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Abstract 

 

Human information needs are determined from several things, one of 

which is interest. Based on previous research, when shopping, consumers feel 

fulfilled when they see a discount of 40%, 50%, or more. In these circumstances, 

of course, groups of people who have an interest in shopping will always look for 

information about discount promos. The development of communication 

technology makes information easier to obtain, one of which is social media 

Twitter. To get information about discounts, there is an @BerburuSale account 

that shares information on various kinds of promos and discounts that are 

applicable. 

This study aims to determine whether or not there is a relationship 

between activities using social media, information quality, and electronic word of 

mouth with the fulfillment of information needs regarding discounts among 

followers of the Twitter account @BerburuSale. The theory used in this research 

is the theory of Uses and Gratification.  

This research is quantitative research. The sampling technique used in this 

research is purposive sampling. Data collection was carried out by distributing 

questionnaires to 100 respondents using survey techniques via google form in 

September 2020. This research method uses a correlational method which is 

included in non-parametric statistics. 

The data analysis technique used is the Spearman Rank correlation 

analysis. From the data analysis, it can be concluded that there is a significant 

influence between the activity variables using social media, information quality, 
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and electronic word of mouth on fulfilling the information needs regarding 

discounts among followers of the Twitter account @BerburuSale. Activities using 

social media have a correlation coefficient value of 0.627, an information quality 

of 0.742 E-WoM of 0.760. With ρ <0.05, the relationship between these variables 

and the fulfillment of discount information needs can be stated positively and in 

the same direction as the level of a strong relationship. 

 

Keywords: social media, Twitter, quality of information, E-WoM, the fulfillment of 

information needs.
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Pendahuluan 

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial, yang berarti manusia tidak akan 

terlepas dengan manusia lainnya. Manusia membutuhkan orang lain karena harus 

berinteraksi, berkomunikasi, bertukar informasi, bekerja sama, dan menjalin 

sebuah hubungan dengan manusia lainnya. Banyak hal yang dibutuhkan manusia 

salah satunya kebutuhan akan informasi. 

Kebutuhan informasi manusia ditentukan dari beberapa hal, salah satunya 

ketertarikan. Setiap individu memiliki ketertarikannya masing-masing. Orang 

yang tertarik dengan alam, senantiasa membutuhkan informasi tentang alam. 

Begitu juga dengan hobi dan aktivitas yang sedang dijalani akan mempengaruhi 

informasi apa yang sedang dibutuhkan. Seseorang yang hobi belanja, cenderung 

membutuhkan informasi mengenai barang keluaran terbaru hingga diskon atau 

promo yang sedang berlangsung. 

Menurut artikel dari marketingcraft.getcraft.com, pada dasarnya ketika 

berbelanja, konsumen merasa terpenuhi hasrat berbelanja ketika melihat diskon 

40%, 50%, atau lebih
1
. Dengan keadaan tersebut, tentunya golongan masyarakat 

yang memiliki ketertarikan dengan berbelanja akan senantiasa mencari informasi 

mengenai promo diskon agar hasrat berbelanjanya terpenuhi. 

Konsumen di Indonesia secara aktif mencari promosi dan potongan harga 

ketika berbelanja hingga membeli tiket perjalanan. Informasi mengenai diskon 

menjadi salah satu kebutuhan. Hal tersebut berdasarkan data yang dirilis oleh 

Boston Consulting Group pada tahun 2017 yang memperlihatkan sebanyak lebih 

                                                           
1
 https://marketingcraft.getcraft.com/id-articles/alasan-promo-instan-efektif-menarik-minat-

konsumen diakses pada 21 Juni  2020 pukul 14.32  

https://marketingcraft.getcraft.com/id-articles/alasan-promo-instan-efektif-menarik-minat-konsumen
https://marketingcraft.getcraft.com/id-articles/alasan-promo-instan-efektif-menarik-minat-konsumen
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dari 60% dari populasi mengaku bahwa mereka menikmati proses pencarian 

diskon dan promosi
2
. 

