untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. 

 

2.2.2 Media Sosial 

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. Blog,  jejaring  sosial  dan wiki merupakan  

bentuk media  sosial  yang  paling  umum  digunakan  oleh  masyarakat di  seluruh  

dunia. Pendapat   lain   mengatakan   bahwa   media   sosial   adalah   media online 

yang mendukung  interaksi  sosial  dan  media  sosial  menggunakan  teknologi  

berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. 
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Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein (2010) media sosial 

merupakan sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas 

dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan 

pertukaran user-generated content.  Penggunaan media sosial sangat membantu 

para konsumen untuk informasi produk daripada sebelumnya.   

Jejaring  sosial  merupakan  situs  dimana  setiap  orang  bisa  membuat web  

page pribadi,  kemudian  terhubung  dengan  teman-teman  untuk  berbagi  informasi  

dan berkomunikasi.  Jejaring  sosial  terbesar  antara  lain Facebook, Myspace, 

Twitter, Instagram, Line dan BBM.  Jika  media  tradisional menggunakan  media  

cetak  dan media  broadcast, maka media sosial menggunakan internet . Media sosial 

mengajak siapa saja yang tertarik  untuk  berpertisipasi  dengan  memberi  kontribusi  

dan feedback secara terbuka,  memberi  komentar,  serta  membagi  informasi  dalam 

waktu  yang  cepat dan tak terbatas. 

 

2.2.3 Electronic Word of Mouth (eWOM) 

Menurut Julilvand  dan  Samiei (2012) mengatakan Electronic  Word  of  Mouth 

sebagai  “Pernyataan  negatif  atau  positif yang  dibuat  oleh  konsumen aktual,  

potential  atau konsumen  sebelumnya  mengenai  produk  atau  perusahaan dimana 

informasi ini tersedia bagi orang-orang ataupun institusi melalui via media internet”. 

Electronic  Word  of  Mouth dianggap menjadi evolusi dari komunikasi tradisional tatap 

muka menjadi lebih modern dengan bantuan cyberspace, atau sebuah media 

elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi 

satu arah maupun timbal-balik secara online. 
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Menurut Jalilvand dan Samiei (2012) “Electronic  Word  of  Mouth menjadi 

sebuah venue atau sebuah tempat yang sangat penting untuk konsumen memberikan 

opininya dan dianggap lebih efektif ketimbang WOM karena tingkat aksesibilitas dan 

jangkauannya yang lebih luas daripada WOM tradisional yang bermedia offline.” 

 

2.2.4 Dimensi Electronic Word of Mouth 

Menurut Jeonga  dan  Jang,  (2012) dimensi  eWOM  direfleksikan  melalui tiga 

dimensi, yaitu : 

1. Concern for Others 

Concern  for  Others (kepedulian  terhadap  orang  lain). Kepedulian  terhadap 

orang lain berkaitan erat dengan konsep altruisme. Misalnya, mencegah orang 

lain membeli produk yang buruk atau jasa yang dapat menjadi altruistik. 

2. Helping the company 

Latar  belakang  pada  motivasi  ini  sama  dengan  motif concern  for  others 

(kepedulian   terhadap   orang   lain):   altruisme   atau   keinginan   tulus  untuk 

membantu  orang  lain.  Satu-satunya  perbedaan  antara  membantu  

perusahaan dan kepedulian terhadap orang lain adalah objek. 

4. Expressing positive feelings 

Berbeda     dengan     motif     untuk     mengekspresikan     perasaan     negatif, 

mengekspresikan   perasaan   positif   ini   dipicu   oleh   pengalaman   konsumsi 

positif.    Pengalaman    positif    konsumen    memberikan    kontribusi    untuk 

ketegangan  psikologis,  karena  mereka  memiliki  keinginan  yang  kuat  untuk 

berbagi suka cita dari pengalaman dengan orang lain. 
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2.2.5 Kualitas Produk 

Saat  ini  semua  produsen  memahami  begitu  pentingnya peranan  dan  arti 

kualitas  produk  yang  unggul  untuk  memenuhi  harapan pelanggan  pada  semua  

aspek  produk  yang  dijual  ke  pasar.  Para  petinggi/manajemen  puncak  perusahaan 

juga   umumya   semakin   menyadari   dan   mempercayai   adanya   keterhubungan 

langsung   antara   kualitas   produk   terhadap customer   satisfaction   (kepuasan 

pelanggan)  yang  pada  akhirnya  akan  meningkatkan  raihan  pangsa  pasar  (market 

share)   di   pasar   sasaran.   Keberadaan   kepuasan   pelanggan   pada   perusahaan 

merupakan  sebuah  variabel  yang  sangat  penting  dan  menentukan  keberhasilan 

sutu  perusahaan.  Salah  satu  tolak  ukurnya  adalah  kualitas,  atau  lebih  

spesifiknya adalah  kualitas  produk.  Namun  yang  menjadi  pertanyaan  besar  

adalah  kualitas produk seperti apa yang sesunguhnya diinginkan oleh konsumen.   

Menurut   Kotler   dan   Armstrong   (2014:253)   “Product   quality   is   the 

characteristic  of  a  product  or  service  that  bear  on  its  ability  to  satisfy  stated  or 

implied  customer  needs”  yang  bila  diartikan  dalam  Bahasa  Indonesia:  “kualitas 

produk   adalah   karakter    yang   dimiliki   sebuah   produk yang   mempunyai 

kemampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pelanggan”.  Menurut  Kotler dan  

Armstrong  (2012:283)  dalam  Kresnamurti  (2012:3)  “kualitas  produk  adalah 

kemampuan  sebuah  produk  dalam  memperagakan  fungsinya,  hal  itu  termasuk 

keseluruhan  durabilitas,  reliabilitas,  ketepatan,  kemudahan  pengoperasian  dan 

reparasi produk juga atribut produk lainnya”. 

Mulyadi  (2013:131),  menyatakan  pada  setiap  produk  dikenal  dengan  

hierarki manfaat.  Hierarki  manfaat  merupakan  jenjang  urutan  manfaat  yang  
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diperoleh pembeli   ketika   membeli   suatu   produk.   Seorang   pakar   pemasaran   

membagi hierarki  sebuah  produk  kedalam  lima  tangkatan,  meliputi  manfaat  utama 

(care product),  manfaat  dasar (basic  product), manfaat  seharusnya  ada 

(augmented product),manfaat   yang   diharapkan (expected  product) dan   manfaat   

yang melebihi yangdiharapkan (potential product). 

 

2.2.6 Dimensi Kualitas Produk 

Terdapat  beberapa  tolak  ukur  kualitas  produk  menurut  Kotler  dan  Keller 

(2012 : 8) yang terdiri dari :  

1. Bentuk (Form) 

Bentuk sebuah  produk  dapat  meliputi  ukuran,  bentuk,  atau  struktur  fisik 

produk. 

2. Fitur (Feature) 

Fitur produk yang melengkapi fungsi dasar suatu produk tersebut. 

3. Penyesuaian (Customization) 

Pemasar  dapat  mendiferensiasikan  produk  dengan  menyesuaikan  produk 

tersebut dengan keinginan perorangan.  

4. Kualitas Kinerja (Performance Quality) 

Tingkat  dimana  karakteristik  utama  produk  beroperasi.  Kualitas  menjadi 

dimensi   yang   semakin   penting   untuk   diferensiasi   ketika   perusahaan 

merupakan  sebuah  model  nilai  dan  memberikan  kualitas  yang  lebih  tinggi 

dengan uang yang lebih rendah. 
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5. Kualitas Kesesuaian (Conformance Quality) 

Tingkat   dimana   semua   unit   yang   diproduksi   identik   dan   memenuhi 

spesifikasi yang dijanjikan. 

6. Ketahanan (Durability) 

Merupakan  ukuran  umur  operasi  harapan  produk dalam  kondisi  biasa  atau 

penuh tekanan, merupakan atribut berharga untuk produk-produk tertentu. 

7. Keandalan (Reliabilty) 

Ukuran   kemungkinan   produk   tidak   akan   mengalami   kerusakan   atau 

kegagalan dalam periode waktu tertentu. 

8. Kemudahan Perbaikan (Repairability) 

Ukuran kemudahan  perbaikan  produk  ketika  produk  itu  tidak  berfungsi  

atau gagal. 

9. Gaya (Style) 

Menggambarkan penampilan dan rasa produk kepada pembeli. 

10. Desain (Design) 

Adalah  totalitas  fitur  yang  mempengaruhi  tampilan,  rasa  dan  fungsi  produk 

berdasarkan kebutuhan pelanggan. 
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BAB III 

KERANGKA PENELITIAN 

 

3.1       Kerangka konseptual 

Berikut adalah bagan metode analisis data dalam penelitian ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual 
Sumber Diolah  

Latar belakang : 

Pentingnya menganalisa pengaruh eWOM dan kualitas produk terhadap minat 
beli konsumen produk online shop Glow Pillow. 

1. Apakah eWOM berpengaruh terhadap minat beli konsumen produk online 
shop Glow Pillow? 

2. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap minat beli konsumen produk 
online shop Glow Pillow? 

 

1. Citra pada suatu merek mempengaruhi minat berkunjung dan juga minat beli oleh konsumen. 

2. Promosi online dan celebrity endorser tsangat mempengaruhi minat beli konsumen terhadap 

produk tas toko online “Fani House. 

3. eWOM berpengaruh langsung terhadap brand image, brand trust dan minat beli, sedangkan 

brand image berpengaruh langsung terhadap brand trust dan minat beli, serta brand trust 

berpengaruh langsung terhadap minat beli. 

4. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kegunaan, kualitas informasi, dan kualitas 

interaksi layanan  terhadap variabel keputusan pembelian online secara simultan. 

 

Analisis Data 

Pembahasan 

Kesimpulan 
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 Pada Gambar 3.1 diatas, dapat dilihat keragka pemikiran mengenai penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti. Pada tahap pertama, terdapat latar belakang yang 

mendasari penelitian ini. Latar belakang pada penelitian ini adalah adanya fenomena 

saat ini di mana media sosial di Indonesia berkembang begitu pesat, sehingga 

peminatnya pun saat ini semakin bertambah. Masyarakat cenderung memiliki 

mobilitas  yang cukup tinggi, sehingga terkadang mereka tidak meiliki waktu untuk 

berbelanja souvenir di toko-toko souvenir. Melihat peluang yang sangat baik tersebut, 

maka para pelaku bisnis online shop pun mulai menjamur, khususnya di Indonesia. 

