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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. 

 

 