Informasi mengenai diskon menjadi sebuah kebutuhan bagi sebagian 

orang. Untuk itu seseorang yang memiliki motivasi untuk mencari informasi 

mengenai diskon, akan memilih media sosial mana yang menyediakan informasi 

tersebut. Salah satunya media sosial Twitter. Saat ini, Twitter menjadi salah satu 

media sosial yang digemari karena pertukaran pesan dan informasi di dalamnya 

terjadi sangat cepat dan dapat menjangkau seluruh dunia. 

Salah satu akun base yaitu @BerburuSale yang membagikan informasi 

mengenai diskon atau promosi. Akun twitter ini menyebarkan diskon dan promo-

promo terbaru dari berbagai macam sumber seperti supermarket, market place, e-

commerce bahkan promo dari platform penyedia jasa transport dan pengiriman 

makanan. Tidak hanya pengelola akun yang dapat membagikan informasi promo, 

tetapi followers juga dapat berpartisipasi dengan mengirimkan sebait informasi 

lewat kolom pesan pribadi ke akun @BerburuSale. Kemudian, pesan itu akan 

otomatis terkirim sebagai tweet dari akun @BerburuSale. Sehingga followers akun 

tersebut dapat menerima informasi itu. 

Akun @Berburusale merupakan salah satu akun dengan perkembangan 

yang cukup pesat. Dapat dilihat dengan jangka waktu satu satun, akun ini telah 

memiliki 225,800 pengikut per Agustus 2020 dan masih akan terus berkembang. 

Hal ini menunjukkan bahwa informasi diskon menjadi salah satu informasi yang 

diminati banyak kalangan sehingga menjadi pengikut akun @berburuSale. 

                                                           
2
 https://moneter.id/55304/survey-konsumen-indonesia-aktif-cari-promosi-dan-diskon diakses pada 

21 Juni  2020 pukul 14.32 

https://moneter.id/55304/survey-konsumen-indonesia-aktif-cari-promosi-dan-diskon


5 
 

Dari latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, peneliti tertarik untuk 

meneliti hubungan antara aktivitas menggunakan media sosial, kualitas informasi 

dan electronic word of mouth pada akun media sosial Twiter @BerburuSale 

terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mengenai diskon di kalangan followers. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada hubungan yang signifikan antara aktivitas menggunakan media 

sosial dengan pemenuhan kebutuhan informasi mengenai diskon di kalangan 

followers akun Twitter @BerburuSale? 

2. Apakah ada hubungan yang signifikan antara kualitas informasi dengan 

pemenuhan kebutuhan informasi mengenai diskon di kalangan followers akun 

Twitter @BerburuSale? 

3. Apakah ada hubungan yang signifikan antara electronic word of mouth dengan 

pemenuhan kebutuhan informasi mengenai diskon di kalangan followers akun 

Twitter @BerburuSale? 

 

Kerangka Teori 

1. Media Sosial 

Menurut Van Dijk dalam Nasrullah (2015:11), media sosial adalah 

platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang 

memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena 

itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang 
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menguatkan hubungan antarpengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan 

sosial. 

Selanjutnya dari Meike dan Young (2012), mengartikan media 

sosial sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling 

berbagi di antara individu (to be shared one to one) dan media publik 

untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu. Dapat 

disimpulkan media sosial merupakan platform yang memungkinkan 

penggunanya untuk saling berkomunikasi, berbagi dan bertukar informasi 

maupun berkolaborasi secara online.   

 

2. Diskon 

Diskon atau potongan harga merupakan salah satu strategi promosi 

yang sering dilakukan penjual. Kotler (2003) mengungkapkan, diskon 

adalah pengurangan langsung dari harga barang pada pembelian selama 

suatu periode waktu yang dinyatakan. 

Informasi mengenai diskon sering kita temukan pada media sosial, 

khususnya pada kanal sosial media toko. Pencarian informasi mengenai 

suatu produk hingga diskon yang berlaku menjadi salah satu tahap 

konsumen sebelum berbelanja. Seperti yang diungkapkan Kotler & 

Armstrong (2012: 176) pada umumnya konsumen melewati lima tahap 

dalam proses keputusan pembelian yaitu:  

a. pengenalan masalah,  

b. pencarian informasi,  
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c. evaluasi alternatif,  

d. keputusan pembelian,  

e. perilaku pasca pembelian. 