Glow Pillow merupakan salah satu online shop yang cukup baru dan masih dalam 

tahap pengembangan dan mencari pelanggan, sehingga harus bersaing dengan 

kompetitor yang lebih dulu terjun di bisnis online shop sejenis. Namun beberapa bulan 

belakangan omset Glow Pillow terbilang belum stabil. Diduga hal tersebut berkaitan 

dengan eWOM (electronic word of mouth) dan kualitas produk pada minat beli 

konsumen Glow Pillow. Oleh karena itu, dilakukan penelitian guna mengetahui 

apakah faktor eWOM, kualitas produk berpengaruh terhadap minat beli konsumen 

Glow Pillow atau tidak. 

 Setelah itu peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti dengan 

menentukan variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas yang 

digunakan pada penelitian ini adalah, electronic word of mouth (X1), kualitas produk 

(X2), sedangkan untuk variabel terikat adalah minat beli (Y). Rumusan masalah yang 

ada pada penelitian ini adalah apakah eWOM, kualitas produk berpengaruh secara 

parsial terhadap minat beli konsumen pada produk bantal Glow Pillow. 
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 Rumusan masalah yang telah didapat, kemudian akan dibandingkan dengan 

teori-teorinyang ada dan dari penelitian-penelitian terdahulu. Teori yang berhubungan 

dengan eWOM, kualitas produk dan minat beli konsumen. Sedangkan penelitian 

terdahulu yang menjadi acuan  pada penelitian ini yaitu terdapat dua jurnal nasional 

dan dua jurnal internasional. 

 Kemudian, peneliti melakukan analissa data untuk menyelesaikan penelitian 

ini. Data didapat dari hasil kuesioner yang akan disebar kepada responden-responden 

yang telah memenuhi kriteria. Setelah data diperoleh maka selanjutnya adalah 

melakukan pembahasan secara menyeluruh dan kemudian akan ditarik kesimpulan 

dan saran dari hasil penelitian ini. 

 

3.2      Model Analisis 

 Penelitian ini menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi adalah minat 

beli pada produk bantal Glow Pillow. Variabel-variabel yang mempengaruhi adalah 

kualitas eWOM (X1), kualitas produk (X2), kualitas produk dan minat beli (X3). 

Berikut ini menganilsa variabel-variabel yang mempengaruhi adalah eWOM (X1) dan 

kualitas produk (X2) dan minat beli : 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Model Analisis  

eWOM (X1) 

Kualitas Produk (X2) 

Minat Beli Konsumen 

H1 

H2 
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3.3    Hipotesis 

 Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan pustaka di atas, maka hipotesis 

yang diajukan pada peneliti ini adalah: 

1. H1 : eWOM mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen 

produk Glow Pillow. 

2. H2 : Kualitas produk mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat beli 

konsumen produk Glow Pillow. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan 

fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk mencandarkan 

karakteristik individu atau kelompok (Syamsudin & Damiyanti: 2011). Penelitian ini 

menilai sifat dari kondisi-kondisi yang tampak. Tujuan dalam penelitian ini dibatasi 

untuk menggambarkan karakteristik sesuatu sebagaimana adanya. 

  Menurut Sugiyono (2013: 13), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada 

umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersift kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesisi yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 

dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian. 

Adapun pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2012: 29) adalah metode yang 

berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti 

melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa 

melakukan analisisi dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.  
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4.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Proses penelitian berlangsung selama 6 bulan. Dimulai dari persiapan data, 

pembuatan bab 1 hingga bab 6, survei, pengambilan data, pengolahan dan analisis 

data, serta konsultasi. Penelitian ini berlangsung di Kota Surabaya, Jawa Timur.  

Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan Januari 2018 hingga Desember 

2018. Kuisoner dibagikan kepada responden melalui Line, Whatsapp dan intagram 

dengan link yang diarahkan ke Google Doc untuk memudahkan jawaban dan 

responden, karena tidak memungkinkan untuk membagikan kuesioner secara 

mengingat customer Glow Pillow tersebar di seluruh Indonesia. 

 

4.3. Variabel dan Definisi Operasional 

Berikut adalah beberapa variabel dan definisi operasional yang digunakan 

dalam penelitian ini : 

4.3.1. Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdiri atas 3 variabel penelitian yaitu variabel eWOM, kualitas 

produk dan minat beli konsumen. Ketiga variabel tersebut terbentuk berdasarkan 

rumusan masalah yang terjadi dan landasan teori yang telah dibahas pada beberapa 

bab sebelumnya. 

4.3.2. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel 

atau konstruk dengan cara memberi arti atau menspesifikasi kegiatan  atau memberi 

suatu operasional yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian, 

berikut ini penjelasan yang berhubungan dengan penelitian : 
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1. Electronic Word-of-Mouth (eWOM) 

Penelitian yang dilakukan Jeong and Jang (2011) menyatakan bahwa 

Electronic Word-ofMouth (eWOM) positif direfleksikan melalui tiga dimensi, yaitu: 

a. Concern for Others 

b. Expressing Positive Feelings 

c. Helping the Company  

Penelitian yang dilakukan HennigThurau et al., (2004) merefleksikan 

Electronic Word-of-Mouth (eWOM) melalui 8 dimensi, yaitu: 

a. Platform Assistance 

b. Venting Negative Feelings 

c. Concern for Others 

d. Extraversion/Positive  

e. Self-Enchancement 

f. Social Benefits 

g. Economic Incentives 

h. Helping the Company  

 Penelitian ini menggunakan dua jurnal penelitian sebagai acuan dengan 

menentukan lima dimensi yang telah dielaborasi dari jurnal (Jeong and Jang, 2011) 

dan jurnal (Hennig-Thurau et al., 2004), yaitu: Platform Assistance, Concern for 

Others, Expressing Positive Feeling, Economic Incentives, dan Helping the Company. 

Penelitian ini hanya menggunakan lima dimensi karena dimensi-dimensi tersebut 

dinilai relevan dengan penelitian ini. Dimensi Venting Negative Feelings tidak 

digunakan karena peneliti memfokuskan penelitiannya pada Electronic Wordof-Mouth 
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(eWOM) yang positif. Extraversion/Positive Self-Enchancement secara garis besar 

memiliki persamaan dengan dimensi Expressing Positive Feelings, sehingga peneliti 

hanya memilih salah satu dari keduanya.  Penelitian ini juga tidak menggunakan 

dimensi advice seeking karena pada penelitian Electronic Word-of-Mouth (eWOM) 

yang dimaksud adalah Electronic Word-of-Mouth (eWOM) yang bersifat spontan, 

bukan Electronic Word-of-Mouth (eWOM) yang dicari atau ingin diketahui sebelumnya 

oleh responden. Peneliti juga tidak menggunakan dimensi social benefits karena 

indikator-indikator pada dimensi social benefits lebih banyak membahas tentang 

keuntungan dari penggunaan media sosial. 

2. Kualitas Produk 

Kualitas Produk adalah kemampuan produk untuk menjalankan fungsinya 

meliputi keawetan, kehandalan, kemudahan penggunaan dan perbaikannya, dan sifat 

lainnya (Machfoedz, 2005:125).  

Menurut Kotler (2007:10), dimensi kualitas produk terdiri dari: 

a. Kehandalan adalah kecilnya kemungkinan produk akan mengalami 

kerusakan atau gagal saat digunakan. 

b. Daya tahan adalah ukuran usia yang diharapkan atas beroperasinya produk 

dalam kondisi normal. 

c. Kesesuaian adalah tingkat kesesuaian dan pemenuhan semua unit yang 

diproduksi terhadap spesifikasi sasaran yang dijanjikan. 

3. Minat Beli Konsumen 

Menurut Durianto (2003:109) niat untuk membeli merupakan sesuatu yang 

berhubungan dengan rencana konsumen membeli produk tertentu serta berapa 
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banyak unit yang dibutuhkan. Selain itu Schiffman dan Kanuk (2004:25), juga 

menjelaskan indikator-indikator minat beli dijelaskan oleh beberapa komponen, yaitu:  

a. Tertarik untuk mencari informasi tentang produk   

b. Mempertimbangkan untuk membeli   

c. Tertarik untuk mencoba   

d. Ingin mengetahui produk   

e. Ingin memiliki produk 

 
 

Tabel 4.1 
Definisi Operasional Variabel 

VARIABEL INDIKATOR 

eWOM Indikator eWOM menurut Goyette et al (2012), yaitu: 

1. Intensity: Intensitas dalam eWOM adalah banyaknya 

pendapat yang ditulis oleh konsumen dalam sebuah 

situs jejaring sosial. 

a. Frekuensi mengakses informasi dari situs 

jejaring sosial. 

b. Frekuensi interaksi dengan pengguna situs 

jejaring sosial. 

c. Banyaknya ulasan yang ditulis oleh pengguna 

situs jejaring sosial. 

2. Positive Valence: Pendapat konsumen yang positif 

mengenai produk, jasa, dan brand. 

a. Komentar positif dari pengguna jejaring sosial. 

b. Rekomendasi dari pengguna situs jejaring sosial. 

3. Negative Valence: Pendapat konsumen yang negatif 

mengenai produk, jasa, dan brand. 

a. Komentar  negatif dari pengguna situs jejaring 

sosial. 

4. Content: Informasi dari situs jejaring sosial berkaitan 

dengan produk dan jasa. 

a. Informasi variasi pilihan jenis bantal 

b. Informasi kualitas (bahan, daya tahan) 

c. Informasi harga 
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Kualitas Produk Indikator kualitas produk menurut Nuraeni (2014: 3) dan  

Gaspersz (2011: 133), namun hanya tiga indikator yang 

digunakan dalam penelitian ini dikarenakan ada beberapa 

indikator yang tidak relevan untuk penelitian mengenai 

souvenir, yaitu: 

1. Performance: kesesuaian produk dengan fungsi 

utama produk itu sendiri atau karakteristik operasi 

dari suatu produk. 

d. Bahan yang digunakan 

e. Kerapihan jahitan 

2. Aesthetic: karakteristik yang bersifat subjektif 

sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi 

dan refleksi dari preferensi individual. 

c. Tampilan produk 

d. Kesan bantal ketika digunakan 

3. Design: Keindahan menyangkut corak, bahan, daya 

tarik suatu produk. 

d. Model bantal 

e. Motif batik pada bantal 

 

Minat Beli Indikator minat beli menurut Abzari et al (2014), yaitu: 

1. Minat transaksional: konsumen cenderung membeli 

suatu produk atau jasa yang ditawarkan. 

2. Minat refrensial: konsumen merefrensikan produk 

yang sudah dicoba kepada orang lain. 

3. Minat prefrensial: konsumen cenderung memilih 

produk atau jasa yang ditawarkan dibanding dengan 

produk lain. 

