
1

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BELI

FOLLOWERS AKUN INFLUENCER

(Studi Analisis SEM Tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Beli

Followers Akun Twitter @TongkronganSolo)

Primayanti Mukti Ani

Diah Kusumawati

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

@TongkronganSolo is one of the Influencer Twitter account which focused
on culinary in Solo. This account is used many restaurants to promote their
products. This research is important to test the validity of purchase intention
model which conceptually built through Awareness, Electronic Word of Mouth
(E-WOM), Perceived Value, Perceived Price, Perceived Quality, Promotion,
Trustworthiness, Usage, and Satisfaction. This research was carried out on
@TongkronganSolo’s followers with the 100 respondents. Researchers using an
online questionnaire linked to @TongkronganSolo’s tweet. The data is analyzed
with Structural Equational Modelling (SEM) method. The results showed that the
model of purchase intention is fit with RMSEA value 0.025 and P-Value 0.23112.
Promotion, Perceived Quality and Perceived Price are the most contributing on
purchase intention with the coefficient respectively (1.01), (0.98) and (0.53).
These result shows that the influencers or buzzer need to create the attractiveness
promotion through visualization interesting and consistently refer good quality
product with price that can be reached by his followers.
Key words: Social Media, Awareness, Electronic Word of Mouth (E-WOM),

Perceived Value, Perceived Price, Perceived Quality, Promotion,
Trustworthiness, Usage, Satisfaction, Purchase Intention.
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Pendahuluan

Besarnya pengguna internet di dunia menyebabkan semakin banyaknya

situs-situs baru bermunculan, seperti situs social networking atau situs jejaring

sosial. Dari sekian banyak situs social networking di internet, salah satu situs yang

saat ini cukup digandrungi adalah Twitter. Twitter merupakan salah satu situs

pertemanan yang berbasis microblogging untuk menjalin pertemanan di dunia

maya di mana seseorang dapat berinteraksi dengan pengguna lain melalui tulisan

atau teks dengan panjang maksimun 140 karakter.

Berdasarkan hasil perhitungan tahun 2013 oleh Semiocast, peneliti sosial

media yang dikutip dari situs tempo.co, ada lima negara yang dianggap paling

banyak menggunakan Twitter. Negara terbanyak pertama adalah Amerika Serikat,

kedua Jepang, ketiga Indonesia, keempat Inggris, dan kelima Brazil. Indonesia

menyumbang angka sebanyak 6,5 % dari 904 juta total akun di dunia, sehingga

kurang lebih di Indonesia memiliki sekitar 58.7 juta akun Twitter. Hal ini

membuktikan tingginya angka pengguna Twitter di Indonesia.

Penggunaan Twitter semakin berkembang dengan tidak hanya terpaku

pada fungsi awalnya sebagai media komunikasi sosial. Salah satunya Twitter

mampu bertindak sebagai media pemasaran dan promosi. Di Indonesia, beberapa

brand besar yang telah menggunakan Twitter sebagai salah satu media promosi

yaitu Nutrisari (@NutrisariID), Acer (@acerID), dan XL (@XL123). Tak hanya

brand besar, bahkan usaha yang baru berkembang pun dapat menjadi besar karena

keberadaan Twitter, seperti yang terjadi pada bisnis camilan keripik pedas, Maicih

(@infomaicih).

Salah satu cara pemasaran paling cepat di Twitter adalah dengan

menggunakan bantuan orang lain melalui akun-akun yang sudah berhasil

membangun audiens mereka terlebih dahulu. Pemilik akun seperti ini biasa

disebut influencer atau buzzer. Influencer adalah sebuah nama/akun yang dikenal

berfokus pada bidang tertentu dan orang-orang ‘mengikuti’ nya (mem-follow)

karena bidang tersebut. Influencer atau buzzer tersebut bertugas memberikan

kalimat promosi merek tertentu yang biasa disebut Tweet berbayar atau dalam

bahasa Inggrisnya disebut dengan paid to tweet.
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Menurut Dobkin Jenna (2013), Influencer marketing merupakan proses

memanfaatkan kekuatan orang-orang berpengaruh untuk menyebarkan kesadaran

merek dan membangun kepercayaan di antara konsumen

(www.socialmediatoday.com). Strategi ini menjadi lahan potensial baru bagi

banyak pemasar. Influencer dapat membantu menghasilkan brand awareness dan

membujuk orang lain (pengikutnya) untuk mengambil tindakan. Influencer

bekerjasama dengan pemilik merek untuk menyebarkan pesan merk tersebut

kepada khalayak luas. Karena audiens atau khalayak sudah memiliki hubungan

berbasis kepercayaan dengan influencer, maka mereka menjadi lebih mudah

menerima pesan dan lebih memungkinkan untuk mengambil tindakan.