Pencarian informasi tersebut kini dapat dengan mudah dilakukan 

konsumen lewat media sosial. Terdapat akun twitter seperti @BerburuSale 

yang memberikan informasi mengenai diskon dari berbagai toko maupun 

di e-commerce. 

3. Aktivitas Menggunakan Media Sosial 

Rosengren menerangkan dalam Jalaluddin Rakhmat (2012: 66) 

bahwa penggunaan media terdiri dari jumlah waktu yang digunakan dalam 

berbagai jenis media, isi media yang dikonsumsi dan berbagai hubungan 

antara individu konsumen media dengan isi media yang dikonsumsi atau 

dengan media secara keseluruhan. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

penggunaan media sosial memiliki beberapa komponen. Komponen 

tersebut berupa intensitas, isi pesan dan daya tarik. 

 

4. Teori Uses and Gratification 

Teori uses and gratification pertama kali dikemukakan oleh 

Herbert Blumer dan Elihu Katz (1974). Asumsi teori ini berfokus pada 

pengguna media yang mempunyai peran secara aktif untuk memilih dan 

menggunakan media. Ardianto (2007:71) berpendapat teori ini 
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memusatkan perhatian pada penggunaan (uses) media untuk mendapatkan 

kepuasan (gratifications) atas kebutuhan seseorang. 

Dalam teori Kegunaan dan Kepuasan ini ditekankan bahwa 

khalayak dianggap aktif untuk menentukan media mana yang dipilih untuk 

memuaskan kebutuhannya. Adapun logika yang mendasari penelitian 

mengenai media  uses and gratification menurut Katz (1974) sebagai 

berikut: Kondisi sosial psikologis seseorang akan menyebabkan adanya 

kebutuhan, yang menciptakan harapan-harapan terhadap media massa atau 

sumber-sumber lain, yang membawa kepada perbedaan pola penggunaan 

media (atau keterlibatan dalam aktivitas lainnya) yang akhirnya kan 

menghasilkan pemenuhan kebutuhan, dan konsekuensi lainnya, termasuk 

yang tidak diharapkan sebelumnya. 

Dalam hal ini pengguna media sosial, khususnya Twitter yang 

diasumsikan sebagai khalayak aktif dan dapat menentukan akun atau topik 

apa yang akan diikuti dengan memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat pada 

media sosial tersebut, model yang cocok pada contoh kasus di penelitian 

ini merupakan model dari Katz dkk. Yang mana peneliti berfokus pada 

faktor-faktor penggunaan media yang dapat meningkatkan pemenuhan 

kebutuhan akan informasi terutama informasi mengenai diskon. Hal ini 

menjadi menarik karena sebagian pengguna Twitter menggunakan media 

sosial Twitter untuk tujuan hiburan namun banyak juga yang 

menggunakannya untuk mencari informasi.  
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Dapat disimpulkan secara sadar audiens memilih kategori 

kebutuhan mana yang akan ia penuhi seperti kebutuhan kognitif 

(memperoleh informasi, pengetahuan dan pemahaman), kebutuhan afektif 

(emosional, pengalaman menyenangkan, atau estetis), kebutuhan Integratif 

Personal (memperkuat kredibilitas, rasa percaya diri, stabilitas, dan 

status), Kebutuhan Integratif Sosial (mempererat hubungan keluarga, 

teman dan sebagainya) juga kebutuhan Pelepasan Ketegangan (pelarian 

dan pengalihan). Faktor-faktor psikologis dan sosial yang menjadikan 

kebutuhan informasi apa yang dibutuhkan setiap orang berbeda-beda. 

 

5. Kualitas informasi 

Informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih 

berguna dan lebih berarti bagi para pemakainya (Jogiyanto, 2011: 23). 

Menurut Laudon dan Laudon (2007), informasi dikatakan berarti dan 

berguna apabila data yang telah diubah itu bermanfaat bagi pemakai. Dari 

definisi yang ada dapat disimpulkan bahwa informasi ini bergantung 

dengan persepsi pemakai. 