4. Minat eksploratif: konsumen mencari informasi 

mengenai produk atau jasa yang diminatinya. 

 

4.4. Metode Pengambilan Sampel 

Menurut Sugiyono (2011: 80) pengertian populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
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ditarik kesimpulannya. Menurut Sekaran (2010: 262) populasi adalah sekumpulan dari 

keseluruhan orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. 

Menurut Sugiyono (2012: 81) sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk menentukan jumlah sampel 

dilakukan sebuah sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. 

Pada penelitian ini populasi (subjek atau responden penelitian) yang 

digunakan adalah tak terhingga, populasi yang jumlah anggotanya tidak bisa atau 

tidak mungkin dihitung, sehingga tidak diketahui secara pasti berapa jumlah anggota 

populasi tersebut, oleh karena anggota populasinya tidak diketahui secara pasti siapa 

saja dan berapa banyak, maka tidak mungkin mengambil sampel dari populasi 

tersebut secara adil, memberi peluang yang sama kepada setiap anggota untuk 

terambil menjadi sampel (probability sampling). Oleh karena tidak memberi peluang 

yang adil, yang sama, kepada setiap anggota populasi untuk menjadi sampel, maka 

teknik-teknik pengambilan sampel dari populasi tak terhingga dan tidak jelas ini 

dikelompokkan ke dalam rumpun nonprobability sampling, yaitu teknik pengambilan 

sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2012: 84).  

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah sampling 

insidental. Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok 

sebagai sumber data (Sugiyono, 2012: 85).  
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4.5. Jenis dan Sumber Data 

4.5.1. Jenis Data 

Berdasarkan jenis data yang digunakan, maka penelitian ini merupakan data 

primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari obyek yang diteliti melalui 

kuesioner yang disebarkn pada konsumen Glow Pillow dan daftar pertanyaan yang 

ditanyakan kepada karyawan dan owner Glow Pillow. 

4.5.2. Sumber Data 

Menurut Sugiyono (2012: 139) sumber data penelitian dibedakan menjadi 

dua yaitu : 

1. Sumber data primer 

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. 

Pada penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari kuesioner yang diisi 

responden dan hasil wawancara dengan karyawan dan owner Glow Pillow. 

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder yang dapat dikatakan sumber data yang tidak 

langsung memberikan data kepada peneliti yaitu berupa data internal dan 

eksternal. Data internal dalam penelitian ini berasal dari data perusahaan 

yang diolah dan data eksternal berasal dari buku dan jurnal ilmiah. 

 

4.6. Teknik Pengumpulan Data 

Metode secara umum diartikan sebagai proses, cara, atau prosedur yang 

digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada 

pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen 

tertulis maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam  proses 

penulisan.   

2. Wawancara 

Wawancara merupakan langkah yang diambil selanjutnya setelah Studi 

pustaka dilakukan. Wawancara atau interview merupakan teknik 

pengumpulan data dengan cara bertatap muka secara langsung antara 

pewawancara dengan informan. Wawancara dilakukan jika data yang 

diperoleh melalui studi pustaka kurang mendalam. Wawancara digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data apabila peniliti ingin mengetahui hal-hal 

dari informan yang lebih mendalam (Sugiyono, 2005: 72). Wawancara pada 

penelitian ini dilakukan kepada karyawan Glow Pillow dan owner Glow Pillow. 

3. Kuesioner 

Teknik pengumpulan data dalam peneelitian ini juga menggunakan 

kuesioner yang dibagikan kepada responden yaitu konsumen Glow Pillow. 

Dengan metode penyebaran kuesioner ini diharapkan peneliti bisa 

mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan memperoleh validitas 

survey setinggi mungkin. Dalam pemberian skor kuesioner digunakan skala 

likert yang merupakan salah satu cara untuk menentukan skor. Menurut 

Sugiyono (2017 : 93) yang dimaksud dengan Skala Likert skala yang 
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digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam hal ini skala yang 

digunakan adalah 1 sampai 5. Kemudian jawaban untuk setiap item 

pertanyaan dengan memakai skala likert dapat ditentukan tingkatan nilainya 

sebagai berikut : 

 
Tabel 4.2. 

Tabel Scoring 
 

Keterangan Score 

Positif (+) 

Sangat Tidak Setuju 1 

Tidak Setuju 2 

Ragu-ragu 3 

Setuju 4 

Sangat Setuju 5 

 

4.7. Analisis Instrumen Penelitian 

4.7.1. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik 

(Arikunto, 2002: 154). Pada penelitian ini untuk mencari reliabilitas instrumen 

menggunakan rumus alpha α, karena instrumen dalam penelitian ini berbentuk angket 

atau daftar pertanyaan yang skornya merupakan rentangan antara 1-5 dan uji 

validitas  menggunakan  item  total.   

Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya, 

maksudnya apabila dalam beberapa pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok 

yang sama diperoleh hasil yang relatif sama (Syaifuddin Azwar, 2000 : 3). Dalam 

penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan tekhnik Formula Alpha 
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Cronbach dan dengan menggunakan program SPSS 20.0 for windows. Suatu 

konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Crobanch Alpha > 0.60.  

4.7.2. Pengujian Validitas   

 Validitas  adalah  suatu  ukuran  yang  menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu instrumen (Arikunto, 2002: 144). Sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat 

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya  validitas  

instrumen  menunjukkan  sejauh  mana  data yang terkumpul  tidak  menyimpang  

dari  gambaran  tentang  validitas  yang dimaksud.  Cara yang dipakai dalam 

menguji tingkat validitas adalah dengan variabel internal, yaitu menguji apakah 

terdapat kesesuaian antara bagian instrumen secara keseluruhan. Untuk 

mengukurnya menggunakan analisis butir. Apabila nilai P-Value kurang dari 0.05 

(<5%) maka item tersebut dikatakan valid. 

4.7.3. Analisis Deskriptif 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif yaitu dengan mendiskripsikan dan memaknai data dari masing-masing 

komponen yang dievaluasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif 

yaitu dengan menyajikan hasil perhitungan  statistik deskriptif berupa tabel frekuensi 

dan persentase yang didapat dari hasil penelitian. Dalam menganalisis data yang 

telah terkumpul dilakukan beberapa langkah yaitu; (1) penskoran jawaban  

responden, (2) menjumlahkan skor total masing-masing komponen, (3)  

mengelompokkan skor yang didapat oleh responden berdasarkan tingkat 
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kecenderungan. Dengan bantuan komputer didapat total skor masing-masing 

responden dan komponen  nilai rerata (M). 

4.7.4. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas akan dilakukan 

dengan menggunakan One Sample Kolmogrov-Smirnov test dengan menggunakan 

taraf signifikansi 0,05. Residual dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih 

besar dari 5% atau 0,05. 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). Uji asumsi klasik 

multikolinieritas hanya dapat dilakukan jika terdapat lebih dari satu variabel 

independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi di antara variabel independen. Dalam penelitian ini uji multikolinieritas 

dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance pada 

model regresi. Jika tolerance value < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 maka 

terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2006). 

3. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model 

regresi terdapat korelasi antara pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi 

yang bebas dari autokorelasi. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi 
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dalam suatu model regresi dengan menggunakan uji Durbin Watson yaitu dengan 

ketentuan du < dw < 4-du maka tidak terjadi autokorelasi. 

Selain menggunakan uji Durbin Watson, uji autokorelasi bisa menggunakan 

Run test. Run test merupakan bagian dari statistik non-parametik yang digunakan 

untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual 

tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau 

random. Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random 

atau tidak (sistematis). Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05, maka berarti 

data residual terjadi secara tidak random (sistematis) dan jika nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) lebih dari 0,05, maka berarti data residual terjadi secara random (acak). 

4. Uji Linieritas 

Uji linearitas merupakan teknik analisis yang bertujuan untuk menguji apakah 

suatu hubungan mengikuti pola garis lurus. Analisis statistik yang mensyaratkan 

adanya uji linearitas adalah analisis hubungan (korelasi) baik korelasi product moment 

maupun korelasi regresi. Dalam konsep analisis hubungan, pemenuhan asumsi 

linearitas memberikan pengertian bahwa peningkatan atau penurunan kuantitas di 

satu variabel, akan diikuti secara linear oleh peningkatan atau penurunan kuantitas di 

variabel lainnya. Dalam penelitian ini, uji linieritas dilakukan secara analitis 

menggunakan program SPSS 20.0 for windows. Uji linearitas dapat dilakukan secara 

analitis, maksudnya data akan diolah secara perhitungan  statistik untuk 

menghasilkan nilai-nilai yang menunjukkan bahwa rancangan model korelasi 

memenuhi asumsi linear atau tidak. Jika nilai signifikansi Deviation from Linearity > 

0,05 maka berhubungan secara linear dan jika nilai signifikansi Deviation from 
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Linearity < 0,05 maka berhubungan secara tidak linear. 

5. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah varians variabel 

dalam model regresi tidak sama dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain (Ghozali, 2006). Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji 

Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan variabel independen dengan nilai 

absolut residual (Gujarati, 2003 dalam Ghozali, 2006:108) . 

Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 

dependen, maka terdapat indikasi terjadi heteroskedastisitas. Jika nilai signifikan 

antara variabel independen dengan absolut residualnya lebih dari 0,05 maka tidak 

terjadi masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2006:108-109). 

4.7.5. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua 

atau lebih variabel independen (X1, X2, …, Xn) dengan variabel dependen (Y). 

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif 

atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan. Persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut: 

 

 

Keterangan : 

Y  = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan) 

          Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ε 
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β0   = Konstanta (nilai Y’ apabila X1, X2,….. Xn = 0) 

β1, β2   = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

X  = Variabel independen 

 

a. Uji Koefisien Regresi secara parsial (Uji t) 

Menurut Ghozali (2006) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 

(α=5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan criteria sebagai 

berikut : 

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

signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini 

berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variable dependen. 

b. Uji F 

Menurut Ghozali (2005) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah 

variabel bebas yang dimaksud dalam model mempunyai pengaruh secara simultan 

terhadap variabel independen.Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

significance level 0,05 (α=5%). Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis 

adalah sebagai berikut : 
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1. Jika nilai signifikan >0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak 

signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan keempat variabel independen   

tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Jika nilai signifikan <0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi signifikan). Ini 

berarti secara simultan keempat variabel independen tersebut mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

c. Analisis Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi berada di antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variable-variable Independen dalam menjelaskan variable dependen   amat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-varibel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen 

(Ghozali,2006). 
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BAB V 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Deskripsi Obyek Penelitian 

5.1.1 Sejarah Umum Glow Pillow 

Glow Pillow merupakan salah satu produk  dari industri kreatif yang tercipta 

dari adanya pemikiran terkait dengan adanya kemajuan teknologi saat ini. Munculnya 

berbagai macam sosial media yang digunakan oleh masyarakat menjadi salah satu 

peluang bagi kaum millenial untuk berinovasi dengan ide-ide kreatif yang 

menghasilkan berbagai produk yang inovatif seperti Glow Pillow. Glow pillow sendiri 

merupakan souvenir unik yang dibuat dengan berbekal kegemaran dan kemampuan 

di bidang seni dan desain untuk melengkapi momen spesial masyarakat zaman 

sekarang yang cenderung suka dengan hal-hal unik untuk di posting dan dipamerkan 

di akun sosial media miliknya.  