Dalam hal ini persepsi seseorang atas kualitas informasi khususnya 

di internet menjadi elemen penting. Seseorang dapat melakukan penilaian 

terhadap sebuah informasi. McLeod dan Schell (2008) dalam bukunya 

yang berjudul “Sistem Informasi Manajemen” menyebutkan ada 4 dimensi 

yang dibutuhkan agar dapat menambah nilai dari suatu informasi, yaitu 

Relavansi, Akurasi, Aktual, dan Kelengkapan.  
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Mc Leod dalam Deni dan Kunkun (2013:2) menjelaskan bahwa 

informasi yang berkualitas memiliki ciri-ciri: 

1) Akurat: informasi harus mencerminkan keadaan yang 

sebenarnya. Pengujian terhadap hal ini biasanya dilakukan 

melalui pengujian dari berbagai sumber. 

2) Tepat waktu: informasi itu harus tersedia atau ada pada saat 

informasi tersebut diperlukan, tidak besok tau tidak beberapa 

jam kemudian. 

3) Relevan: informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang 

dibutuhkan. 

4) Lengkap: informasi harus diberikan secara lengkap dan tidak 

menimbulkan tafsir yang salah akan informasi tersebut. 

 

6. Electronic Word of Mouth 

Electronic Word of Mouth adalah proses pertukaran informasi baik 

negative, netral atau positif yang dinamis dan terus berlangsung yang 

berdasarkan pada pengalaman konsumen potensial, aktual dan terdahulu 

mengenai suatu produk, jasa, merk atau perusahaan yang tersedia untuk 

orang dalam jumlah banyak lewat internet (website, jaringan sosial, pesan 

instan, dll) (Ismagilova et al., 2017:18). 

Komunikasi E-wom menghasilkan percakapan dan pertukaran 

informasi antara individu, sehingga dari pertukaran informasi tersebut 

dapat memberikan pengalaman tidak langsung kepada konsumen lain 
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Perbedaan karakteristik tiap media sosial yang berdampak pada hubungan 

interpersonal juga memberikan perbedaan tipe ewom. Beberapa 

komunikasi menghubungkan satu konsumen dengan konsumen lain seperti 

penggunaan pada media sosial berkirim pesan. Sementara yang lain 

menghubungkan konsumen dengan banyak orang lain, seperti halaman 

web. Yang lain mengalir dalam paradigma pemasaran baru, komunikasi 

banyak-ke-banyak, seperti pada ruang obrolan di internet (Jalilvand et al., 

2014:44). 

 

7. Pemenuhan Kebutuhan Informasi 

Istilah informasi digunakan untuk menunjukkan konsep yang 

berbeda-beda. Istilah informasi digunakan dalam berbagai disiplin untuk 

merefleksikan berbagai hal seperti rangsangan sensori, representasi 

mental, pemecahan masalah, pembuatan keputusan, aspek dari permintaan 

dan pembelajaran manusia, proses komunikasi, enilaian tentang relevansi 

informasi untuk kebutuhan informasi (Case, 2007 : 42). 

Informasi digunakan untuk mengurangi ketidakpastian. Seperti 

yang dikatakan Diao (1996: 18) mengatakan bahwa informasi adalah 

fakta, data, kepercayaan, pendapat dan pengetahuan yang tersimpan, 

antara lain adalah monograf, jurnal, bahan pandang dengar atau bahkan 

dalam pikiran manusia. Informasi tersebut dipresentasikan dalam bentuk 

tulisan, ucapan, gambar, atau symbol-simbol yang terekam. 
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Kebutuhan informasi tiap orang berbeda-beda. Hal ini karena 

proses kognitif seseorang berbeda tiap tingkat kesadaran. Sehingga 

menyebabkan sulit untuk mendefinisikan dan mengukur kebutuhan 

informasi seseorang. Banyak factor yang mempengaruhi kebutuhan 

informasi, menurut Nicholas (2000: 94) diantaranya terdiri dari:  

a. jenis pekerjaan, 

b. personalitas, yaitu aspek psikologi dari pencari informasi meliputi 

ketepatan, ketekunan mencari informasi, pencarian secara sistematis, 

motivasi dan kemauan meneria informasi dari teman, kolega atau atasan 

c. waktu, 

d. akses, yaitu sejauh mana menelusur informasi secara internal atau 

eksternal (di luar organisasi), 

e. sumber daya dari teknologi informasi yang digunakan untuk mencari 

informasi. 