Dengan ide souvenir yang serba glowing dengan brand Makna Design juga 

Glow Pillow diharapkan dapat diterima masyarakat dan bisa melengkapi momen 

spesial masyarakat saat ini terutama di kalangan anak muda sekarang. Terlebih 

terdapat unsur batik pada produk yang secara tidak langsung mengajak kalangan 

muda saat ini untuk lebih mencintai produk dalam negeri khususnya batik dan 

mencerminkan bahwa produk tersebut merupakan produk asli dalam negeri yang 

sangat pantas untuk dijadikan cendera mata, souvenir ataupun kado untuk setiap 

momen berharga masyarakat Indonesia. Makna Design sendiri telah berdiri dari bulan 

Mei tahun 2014 dan memiliki kantor yang beralamatkan di Jl. Rungkut Asri Timur RK 
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4C No.8 Surabaya dengan memiliki berbagai macam produk seperti kaos, bantal, 

bingkai, totebag dan juga mug yang memiliki unsur glow in the dark yang menjadi 

pembeda dengan produk lain terlebih wajah pemesan dari fotonya yang menjadi objek 

Makna Design. 

5.1.2 Visi dan Misi 

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya Glow Pillow memiliki visi, misi 

dan nilai perusahaan. 

1. Visi 

Menyediakan berbagai souvenir dengan design yang unik dan berbeda 

dengan kualitas yang terjamin. 

2. Misi  

a. Menyediakan pelayanan yang profesional dan mempunyai komitmen yang 

tinggi 

b. Meningkatkan kualitas produk sesuai harapan pelanggan 

c. Mewujudkan harapan perusahaan maupun pelanggan 

d. Menghasilkan produk-produk baru yang semakin kreatif 

3. Motto  

Dalam rangka menginspirasi perkembangan dunia industri kreatif saat ini dan 

yang akan datang serta persaingan global, Glow Pillow memiliki motto “ 

Kepuasan pelanggan adalah tujuan kami” dan keyakinan dasar bahwa “ 

Konsumen adalah Raja”. 
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4. Nilai Perusahaan 

a. Dapat dipercaya 

b. Menjunjung tinggi kejujuran 

c. Bekerja dalam kebersamaan 

d. Mau dan mampu mengadakan pembaharuan (inovasi) sesuai tantangan 

e. Mempunyai integritas tinggi, hormat kepada pelanggan 

5.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

Adapun struktur organisasi pada Glow Pillow adalah sebagai berikut: 

 

 

 

  

 

 

 

5.2 Deskripsi Hasil Penelitian 

1.2.1 Produk  dan Penjualan  

Produk yang dihasilkan dari Makna Design yakni berupa produk-produk yang 

didesain berdasarkan permintaan customer dari foto wajah mereka yang aplikasikan 

dalam media kaos, bantal, bingkai, totebag dan mug yang bisa terang saat dalam 

keadaan gelap sehingga cocok menjadi hadiah untuk orang-orang yang sedang 
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merayakan hari bahagianya. Untuk bantal memiliki brand sendiri yakni Glow Pillow 

sebagai cabang usaha dari Makna Design karena permintaannya terhadap bantal 

yang tinggi. 

Produk yang dihasilkan menargetkan pasar seluas-luasnya karena 

mengandalkan internet di mana tidak meiliki batasan dalam menjual produk kami 

untuk bisa menghasilkan omset dan laba yang semakin meningkat seiring 

meningkatnya strategi marketing yang dilakukan. Kami menargetkan kalangan anak 

muda atau remaja hingga orang dewasa yang ingin memberikan barang-barang unik 

kepada orang-orang terdekatnya sebagai hadiah, souvenir maupun cendra mata yang 

memberikan kesan tak terlupakan bagi yang menerimanya, sehingga segmen ini 

terasa sangat luas mengingat masyrakat zaman sekarang sangat gemar berbelanja 

mengikuti pola hidup yang semakin meningkat pula. 

Untuk menghasilkan permintaan pasar tentu bergantung bagaimana strategi 

pemasaran di lakukan oleh sebuah perusahaan. Dalam hal ini kami memaksimalkan 

marketing melalui semua sosial media yang banyak digunakan masyarakat masa kini 

dengan postingan secara berkala dan mengadakan promosi-promosi yang 

menyesuaikan hari-hari besar di Indonesia seperti diskon maupun ongkir gratis untuk 

daerah-daerah tertentu di Indonesia. Strategi lain seperti sistem endorse untuk orang-

orang yang memiliki banyak follower seperti di Instagram memiliki efek yang cukup 

signifikan dalam proses promosi melalui sosial media. Tidak lupa dengan video 

pendek dan menarik untuk diupload ke youtube yang saat ini sangat digemari oleh 

anak-anak muda yang lebih memilih menonton youtube dari pada TV serta 

optimalisasi iklan menggunakan facebook ads dan instagram ads juga dengan 
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website dengan memaksimalkan SEO untuk keyword produk bisa muncul dihalaman 

pertama google. Lalu dengan promosi jemput bola dengan brosur yang disebarkan di 

SMA maupun kampus-kampus yang merupakan segmen terbesar untuk menjadi 

customer. 

5.2.1 Proses Produksi 

Proses produksi harus melalui tahan-tahap yang membutuhkan ketelitian  

dan seni. Mulai ketika customer sudah melakukan pembayaran melalui online beserta 

mengirimkan foto dan data pelengkapnya baru kemudian bagian desain mengubah 

foto normal menjadi vector yang membutuhkan waktu 45 menit hingga satu jam untuk 

tiap desainnya. Agar bantal bisa dicetak, foto hanya bisa berupa vector yang 

mengharuskan untuk mengubah dari foto asli menjadi vector terlebih dahulu sebelum 

melalui proses cetak. Setelah file siap untuk dicetak, file tersebut dimasukan ke dalam 

aplikasi khusus untuk dicetak. Setelah mengatur ukuran dan sebaginya, file kemudian 

dicetak di media polyflex sebagai bahan baku untuk bisa glow in the dark. Setelah 

proses cetak selesai terdapat bagian-bagian yang harus dibuang dari ukiran mesin 

cetak agar membentuk sebuah pola gambar yang diinginkan. Setelah dibuang barulah 

hasil cetak tersebut siap untuk di rekatkan pada media baik kaos, bantal, bingkai, 

totebag dan mug. Untuk merekatkan hasil cetakan pada media membutuhkan suhu 

panas yang mencapai 120 derajat celcius dengan menggunakan alat pressing. 

Setelah merekat sempurna, didinginkan agar bahan baku bisa bertahan dalam waktu 

yang lama. Kemudian bantal siap di packaging dengan rapi. 

Untuk hasil yang maksimal dan menarik customer dibutuhkan bahan baku 

yang berkualitas yang tentunya dengan harga yang sesuai mulai dari kualitas kain, 
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dakron, bingkai, mug, polyflex serta bahan baku pelengkap lainnya yg mendukung 

hasil akhir yang maksimal dibutuhkan survey pasar yang tidak sebentar untuk 

menemukan itu semua. Dalam satu bulan dengan mesin yang tersedia dan karyawan 

yang ada serta mampu untuk mencetak 200 item. Bisa saja satu bulan lebih dari itu 

jika jumlah mesin dan karyawan di tambah. Semakin banyak karyawan semakin 

banyak hasil produsksi yang diperoleh. Jika hal itu di lakukan maka bisa diperkirakan 

hasil produksi bisa berlipat ganda jika strategi pemasarannya juga berjalan dengan 

baik. 

5.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

5.3.1 Karakteristik Responden  

 Responden yang diteliti pada penelitian ini berjumlah 121 orang. Seluruh 

responden adalah customer produk glow pillow yang berasal dari berbagai daerah. 

Karakteristik Responden meliputi jenis kelamin, umur dan sumber informasi terkait 

Glow Pillow. 

5.3.1.1 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin 

Berikut ini adalah karakteristik responden dari produk Glow Pillow 

berdasarkan jenis kelamin : 

Tabel 5.1 
Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah % 

1 Laki-laki 34 28,09% 

2 Perempuan 87 71,91% 

Total 121 100% 

Sumber :Hasil Pengisian Kuesioner 

Hasil penelitian menunjukkan ada 34 orang atau 28,09 % yang berjenis kelamin 

laki-laki dan 87orang atau 71,91% berjenis kelamin perempuan. 
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5.3.1.2  Karakteristik Responden Menurut Usia 

Berikut ini adalah karakteristik responden dari Glow Pillow berdasarkan 

berdasarkan usia : 

Tabel 5.2 
Karakteristik Responden Menurut Usia 

No Jenis Kelamin Jumlah % 

1 < 20 tahun 29 23,96 % 

2 21– 25 tahun 67 55,37% 

3 26 – 30 tahun 18 14,87% 

4 > 30 tahun 7 5,7% 

Total 121 100% 

Sumber :Hasil Pengisian Kuesioner 

Hasil penelitian menunjukkan ada 29 orang atau 23,96 % yang memiliki usia 

kurang dari 20 tahun, 67 orang atau 55,37% yang memiliki usia 21 – 25 tahun, 18 

orang atau 14,87 % yang memiliki usia antara 26 - 30 tahun dan 7 orang atau 5,7%  

yang memiliki usia diatas 30 tahun. 

5.3.1.3 Karakteristik Responden Menurut Informasi Produk 

Berikut ini adalah karakteristik responden dari Glow Pillow berdasarkan 

berdasarkan sumber informasi : 

Tabel 5.3 
Karakteristik Responden Menurut Informasi Produk 

No Sumber Informasi Jumlah % 

1 Instagram 91 75,20% 

2 Facebook 16 13,22% 

3 Relasi 14 11,57% 

Total 121 100% 

Sumber :Hasil Pengisian Kuesioner 

Hasil penelitian menunjukkan ada 91orang atau 75,20% yang memperoleh 

informasi terkait produk Glow Pillow dari instagram, 16 orang atau 13,22% yang 
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memperoleh informasi terkait produk glow pillow dari facebook dan 14 orang atau 

11,57% yang memperoleh informasi terkait produk glow pillow dari relasi pertemanan. 

5.3.2 Deskriptif Variabel Penelitian 

Deskripsi jawaban responden dijelaskan berdasarkan nilai mean dan 

standard deviasi.  

 

5.3.2.1 Deskripsi Variabel eWOM 

Variabel eWOM terdiri dari 19 indikator. Tanggapan responden atas 

pertanyaan variabel eWOM terangkum sebagai berikut : 

Tabel 5.4 
Deskripsi Responden Variabel eWOM (X1) 

No Dimensi Indikator St. 

Dev 

Mean Keterangan 

1.  Concern 

for others 

Melalui intstagram, 

saya mendapatkan 

rekomendasi yang 

berkaitan dengan 

Glow Pillow. 

0,647 4 Setuju 

Melalui instagram, 

saya terbantu untuk 

mendapatkan 

informasi mengenai 

pilihan produk di  Glow 

Pillow. 

0,677 5 
Sangat 
Setuju 

Melalui instagram, 

saya dapat merasakan 

kepedulian orang lain 

saat 

merekomendasikan 

Glow Pillow. 

0,349 5 
Sangat 
Setuju 

Melalui instagram, 

saya mendapatkan 
0,725 4 Setuju 
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No Dimensi Indikator St. 

Dev 

Mean Keterangan 

informasi mengenai 

kualitas Glow Pillow. 

2. Expressing 

positive 

feeling 

Melalui instagram, 

saya mendapatkan 

informasi mengenai 

keunggulan Glow 

Pillow. 

0,469 5 
Sangat 
Setuju 

Melalui instagram, 

saya dapat merasakan 

kesenangan orang lain 

pada Glow Pillow. 

0,534 4 Setuju 

Melalui instagram, 

saya dapat merasakan 

kebanggan orang lain 

pada produk Glow 

Pillow. 

0,618 4 Setuju 

Melalui instagram, 

saya mendapat 

informasi bahwa Glow 

Pillow adalah pilihan 

yang tepat untuk 

dijadikan souvenir. 

0,694 4 Setuju 

Melalui instagram, 

saya mendapatkan 

informasi mengenai 

pengalaman positif 

orang lain terhadap 

Glow Pillow. 

0,686 4 Setuju 

3. Economic 

Insentive 

Melalui twitter, saya 

mendapatan informasi 

bahwa customer Glow 

Pillow yang 

mendapatkan gift 

spesial berhak 

mendapatkan produk 

Glow Pillow secara 

cuma-Cuma (gratis). 

0,480 5 
Sangat 
Setuju 
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No Dimensi Indikator St. 

Dev 

Mean Keterangan 

Saya mengetahui 

bahwa konsumen bisa 

mendapatkan 

potongan harga Rp. 

15.000,- jika 

memposting foto 

dengan produk Glow 

Pillow dengan 

memention akun Glow 

Pillow. 

0,534 5 
Sangat 
Setuju 

4. Helping the 

Company 

Melalui instagram, 

saya dapat merasakan 

kesediaan orang lain 

dalam membantu 

publikasi produk 

GlowPillow. 

0,563 4 Setuju 

Melalui instagram, 

saya dapat merasakan 

orang lain 

menginginkan produk 

Glow Pillow. 

0,668 4 Setuju 

Melalui instagram, 

saya dapat merasakan 

orang lain dapat 

memicu awareness 

(kesadaran) terhadap 

produk Glow Pillow. 

0,804 4 Setuju 

5. Platform 

Assistance 

Menggunakan 

instagram tidak 

memakan banyak 

biaya. 

0,774 4 Setuju 

Instagram 

mempermudah word-

of-mouth mengenai 

produk Glow Pillow. 

0,781 4 Setuju 

Saya dapat 

merasakan bahwa 

Instagram adalah alat 

0,563 4 Setuju 
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No Dimensi Indikator St. 

Dev 

Mean Keterangan 

yang efektif untuk 

membantu proses 

promosi produk Glow 

Pillow. 

Saya dapat 

merasakan bahwa 

Instagram adalah alat 

yang efektif untuk 

membantu proses 

promosi produk Glow 

Pillow. 

0,668 4  

Saya merasa bahwa 

instagram dapat 

mengakomodasi 

produk Glow Pillow 

dalam berinteraksi 

dengan pelanggan. 

0,804 4 Setuju 

Sumber : Kuesioner 

Dari hasil pengumpulan data kuesioner pada Tabel 5.4 diketahui bahwa 

perolehan nilai standar deviasi tertinggi pada deskripsi per pertanyaan ada pada 

pertanyaan E.4.3 yaitu sebesar 0.804 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran 

data yang paling beragam ada pada pertanyaan tersebut. 

Berdasarkan tabel deskripsi jawaban responden tersebut diatas maka dapat 

dilakukan interpretasi sebagai berikut : 

1. Indikator E.1.1. mengenai intstagram untuk mendapatkan rekomendasi yang 

berkaitan dengan Glow Pillow. Sebanyak 10 orang responden menjawab 

ragu-ragu, 41 orang menjawab setuju dan 70 0rang responden menjawab 

sangat setuju. Nilai rata-rata jawaban responden untuk pernyataan ini adalah 
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4 sehingga dapat diartikan bahwa responden mendapatkan rekomendasi 

terkait Glow Pillow melalui instagram dengan standar deviasi sebesar 0,647. 

2. Indikator E.1.2. mengenai peran intstagram dalam membantu mendapatkan 

informasi yang berkaitan dengan Glow Pillow. Sebanyak 3 orang responden 

menjawab tidak setuju, 4 orang responden menjawab ragu-ragu, 31 orang 

responden menjawab setuju dan 83 orang responden menjawab sangat 

setuju. Nilai rata-rata jawaban responden untuk pernyataan ini adalah 5 

sehingga dapat diartikan bahwa responden mendapatkan informasi terkait 

Glow Pillow melalui instagram dengan standar deviasi sebesar 0.677. 

3. Indikator E.1.3. mengenai kepedulian orang lain dalam memberikan 

rekomendasi mengenai Glow Pillow di intstagram. Sebanyak 17 orang 

responden menjawab setuju dan 104 orang responden menjawab sangat 

setuju. Nilai rata-rata jawaban responden untuk pernyataan ini adalah 5 

sehingga dapat diartikan bahwa responden merasa peduli untuk 

merekomendasi Glow Pillow melalui instagram dengan standar deviasi 

sebesar 0.349. 

4. Indikator E.1.4. mengenai informasi kualitas Glow Pillow melalui intstagram. 

Sebanyak 4 orang responden menjawab tidak setuju, 5 orang responden 

menjawab ragu-ragu, 50 orang responden menjawab setuju dan 62 orang 

responden menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata jawaban responden untuk 

pernyataan ini adalah 4 sehingga dapat diartikan bahwa responden 

mendapatkan informasi kualitas Glow Pillow melalui instagram dengan 

standar deviasi sebesar 0.725. 
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5. Indikator E.2.1. mengenai informasi keunggulan Glow Pillow melalui 

intstagram. Sebanyak 39 orang responden menjawab setuju dan 82 orang 

responden menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata jawaban responden untuk 

pernyataan ini adalah 5 sehingga dapat diartikan bahwa responden 

mendapatkan informasi keunggulan Glow Pillow melalui intstagram dengan 

standar deviasi sebesar 0.469. 

6. Indikator E.2.2. mengenai intstagram dapat memberikan informasi terhadap 

kesenangan orang lain terhadap produk glow pillow. Sebanyak 2 menjawab 

ragu-ragu, 54 orang menjawab setuju dan 65 orang responden menjawab 

sangat setuju. Nilai rata-rata jawaban responden untuk pernyataan ini adalah 

4 sehingga dapat diartikan bahwa melalui instagram sebagian besar 

responden dapat melihat responden lain senang dengan produk Glow Pillow 

dengan standar deviasi sebesar 0.534. 

7. Indikator E.2.3. melalui intstagram dapat memberikan informasi terhadap 

kebanggaan orang lain terhadap produk Glow Pillow. Sebanyak 8 orang 

responden menjawab ragu-ragu, 52 orang menjawab setuju dan 61 orang 

responden menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata jawaban responden untuk 

pernyataan ini adalah 4 sehingga dapat diartikan bahwa melalui instagram 

sebagian besar responden dapat melihat responden lain bangga dengan 

produk Glow Pillow dan memiliki standar deviasi sebesar 0.618. 

8. Indikator E.2.4. melalui intstagram mendapat informasi bahwa Glow Pillow 

adalah pilihan yang tepat untuk dijadikan souvenir. Sebanyak 3 orang 

menjawab tidak setuju, 6 orang responden menjawab ragu-ragu, 57 orang 
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menjawab setuju dan 55 orang responden menjawab sangat setuju. Nilai 

rata-rata jawaban responden untuk pernyataan ini adalah 4 sehingga dapat 

diartikan bahwa responden melalui intstagram mendapat informasi bahwa 

Glow Pillow adalah pilihan yang tepat untuk dijadikan souvenir dengan 

standar deviasi sebesar 0.694. 

9. Indikator E.2.5. melalui intstagram mendapatkan informasi mengenai 

pengalaman positif orang lain terhadap Glow Pillow. Sebanyak 1orang 

menjawab tidak setuju, 12 orang responden menjawab ragu-ragu, 55 orang 

menjawab setuju dan 53 orang responden menjawab sangat setuju. Nilai 

rata-rata jawaban responden untuk pernyataan ini adalah 4 dapat diartikan 

bahwa responden melalui intstagram mendapatkan informasi mengenai 

pengalaman positif orang lain terhadap Glow Pillow dengan standar deviasi 

sebesar 0.686. 

10. Indikator E.3.1. melalui facebook  mendapatkan informasi bahwa customer 

Glow Pillow yang mendapatkan gift spesial berhak mendapatkan produk 

Glow Pillow secara cuma-Cuma (gratis). Sebanyak 1 orang responden 

menjawab ragu-ragu, 35 orang menjawab setuju dan 85 orang responden 

menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata jawaban responden untuk 

pernyataan ini adalah 5 sehingga dapat diartikan bahwa responden melalui 

twitter  mendapatkan informasi bahwa customer Glow Pillow yang 

mendapatkan gift spesial berhak mendapatkan produk Glow Pillow secara 

cuma-cuma (gratis) dengan standar deviasi sebesar 0.480. 
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11. Indikator E.3.2. melalui facebook mengetahui bahwa konsumen bisa 

mendapatkan potongan harga Rp. 15.000,- jika memposting foto dengan 

produk Glow Pillow dengan memention akun Glow Pillow. Sebanyak 3 orang 

responden menjawab ragu-ragu, 54 orang menjawab setuju dan 65 orang 

responden menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata jawaban responden untuk 

pernyataan ini adalah 4 sehingga dapat diartikan bahwa responden melalui 

twitter mengetahui bahwa konsumen bisa mendapatkan potongan harga Rp. 