 

Metodologi 

Penelitian pada skripsi ini menerapkan pendekatakan kuantitatif dengan 

metode korelasi. Jenis penelitian korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara dua variabel atau lebih. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian ini adalah kuesioner. Menurut Sugiono (2012:142) kuesioner 

merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. 
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Populasi pada penelitian ini adalah akun twitter yang berkaitan dengan 

akun twitter @BerburuSale yaitu followers yang pernah atau sering berinteraksi 

langsung dengan akun twitter @BerburuSale. Akun @berburuSale memiliki 

followers sebanyak 218.000 per Juli 2020.  

Peneliti perlu menentukan jumlah sampel yang digunakan untuk 

penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Dengan karakteristik responden yang 

diperlukan merupakan followers aktif dari akun @BerburuSale yang pernah 

membaca tweet dan berinteraksi dengan pengikut lain. Sehingga ditemukan hasil 

sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang/followers. 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu instrument. Teknik pengujian yang digunakan yaitu 

korelasi Bivariate Pearson dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor 

item dengan skor total. 

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur konistensi hasil jika 

dilakukan pengukuran suatu karakteristik. Perhitungan reliabilitas dapat 

menggunakan formula Cronbach’s alpha 

Selanjutnya, untuk menghitung dan menganalisis korelasi antar variabel, 

digunakan Rank Spearman yang akan dihitung menggunakan program SPSS 

(Statistical Product and Service Solutions). Hasil dari perhitungan akan 

menghasilkan sebuah angka yang menunjukkan nilai koefisien korelasi. Koefisien 

korelasi adalah satu ukuran tentang kekuatan hubungan antara dua variabel 
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(Silalahi, 2012:374). Syamsudin dan Vismaia (2009:25) menjelaskn hubungan 

variabel tersebut dinyatakan dengan nilai dari -1 sampai +1.  Nilai (-) menunjukan 

korelasi negatif yang variabelnya saling bertolak belakang dan nilai (+) 

menunjukkan korelasi positif yang variabelnya saling mendekati ke arah yang 

sama. 

Pedoman koefisien korelasi atau ukuran derajat hubungan dalam penelitian 

ini berpedoman pada berikut ini: 

Interval koefisien Tingkat hubungan 

0,00-0,199 Sangat Lemah 

0,20-0,399 Lemah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,00 Sangat Kuat 

Sumber: Sugiyono, 2012:250 

Sajian Data 

1. Variabel Aktivitas Menggunakan Media Sosial (X1) 

Tabel 1 

Kelas Variabel Aktivitas Menggunakan Media Sosial (X1) 

Kategori Frekuensi Presentase (%) 

Tinggi 92 92% 

Sedang 7 7% 

Rendah 1 1% 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020 

Berdasarkan tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa Aktivitas Menggunakan 

Media Sosial Twitter sudah dalam kategori tinggi. Pada tabel diatas menunjukkan 
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bahwa 92 responden (92%) memiliki tingkat penggunaan kategori tinggi. 

Sementara itu 7 responden (7%) memiliki tingkat penggunaan kategori sedang 

dan 1 responden (1%) memiliki tingkat penggunaan yang rendah. 

2. Variabel Kualitas Informasi (X2) 

Tabel 2 

Kelas Variabel Kualitas Informasi (X2) 

Kategori Frekuensi Presentase (%) 

Tinggi 75 75% 

Sedang 24 24% 

Rendah 1 1% 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020 

Berdasarkan tabel 2 diatas, menunjukkan bahwa tingkat Kualitas Informasi 

sudah dalam kategori tinggi. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa 75 responden 

(75%) memiliki tingkat kategori tinggi. Sementara itu 24 responden (24%) 

memiliki tingkat kategori sedang dan 1 responden (1%) memiliki kualitas 

informasi yang rendah. 

3. Variabel Electronic Word of Mouth (X3) 

Tabel 3 

Kelas Variabel Electronic Word of Mouth (X3) 

Kategori Frekuensi Presentase (%) 

Tinggi 97 97% 

Sedang 2 2% 

Rendah 1 1% 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020 
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Berdasarkan tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa Electronic Word of 

Mouth sudah dalam kategori tinggi. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa 97 

responden (97%) memiliki tingkat Electronic Word of Mouth kategori tinggi. 

Sementara itu 2 responden (2%) memiliki tingkat kategori sedang dan 1 

responden (1%) memiliki tingkat yang rendah. 

4. Variabel Pemenuhan Kebutuhan Informasi (Y) 

Tabel 4 

Kelas Variabel Pemenuhan Kebutuhan Informasi (Y) 

Kategori Frekuensi Presentase (%) 

Tinggi 97 97% 

Sedang 2 2% 

Rendah 1 1% 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020 

Berdasarkan tabel 4 diatas, menunjukkan bahwa Pemenuhan Kebutuhan 

Informasi sudah dalam kategori tinggi. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa 97 

responden (97%) memiliki tingkat Pemenuhan Kebutuhan Informasi kategori 

tinggi. Sementara itu 2 responden (2%) memiliki tingkat kategori sedang dan 1 

responden (1%) memiliki tingkat yang rendah. 

Analisis Data 

1. Hubungan Antara Aktivitas Menggunakan Media Sosial Dengan 

Pemenuhan Kebutuhan Informasi 

Tabel 4.27 

Tabel Uji Korelasi X1 dengan Y 
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Correlations 

 Aktivitas 

Menggunakan 

Media Sosial 

Pemenuhan 

Kebutuhan 

Informasi Diskon 

Spearman's 

rho 

Aktivitas 

Menggunakan Media 

Sosial 

Correlation 

Coefficient 

1.000 .627** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 100 100 

Pemenuhan 

Kebutuhan Informasi 

Diskon 

Correlation 

Coefficient 

.627** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Pada tabel 4.27 dapat diketahui nilai signifikansi atau sig (2-tailed) 

sebesar 0,000, dengan nilai sig (2-tailed) sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel 

aktivitas menggunakan media sosial dengan pemenuhan kebutuhan informasi 

diskon. Pada pernyataan hipotesis dapat diambil kesimpulan bahwa H01 ditolak 

dan Ha1 diterima. 

Melihat tingkat kekuatan (keeratan) hubungan variabel aktivitas 

menggunakan media sosial dengan pemenuhan kebutuhan dapat dilihat nilai 

koefisien korelasi sebesar 0,627. Artinya, tingkat kekuatan korelasi antara 

variabel aktivitas menggunakan media sosial (X1) dengan pemenuhan 

kebutuhan informasi (Y) adalah sebesar 0,627 atau dalam kategori kuat. 

Angka koefisien korelasi pada tabel 4.19 menunjukkan nilai positif, 

yaitu 0,627, sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah, dan 

dapat disimpulkan bahwa aktivitas menggunakan media sosial semakin 

ditingkatkan maka pemenuhan kebutuhan informasi diskon juga akan 

meningkat. 
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2. Hubungan Antara Kualitas Informasi Dengan Pemenuhan Kebutuhan 

Informasi 

 Tabel 4.28 

Tabel Uji Korelasi X2 dengan Y 

Correlations 

 Kualitas 

Informasi 

Pemenuhan Kebutuhan 

Informasi Diskon 

Spearman's 

rho 

Kualitas Informasi Correlation 

Coefficient 

1.000 .742** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 100 100 

Pemenuhan Kebutuhan 

Informasi Diskon 

Correlation 

Coefficient 

.742** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Pada tabel 4.28 dapat diketahui nilai signifikansi atau sig (2-tailed) 

sebesar 0,000, dengan nilai sig (2-tailed) sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel 

kualitas informasi dengan pemenuhan kebutuhan informasi diskon. Pada 

pernyataan hipotesis dapat diambil kesimpulan bahwa H02 ditolak dan Ha2 

diterima. 

Melihat tingkat kekuatan (keeratan) hubungan variabel kualitas 

informasi dengan pemenuhan kebutuhan dapat dilihat nilai koefisien korelasi 

sebesar 0,742. Artinya, tingkat kekuatan korelasi antara variabel kualitas 

informasi (X2) dengan pemenuhan kebutuhan informasi (Y) adalah sebesar 

0,742 atau dalam kategori kuat. 
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Angka koefisien korelasi pada tabel 4.20 menunjukkan nilai positif, 

yaitu 0,742, sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah, dan 

dapat disimpulkan bahwa kualitas informasi semakin ditingkatkan maka 

pemenuhan kebutuhan informasi diskon juga akan meningkat. 