15.000,- jika memposting foto dengan produk Glow Pillow dengan 

memention akun Glow Pillow dengan standar deviasi sebesar 0,534. 

12. Indikator E.4.1. melalui instagram dapat merasakan kesediaan orang lain 

dalam membantu publikasi produk Glow Pillow. Sebanyak 12 orang 

responden menjawab ragu-ragu, 58 orang menjawab setuju dan 59 orang 

responden menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata jawaban responden untuk 

pernyataan ini adalah 4 sehingga dapat diartikan bahwa melalui instagram 

dapat merasakan kesediaan orang lain dalam membantu publikasi produk 

Glow Pillow dengan standar deviasi sebesar 0.563. 

13. Indikator E.4.2. melalaui intstagram dapat merasakan orang lain 

menginginkan produk Glow Pillow. Sebanyak 12 orang responden menjawab 

ragu-ragu, 46 orang menjawab setuju dan 53 orang responden menjawab 

sangat setuju. Nilai rata-rata jawaban responden untuk pernyataan ini adalah 

4 sehingga dapat diartikan bahwa melalaui intstagram dapat merasakan 

orang lain menginginkan produk Glow Pillow dengan standar deviasi sebesar 

0.668. 
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14. Indikator E.4.3. melalui intstagram dapat merasakan orang lain dapat memicu 

awareness (kesadaran) terhadap produk Glow Pillow. Sebanyak 3 orang 

responden menjawab tidak setuju, 13 orang responden menjawab ragu-ragu, 

52 orang menjawab setuju dan 53 orang responden menjawab sangat setuju. 

Nilai rata-rata jawaban responden untuk pernyataan ini adalah 4 sehingga 

dapat diartikan bahwa melalui intstagram dapat merasakan orang lain dapat 

memicu awareness (kesadaran) terhadap produk Glow Pillow dengan 

standar deviasi sebesar 0.804. 

15. Indikator E.5.1. menggunakan instagram tidak memakan banyak biaya. 

Sebanyak 3 orang responden menjawab tidak setuju, 17 orang responden 

menjawab ragu-ragu, 61 orang responden menjawab setuju dan 40 orang 

responden menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata jawaban responden untuk 

pernyataan ini adalah 4 sehingga dapat diartikan bahwa menggunakan 

instagram tidak memakan banyak biaya dengan standar deviasi sebesar 

0.774. 

16. Indikator E.5.2. mengenai instagram mempermudah word-of-mouth 

mengenai produk Glow Pillow. Sebanyak 4 orang responden menjawab tidak 

setuju, 8 orang responden menjawab ragu-ragu, 51 orang responden  

menjawab setuju dan 58 orang responden menjawab sangat setuju. Nilai 

rata-rata jawaban responden untuk pernyataan ini adalah 4 sehingga dapat 

diartikan bahwa instagram mempermudah word-of-mouth mengenai produk 

Glow Pillow dengan standar deviasi sebesar 0.781. 
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17. Indikator E.5.3. mengenai instagram adalah alat yang efektif untuk 

membantu proses promosi produk Glow Pillow. Sebanyak 4 orang responden 

menjawab ragu-ragu, 59 orang responden menjawab setuju dan 59 orang 

responden menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata jawaban responden untuk 

pernyataan ini adalah 4 sehingga dapat diartikan bahwa instagram adalah 

alat yang efektif untuk membantu proses promosi produk Glow Pillow dengan 

standar deviasi sebesar 0.563. 

18. Indikator E.5.4. mengenai instagram adalah alat yang efektif untuk 

membantu proses promosi produk Glow Pillow. Sebanyak 12 orang 

responden menjawab ragu-ragu, 46 orang responden menjawab setuju dan 

63 orang responden menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata jawaban 

responden untuk pernyataan ini adalah 4 sehingga dapat diartikan bahwa 

instagram adalah alat yang efektif untuk membantu proses promosi produk 

Glow Pillow dengan standar deviasi sebesar 0.668. 

19. Indikator E.5.5. mengenai instagram dapat mengakomodasi produk Glow 

Pillow dalam berinteraksi dengan pelanggan. Sebanyak 4 orang responden 

menjawab tidak setuju, 12 orang responden menjawab ragu-ragu, 52 orang 

menjawab setuju dan 53 orang responden menjawab sangat setuju. Nilai 

rata-rata jawaban responden untuk pernyataan ini adalah 4 sehingga dapat 

diartikan bahwa instagram dapat mengakomodasi produk Glow Pillow dalam 

berinteraksi dengan pelanggan dengan standar deviasi sebesar 0.804. 
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5.3.2.2 Deskripsi Variabel Kualitas Produk 

Variabel kualitas kroduk terdiri dari 5 indikator. Tanggapan responden atas 

pertanyaan variabel kualitas produk terangkum sebagai berikut : 

Tabel 5.5 
Deskripsi Responden Variabel Kualitas Produk (X2) 

No Indikator Pernyataan St. Dev Mean Keterangan 

1 KP.1 
Bahan bantal Glow Pillow sesuai 

dengan harapan anda 
0,469 5 

Sangat 
Setuju 

2 KP.2 
Bantal Glow Pillow mempunyai 

mutu tinggi 
0,534 4 Setuju 

3 KP.3 

Bentuk dan model bantal Glow 

Pillow sesuai dengan harapan 

anda 

0,564 4 Setuju 

4 KP.4 
Bantal Glow Pillow tahan lama 

dari segi warna cetakan 
0,672 4 Setuju 

5 KP.5 
Bantal Glow Pillow tidak mudah 

robek dan rusak 
0,632 4 Setuju 

Sumber : Kuesioner  

Berdasarkan tabel deskripsi jawaban responden tersebut diatas maka dapat 

dilakukan interpretasi sebagai berikut : 

1. Indikator KP.1 mengenai bahan bantal Glow Pillow sesuai dengan harapan 

konsumen. Sebanyak 39 orang menjawab setuju dan 82 orang responden 

menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata jawaban responden untuk 

pernyataan ini adalah 5 sehingga dapat diartikan bahwa bahan bantal Glow 

Pillow sesuai dengan harapan konsumen dengan standar deviasi sebesar 

0.469. 

2. Indikator KP.2 mengenai bantal Glow Pillow mempunyai mutu yang tinggi.  

Sebanyak 2 orang responden menjawab ragu-ragu, 54 orang responden 

menjawab setuju dan 65 orang responden menjawab sangat setuju. Nilai 
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rata-rata jawaban responden untuk pernyataan ini adalah 4 sehingga dapat 

diartikan bahwa bantal Glow Pillow mempunyai mutu yang tinggi dengan 

standar deviasi sebesar 0.534. 

3. Indikator KP.3 mengenai bentuk dan model bantal Glow Pillow sesuai dengan 

harapan konsumen.  Sebanyak  4 orang responden menjawan ragu-ragu, 56 

orang responden menjawab setuju dan 61 orang responden menjawab 

sangat setuju. Nilai rata-rata jawaban responden untuk pernyataan ini adalah 

4 sehingga dapat diartikan bahwa bentuk dan model bantal Glow Pillow 

sesuai dengan harapan konsumen dengan standar deviasi sebesar 0.564. 

4. Indikator KP.4 mengenai bantal Glow Pillow tahan lama dari segi warna 

cetakan.  Sebanyak 3 orang responden menjawab tidak setuju, 4 orang 

responden menjawan ragu-ragu, 59 orang responden menjawab setuju dan 

55 orang responden menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata jawaban 

responden untuk pernyataan ini adalah 4 sehingga dapat diartikan bahwa 

bantal Glow Pillow tahan lama dari segi warna cetakan dengan standar 

deviasi sebesar 0.672. 

5. Indikator KP.5 mengenai bantal Glow Pillow tidak mudah robek dan rusak.  

Sebanyak 1 orang responden menjawab tidak setuju, 7 orang responden 

menjawan ragu-ragu, 60 orang responden menjawab setuju dan 53 orang 

responden menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata jawaban responden untuk 

pernyataan ini adalah 4 sehingga dapat diartikan bahwa bantal Glow Pillow 

tidak mudah robek dan rusak dengan standar deviasi sebesar 0.632. 
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5.3.2.3 Deskripsi Variabel Minat Beli Konsumen 

Variabel minat beli konsumen terdiri dari 5 indikator. Tanggapan responden 

atas pertanyaan variabel kualitas produk terangkum sebagai berikut : 

 
Tabel 5.6 

Deskripsi Responden Variabel Minat Beli Konsumen 
 

No Indikator Pernyataan St. Dev Mean Keterangan 

1 MBK.1 

Tertarik untuk mencari 

informasi lebih lanjut 

mengenai produk Glow Pillow. 

0,469 5 
Sangat 
Setuju 

2 MBK.2 
Mempertimbangkan untuk 

membeli produk Glow Pillow. 
0,534 4 Setuju 

3 MBK.3 
Tertarik untuk mecoba 

produk Glow Pillow. 
0,618 4 Setuju 

4 MBK.4 
Ingin mengetahui produk 

Glow Pillow 
0,694 4 Setuju 

5 MBK.5 
Ingin mengunjungi toko 

Glow Pillow. 
0,686 4 Setuju 

Sumber : Kuesioner 

Berdasarkan tabel deskripsi jawaban responden tersebut diatas maka dapat 

dilakukan interpretasi sebagai berikut : 

1. Indikator MBK.1 mengenai ketertarikan konsumen untuk mencari informasi 

lebih lanjut mengenai produk Glow Pillow. Sebanyak 39 orang menjawab 

setuju dan 82 orang responden menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata 

jawaban responden untuk pernyataan ini adalah 5 sehingga dapat diartikan 

bahwa konsumen tertarik untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai 

produk Glow Pillow dengan standar deviasi sebesar 0.469. 

2. Indikator MBK.2 mengenai pertimbangan konsumen untuk membeli produk 

Glow Pillow.  Sebanyak 2 orang responden menjawab ragu-ragu, 54 orang 

responden menjawab setuju dan 65 orang responden menjawab sangat 
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setuju. Nilai rata-rata jawaban responden untuk pernyataan ini adalah 4 

sehingga dapat diartikan bahwa konsumen mempertimbangkan untuk 

membeli produk Glow Pillow dengan standar deviasi sebesar 0.534. 