3. Hubungan Antara E-WOM Dengan Pemenuhan Kebutuhan Informasi 

Tabel 4.29 

Tabel Uji Korelasi X3 dengan Y 

Correlations 

 E-

WOM 

Pemenuhan Kebutuhan 

Informasi Diskon 

Spearman's 

rho 

E-WOM Correlation 

Coefficient 

1.000 .760** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 100 100 

Pemenuhan Kebutuhan 

Informasi Diskon 

Correlation 

Coefficient 

.760** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Pada tabel 4.29 dapat diketahui nilai signifikansi atau sig (2-tailed) 

sebesar 0,000, dengan nilai sig (2-tailed) sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel 

electronic word of mouth dengan pemenuhan kebutuhan informasi diskon. 

Pada pernyataan hipotesis dapat diambil kesimpulan bahwa H03 ditolak dan 

Ha3 diterima. 

Melihat tingkat kekuatan (keeratan) hubungan variabel electronic word 

of mouth dengan pemenuhan kebutuhan dapat dilihat nilai koefisien korelasi 
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sebesar 0,760. Artinya, tingkat kekuatan korelasi antara variabel electronic 

word of mouth (X3) dengan pemenuhan kebutuhan informasi (Y) adalah 

sebesar 0,760 atau dalam kategori kuat. 

Angka koefisien korelasi pada tabel 4.21 menunjukkan nilai positif, 

yaitu 0,760, sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah, dan 

dapat disimpulkan bahwa electronic word of mouth semakin ditingkatkan 

maka pemenuhan kebutuhan informasi diskon juga akan meningkat. 

 

Kesimpulan 

Hasil dari analisis data penelitian korelasi aktivitas menggunakan 

media sosial, kualitas informasi, dan electronic word of mouth dengan 

pemenuhan kebutuhan informasi diskon dari akun @BerburuSale dapat ditarik 

beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:  

1. Hasil dari perhitungan data menggunakan Rank Spearman dengan bantuan 

SPSS mengenai variable aktivitas menggunakan media sosial dalam 

penelitian ini akun @BerburuSale diketahui koefisien korelasinya (r) 

adalah sebesar 0,627 dengan signifikansi (ρ) sebesar 0,000. Karena nilai 

rhitung > rtabel (0,0627 > 0,195) maka H01 ditolak dan Ha1 diterima artinya ada 

hubungan yang signifikan antara variabel aktivitas menggunakan media 

sosial dengan pemenuhan kebutuhan informasi mengenai diskon pada akun 

@BerburuSale. Nilai ρ yang positif menunjukkan bahwa hubungan berjalan 

searah, dengan tingkat hubungan pada kategori kuat. 
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2. Hasil dari perhitungan data menggunakan Rank Spearman dengan bantuan 

SPSS mengenai variabel kualitas informasi dalam penelitian ini akun 

@BerburuSale diketahui koefisien korelasinya (r) adalah sebesar 0,742 

dengan signifikansi (ρ) sebesar 0,000. Karena nilai rhitung > rtabel (0,742 > 

0,195) maka H02 ditolak dan Ha2 diterima artinya ada hubungan yang 

signifikan antara variabel kualitas informasi dengan pemenuhan kebutuhan 

informasi mengenai diskon pada akun akun @BerburuSale. Nilai ρ yang 

positif menunjukkan bahwa hubungan berjalan searah, dengan tingkat 

hubungan pada kategori kuat. 

3. Hasil dari perhitungan data menggunakan Rank Spearman dengan bantuan 

SPSS mengenai variabel electronic word of mouth dalam penelitian ini 

akun @BerburuSale diketahui koefisien korelasinya (r) adalah sebesar 

0,760 dengan signifikansi (ρ) sebesar 0,000. Karena nilai rhitung > rtabel 

(0,760 > 0,195) maka H03 ditolak dan Ha3 diterima artinya ada hubungan 

yang signifikan antara variabel electronic word of mouth dengan 

pemenuhan kebutuhan informasi mengenai diskon pada akun akun 

@BerburuSale. Nilai ρ yang positif menunjukkan bahwa hubungan berjalan 

searah, dengan tingkat hubungan pada kategori kuat.  
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