3. Indikator MBK.3 mengenai ketertarikan konsumen untuk mecoba produk 

Glow Pillow.  Sebanyak  8 orang responden menjawan ragu-ragu, 52 orang 

responden menjawab setuju dan 61 orang responden menjawab sangat 

setuju. Nilai rata-rata jawaban responden untuk pernyataan ini adalah 4 

sehingga dapat diartikan bahwa konsumen tertarik mencoba Glow Pillow 

dengan standar deviasi sebesar 0.618. 

4. Indikator MBK.4 mengenai keinginan mengetahui produk Glow Pillow.  

Sebanyak 3 orang responden menjawab tidak setuju, 6 orang responden 

menjawan ragu-ragu, 57 orang responden menjawab setuju dan 55 orang 

responden menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata jawaban responden untuk 

pernyataan ini adalah 4 sehingga dapat diartikan bahwa konsumen memiliki 

keinginan mengetahui produk Glow Pillow dengan standar deviasi sebesar 

0.694. 

5. Indikator MBK.5 mengenai keinginan mengunjungi toko Glow Pillow.  

Sebanyak 1 orang responden menjawab tidak setuju, 12 orang responden 

menjawan ragu-ragu, 55 orang responden menjawab setuju dan 53 orang 

responden menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata jawaban responden untuk 

pernyataan ini adalah 4 sehingga dapat diartikan bahwa konsumen memiliki 

keinginan mengunjungi toko Glow Pillow dengan standar deviasi sebesar 

0.686. 
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5.3.3 Uji Validitas 

Menurut Sekaran (1992:56), uji validitas adalah untuk menunjukkan 

seberapa baik sebuah instrument yang digunakan untuk mengukur sebuah konsep 

tertentu, dengan kata lain validitas mempersoalkan apakah instrumen yang digunakan 

untuk mengukur suatu atribut benar-benar dapat mengukur atribut yang dimaksud 

sehingga dapat diketahui intstrumen itu berguna atau tidak.  

 
Tabel 5.7 

Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian  
 

Variabel Item R Validitas Sig. Keterangan 

eWOM 

E1.1 0,334 0.000 Valid 

E1.2 0,186 0.041 Valid 

E1.3 0,267 0.003 Valid 

E1.4 0,345 0.000 Valid 

E2.1 0,485 0.000 Valid 

E2.2 0,593 0.000 Valid 

E2.3 0,566 0.000 Valid 

E2.4 0,578 0.000 Valid 

E2.5 0,583 0.000 Valid 

E3.1 0,250 0.006 Valid 

E3.2 0,279 0.002 Valid 

E4.1 0,348 0.000 Valid 

E4.2 0,361 0.000 Valid 

E4.3 0,661 0.000 Valid 

E5.1 0,277 0.002 Valid 

E5.2 0,553 0.000 Valid 

E5.3 0,348 0.000 Valid 

E5.4 0,361 0.000 Valid 

E5.5 0,661 0.000 Valid 

Kepuasan Pelanggan 

KP.1 0,970 0.000 Valid 

KP.2 0,971 0.000 Valid 

KP.3 0,992 0.000 Valid 

KP.4 0,984 0.000 Valid 
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Variabel Item R Validitas Sig. Keterangan 

KP.5 0,990 0.000 Valid 

Minat Beli Konsumen 

MB.1 0,909 0.000 Valid 

MB.2 0,920 0.000 Valid 

MB.3 0,964 0.000 Valid 

MB.4 0,972 0.000 Valid 

MB.5 0,925 0.000 Valid 

 
Sumber : data diolah, 2018 

Tabel 5.4 diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk seluruh indikator 

variabel penelitian <0,05, sehingga dapat disimplkan seluruh indikator variabel 

penelitian  dinyatakan valid. 

5.3.4 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas menurut Sekaran (1992:56) adalah untuk menunjukkan 

kemampuan suatu instrument untuk menunjukkan kestabilan dan kekonsistenan di 

dalam mengukur konsep, dengan kata lain uji reliabilitas bertujuan  untuk mengetahui 

reliabilitas pertanyaan dalam kuesioner. 

Tabel 5.8 
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian  

 

Variable Alpha Keterangan 

eWOM 0.742 Reliabilitas 

Kepuasan Pelanggan 0.838 Reliabilitas 

Minat Beli Konsumen 0.965 Reliabilitas 

Sumber : data diolah, 2018 

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa masing-masing variabel mempunyai koefisien 

alpha lebih besar dari 0,6. Hal ini berarti bahwa pengukuran pada masing-masing 

variable dinyatakan reliable dan selanjutnya dapat digunakan dalam penelitian. 

5.3.5 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 
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Pada analisis regresi pengujian normalitas dilakukan pada nilai residual 

model regresi. Prosedur uji normalitas dilakukan dengan uji kolmogorov smirnov. Jika 

nilai signifikansi uji kolmogorov smirnov> 0.05 (α=5%), maka dapat disimpulkan 

bahwa residual model regresi berdistribusi normal. Berikut adalah hasil uji normalitas 

residual: 

 

Tabel 5.9 
Hasil Uji Normalitas  

 

 Unstandardized 

Residual 

N 121 

Kolmogorov-Smirnov Z 0.824 

Asymp. Sig. (2-tailed) .506 

Sumber : data diolah 

Berdasarkan hasil normalitas diatas menunjukkan bahwa uji kolmogorov 

smirnov menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0.506 yang lebih besar dari 0.05 

(α=5%), sehingga berdasarkan nilai signifikansi tersbut dapat dikatakan residual 

berdistribusi normal.  

2. Uji Multikolinieritas 

Multikolonieritas merupakan suatu keadaan dimana di antara variabel bebas 

dalam model regresi terdapat korelasi yang signifikan.Model regresi yang baik adalah 

yang tidak mengandung multikolinieritas.Untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolinieritas digunakan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance > 

0.10 atau nilai VIF < 10, maka tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam 

model regresi. Dari hasil model regresi menghasilkan nilai tolerance dan VIF sebagai 

berikut: 
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Tabel 5.10 
Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

AVE.EWOM .497 2.013 

AVE.KP .497 2.013 

Sumber : Data diolah, 

Berdasarkan Tabel 5.10 diketahui bahwa kelima variabel bebas memiliki nilai 

tolerance di atas angka 0.10, demikian pula nilai VIF semuanya di bawah angka 10, 

sehingga disimpulkan model regresi bebas dari multikolinieritas. Dengan demikian 

asumsi non multikolinieritas telah terpenuhi. 

3. Uji Autokorelasi 

 Model regresi linier berganda yang baik adalah regresi yang terbebas dari 

gejala autokorelasi. Uji autokorelasi dilakukan dengan membandingkan antara nilai 

Durbin-Watson (dW) dengan nilai dU. Jika nilai Durbin-Watson terletak pada rentang 

dU ≤ dW ≤ 4 – dU, maka data penelitian terbebas dari gejala autokorelasi. 

Berdasarkan tabel Durbin-Watson untuk taraf signifikan (α) = 5%, jumlah data 

pengamatan (n) =121, dan jumlah variable bebas (k) = 2, diperoleh nilai dU = 1.7370. 

Hasil uji autokorelasi disajikan dalam tabel 5.11 dibawah ini. 

 

Tabel 5.11 
Hasil Uji Autokorelasi 

dW dL dU 4-dU HASIL KESIMPULAN 

1,806 1,669 1,737 2,263 dU≤dW ≤ 4-dU Tidak terdapat gejala 

autokorelasi 

 Sumber : Data diolah, 
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 Berdasarkan nilai Durbin-Watson (dW) dan nilai dL yang diperoleh dari tabel 

Durbin-Watson pada tingkat signifikasi 5%, maka dapat disimpulkan bahwa data 

penelitian ini tidak mengalami gejala autokorelasi. Hal ini ditunjukkan dari nilai Durbin-

Watson lebih besar dari nilai dU tetapi kurang dari nilai 4-dU. 

 

Tabel 5.12 
Hasil Uji Autokorelasi 

 

 Unstandardized 

Residual 

Test Valuea .03072 

Cases < Test Value 60 

Cases >= Test Value 61 

Total Cases 121 

Number of Runs 53 

Z -1.551 

Asymp. Sig. (2-tailed) .121 

      Sumber : Data diolah, 

Berdasarkan hasil uji Run Test diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed)  sebesar 

0.121.  Dimana nilai Asymp. Sig. (2-tailed) tersebut lebih dari 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa data residual terjadi secara random (acak). 

4. Uji Linieritas 

 Uji linearitas merupakan teknik analisis yang bertujuan untuk menguji apakah 

suatu hubungan mengikuti pola garis lurus. Uji linearitas dapat dilakukan secara 

analitis, maksudnya data akan diolah secara perhitungan  statistik untuk 

menghasilkan nilai-nilai yang menunjukkan bahwa rancangan model korelasi 



69 

 

memenuhi asumsi linear atau tidak. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka berhubungan 

secara linear dan jika nilai signifikansi < 0,05 maka berhubungan secara tidak linear. 

Hasil uji linieritas disajikan dalam tabel 5.10 dibawah ini. 

 

Tabel 5.13 
Hasil Uji Linieritas  

Untuk Variabel eWom terhadap Minat Beli Konsumen 
 

 Sig. 

AVEMBK * 

AVE_EWOM 

Between Groups (Combined) .000 

Linearity .000 

Deviation from Linearity .313 

Within Groups  

Total  

Sumber : Data diolah, 

 Berdasarkan hasil uji linieritas diatas diperoleh nilai Deviation from Linearity 

sebesar 0.313, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0.05 atau 5%. Maka dari hasil 

tesebut dapat disimpulkan bahwa pada data penelitian ini terdapat hubungan liniar 

secara signifikan antara variabel eWOM dan kualitas produk terhadap minat beli 

konsumen. 

Tabel 5.14 
Hasil Uji Linieritas  

Untuk Variabel Kualitas Produk terhadap Minat Beli Konsumen 
 

 Sig. 

AVEMBK * 

AVEKP 

Between Groups (Combined) .002 

Linearity .000 

Deviation from Linearity .060 

Within Groups  

Total  

Sumber : Data diolah, 
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 Berdasarkan hasil uji linieritas diatas diperoleh nilai Deviation from Linearity 

sebesar 0.060, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0.05 atau 5%. Maka dari hasil 

tesebut dapat disimpulkan bahwa pada data penelitian ini terdapat hubungan liniar 

secara signifikan antara variabel kualitas produk dan terhadap minat beli konsumen. 

5. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier 

memiliki kesamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang 

lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan Uji Glejser dengan meregresikan variabel 

independen dengan nilai absolut residual. Data tidak mengalami gejala 

heteroskedastisitas jika data seluruh variabel yang digunakan mempunyai nilai 

Signifikan hitung (Sig) > 0,05, untuk model regresi terhadap nilai residual yang 

dihasilkan. Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 5.12 

di bawah ini. 

Tabel 5.15 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) .884 .461  1.920 .057 

AVE_EWOM -.119 .133 -.116 -.900 .370 

AVEKP -.026 .053 -.062 -.481 .631 

a. Dependent Variable: Abs_Res 

Sumber : Data diolah, 

 Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas pada Tabel 5.15 dapat 

diketahui bahwa nilai signifikansi variabel independen lebih dari 0,05. Dengan 
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demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada 

model regresi. 

 

5.3.6 Uji Hipotesis 

1. Uji t 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2011:98). Pengujian hipotesis dengan uji t pada penelitian ini 

digunakan untuk menguji dan mengetahui pengaruh variabel independen eWOM dan 

kualitas produk terhadap variabel dependen minat beli konsumen secara parsial. 

 
Tabel 5.16 

Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) 
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.414 .764  -1.851 .067 

AVE_EWOM 1.411 .220 .667 6.418 .000 

AVEKP -.078 .088 -.092 -.888 .377 

Sumber : Data diolah,  

Berdasarkan tabel 5.16 di atas diperoleh persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut: 

Y = -1.414 + 1.411 eWOM – 0.078KP  
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Dari persamaan regresi linier diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. eWOM  terhadap Minat Beli Konsumen 

Nilai koefisien eWOM sebesar 1.411 dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan 

bahwa eWOM mempunyai hubungan yang searah dengan minat beli konsumen 

dan mengandung arti bahwa setiap kenaikan eWOM satu satuan maka variabel 

Beta (Y) yaitu minat beli konsumen akan naik sebesar 1.411 dengan asumsi 

bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Nilai 

siginifikansi 0.000. Ini berarti eWOM berpengaruh signifikan terhadap minat beli 

konsumen secara parsial. 

b. Kualitas Produk  terhadap Minat Beli Konsumen 

Nilai koefisien Kualitas Produk  sebesar 0.078 dan bertanda negatif akan tetapi 

nilai siginifikansi 0.377 > 5% . Ini berarti Kualitas Produk  tidak berpengaruh 

signifikan terhadap minat beli konsumen secara parsial. 

2. Uji F 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2011:98). 

 
Tabel 5.17 
Hasil Uji F 

 

Model F Sig. 

1 Regression 34.126 .000b 

Residual   

Total   

Sumber : Data diolah,  
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 Berdasarkan Tabel 5.17 diketahui bahwa variabel independen eWOM dan 

kualitas produk terhadap variabel dependen minat beli konsumen mempunyai 

signifikansi F hitung sebesar 0.000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05, maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen eWOM dan kualitas produk berpengaruh 

signifikan terhadap minat beli konsumen dan model dikatakan fit secara simultan. 

3. Uji Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen 

(Imam Ghozali, 2006:97). 

Tabel 5.18 
Hasil Uji R2 (Koefisien Determinasi) 

  

Model R R Square Adjusted R Square 

1 .605 .366 .356 

Sumber : Data diolah, 

 

Dari tabel 5.18 dapat disimpulkan bahwa variabel independen eWom dan 

kualitas produk dapat menjelaskan variabel dependen yakni minat beli konsumen 

sesuai nilai R Square sebesar 0.366 atau sekitar 36,6%.  Hal ini berarti bahwa 

besarnya pengaruh variabel independen independen eWOM dan kualitas produk 

dapat menjelaskan variabel dependen yaitu minat beli konsumen sebesar 36,6% 

sedangkan 63,4% dijelaskan oleh faktor–faktor lain diluar penelitian ini. 
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5.4. Pembahasan 

5.4.1. eWOM terhadap Minat Beli Konsumen 

Word of mouth telah mengalami perubahan paradigma. Dulu komunikasi 

Word of Mouth dilakukan secara tatap muka dengan orang yang telah dikenal, namun 

sekarang Word of Mouth dapat dilakukan dalam dunia maya dengan cakupan lebih 

luas, yaitu dalam hitungan detik apa yang kita share mampu dibaca orang lain. 

Pergeseran paradigma tersebutlah word of mouth melalui media internet disebut 

electronic Word of Mouth (Ekawati et al2014:2). 

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa eWom berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat beli konsumen. Hal ini berarti bahwa eWOM dapat 

membantu meningkatkan minat beli konsumen pada produk glow pillow. Hal ini dapat 

dibuktikan dari jawaban kuesioner yang memiliki rata-rata sangat setuju mengenai 

pernyataan-pernyatan yang digunakan sebagai indikator eWOM dalam penelitian ini. 

Hal ini berarti dalam indikator eWOM mempengaruhi responden dalam minat beli 

responden terhadap reservasi online. Hal ini dapat disebabkan karena pergeseran 

perilaku konsumen dengan mengikuti kemajuan teknologi. Konsumen merasa 

dintungkan dengan adanya komunikasi eWOM. 

Konsumen memperhatikan eWOM sebagai hal yang penting. eWOM 

merupakan sebuah media informasi baru mengenai hotel. eWOM mempunyai 

informasi yang terpercaya dan banyak konsumen tertarik untuk mencari informasi 

melalui dunia internet. Secara garis besar eWOM merupakan salah satu variabel yang 

berpengaruh besar dalam minat beli produk glow pillow secara online. Dikarenakan 

adanya kemajuan dunia teknologi yang menuntut semua masyarakat untuk ikut andil 
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dalam penerapannya. Masyarakat meyakini bahwa eWOM merupakan komunikasi 

bebas biaya dan menghemat waktu.  

 

5.4.2. Kualitas Produk terhadap Minat Beli Konsumen 

 Kualitas pruduk menjadi salah satu tolak ukur penting bagi kesuksesan 

sebuah perusahaan. Karena dengan kualitas produk yang baik, perusahaan akan 

mampu bersaing dengan para pesaingnya. Perusahaan juga harus melakukan inovasi 

baru terhadap produk yang mereka tawarkan karena konsumen cenderung bersikap 

kritis terhadap produk- produk yang beredar dipasaran. 

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa kualitas produk tidak berpengaruh 

signifikan terhadap minat beli konsumen. Hal ini berarti bahwa kualitas produk yang 

dijual secara online tidak terlalu berpengaruh dalam meningkatkan minat beli 

konsumen pada produk Glow Pillow. Hal ini dapat dibuktikan dari jawaban kuesioner 

yang memiliki rata-rata sangat setuju mengenai pernyataan-pernyatan yang 

digunakan sebagai indikator kualitas produk dalam penelitian ini. Hal ini berarti bahwa 

konsumen memiliki keputusan membeli produk Glow Pillow tidak berdasarkan kualitas 

produk.  Dengan mempertahankan kualitas produk maka Glow Pillow akan mampu 

meningkatkan penjualannya. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Electronic Word of Mouth dan 

Kualitas Produk terhadap Minat Beli Konsumen Glow Pillow dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Electronic Word of Mouth (X1)  memiliki pengaruh secara signifikan terhadap minat 

beli konsumen Glow Pillow, hal ini dibuktikan dengan hasil nilai probabilitas (p) 

sebesar 0,031 < 0,05 (level signifikansi 5%). Semakin meningkatnya eWOM 

produk Glow Pillow, seperti intensitas penggunaan media sosial (instagram, 

facebook dan twitter) yang semakin sering maka semakin meningkat pula minat 

beli konsumen pada produk Glow Pillow.  

2. Kualitas produk (X2) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli 

konsumen Glow Pillow, hal ini dibuktikan dengan hasil nilai probabilitas (p) 

sebesar 0,377 > 0,05 (level signifikansi 5%). Hasil tersebut sekaligus 

menunjukkan bahwa kualitas produk tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

minat beli konsumen Glow Pillow. Kualitas produk tidak meberikan dampak yang 

signifikan dikarenakan produk Glow Pillow merupakan produk online yang 

dibutuhkan untuk keadaan-keadaan tertentu dan kualitas produk bukanlah hal 

utama yang dilihat dari konsumen melaikan faktor keunikan dari produk Glow 

Pillow. 
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6.2. Keterbatasan Peneltian  

Beberapa hal ini yang menjadikan adanya keterbatasan dalam penelitian  

ini adalah:  

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada beberapa konsumen Glow Pillow 

2. Penggunaan variabel Electronic Word of Mouth dan kualitas produk 

dimungkinkan masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi minat beli 

konsumen. 

3. Penelitian ini hanya menerapkan metode survey dengan alat instrumen 

berupa kuesioner secara online, sehingga kesimpulan yang diambil hanya 

berdasarkan pada data yang terkumpul melalui instrumen kuesioner 

tersebut. 

 

6.3. Saran-saran  

Adanya berbagai keterbatasan dalam peneltian ini, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut:  

1. Bagi Perusahaan  

Berdasarkan hasil penelitian, sebaiknya perusahaan tetap melakukan 

komunikasi elektronik seperti peningkatan intensitas sosial media terhadap 

para konsumen karena hal ini dapat mendorong minat beli followers yang 

baru mengenal produk Glow Pillow. Aktifitas-aktifitas instagram, facebook, 

twitter atau mungkin sosial media lain dapat dimaksimalkan sebagai media 

promosi sehingga dapat meningkatkan minat beli produk Glow Pillow juga 

dapat meningkatkan ulasan-ulasan (comment) maupun saran-saran positif 
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sebagai pengalaman positif yang dapat mendorong terjadinya minat beli 

konsumen. Para konsumen dapat membagi pengalaman positifnya terhadap 

pengguna lain atau followers supaya menambah kesan positif dibenak 

konsumen. Penyampaian info produk melalui sosial media juga harus 

dimaksimalkan sehingga konsumen mengerti bahwa kualitas produk dari 

Glow Pillow juga terjamin dan berkualitas sehingga dapat mengubah pola 

pikir konsumen bahwa Glow Pillow tidak hanya unik tetapi jga memiliki 

kualitas produk yang baik dan terjamin. 

2. Bagi Peneliti  

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan hanya terbatas pada eWOM 

dan kualitas produk. Variabel-variabel tersebut diteliti karena dugaan 

masalah yang terjadi pada produk Glow Pillow, oleh karena itu peneliti 

selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor lain 

yang mempengaruhi minat beli konsumen, misalnya faktor sosial, budaya, 

personal dan psikologis. Serta bisa ditambahkan variabl baru yang bisa 

mempengaruhi minat beli seperti faktor keunikan apakah berpengaruh 

terhadap minat beli konsumen Glow Pillow ataupun citra merk apakah 

memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli produk Glow Pillow. 
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