Akun @TongkronganSolo merupakan salah satu akun influencer di bidang

kuliner di kota Solo. Akun ini memiliki followers 40.980 (20 September 2014),

memiliki fokus untuk menyebarkan informasi yang secara khusus berkaitan

dengan kuliner di kota Solo serta secara umum memberikan informasi seputar

kota Solo, seperti komunitas atau event. Akun ini mulai bergabung di Twitter pada

12 Januari 2012. Hingga tanggal 20 September 2014 akun ini telah memposting

tweetnya lebih dari 33.000 tweet dengan rata-rata 44 tweet perhari. Selain

memiliki akun di Twitter, @TongkronganSolo juga hadir dalam bentuk web yaitu

www.tongkrongansolo.com, Instagram yaitu @TongkronganSolo dan belakangan

menambah media promosi lagi melalui BlackBerry Messanger.

Kota Solo memang terkenal dengan geliat wisata kulinernya. Banyak

usaha-usaha yang bergerak di bidang kuliner, seperti kafe, kedai, wedangan,

restoran, dan lain sebagainya. Dengan segala menu tersedia, mulai dari menu

Indonesia, Oriental, hingga menu Western. Melihat menjamurnya bisnis tempat

makan, tentunya penting bagi pengusaha untuk terus meningkatkan pengetahuan

konsumen tentang produknya. Selain dengan membuat akun Twitter bisnisnya

sendiri, memanfaatkan akun @TongkronganSolo menjadi pilihan lain mengingat

audiens (followers) akun tersebut tergolong cukup tinggi.

Setiap harinya @TongronganSolo memberikan tweet iklan. Tweet ini

menyangkut tentang informasi menu dan harga, serta promo-promo terbaru yang

diberikan oleh kedai atau restoran tersebut. Admin membuat kemenarikan
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promosi salah satunya melalui kuis dengan hadiah berupa voucher yang

disponsori oleh beberapa restoran. Dalam kuis tersebut admin dari

@TongkronganSolo akan memberikan hashtag #kuisengajasih. Selain kuis,

@TongkronganSolo juga sering memberi informasi diskon atau potongan harga

yang diberikan oleh pemilik restoran.

Admin @TongkronganSolo akan menyebutkan (mention) akun Twitter

dari restoran yang sedang ia promosikan. Tidak lupa memposting foto dari

makanan yang telah dicoba oleh admin atau dengan kata lain menu yang

direkomendasikan dengan hashtag #isengajasih. Fungsi hashtag tersebut adalah

untuk memudahkan pengikutnya mencari dan mengikuti topik-topik percakapan

dengan hashtag tersebut.

Akun ini juga terbuka untuk followers-nya saling berbagi informasi atau

berkomentar terkait kuliner di Kota Solo. Hal ini memungkinkan terjadinya suatu

interaksi sosial secara elektronik yang akan mendorong terjadinya electronic-word

of mouth (e-WOM). Pesan dalam e-WOM tersebut akan menjadi referensi dalam

memudahkan konsumen untuk melakukan keputusan pembelian.

Adanya terpaan tweet iklan melalui @TongkronganSolo yang berisi

stimuli-stimuli tersebut akan menguntungkan bagi pelaku bisnis karena dapat

meningkatkan kesadaran audiens terhadap usaha kuliner yang mereka bangun

yang tentunya akan mengarah pada pembelian. Sebelum proses pembelian ini

terlaksana, terlebih dulu timbul keinginan dari dalam diri seseorang untuk

membeli suatu produk yang disebut dengan minat beli. Minat beli terhadap suatu

produk dapat terjadi dengan adanya pengaruh dari orang lain yang dipercaya oleh

calon konsumen. Minat 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 (Simamora, 2001: 106).

Dari uraian inilah, peneliti ingin menganalisis faktor-faktor yang

mempengaruhi minat beli masyarakat yang mengikuti salah satu akun influencer

di kota Solo tersebut meliputi awareness, E-WOM, perceived value (persepsi

nilai), perceived price (persepsi harga), perceied quality (persepsi kualitas),
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promosi, trustworthiness, usage, dan satisfaction (kepuasan). Sehingga dapat

diketahui faktor mana yang memiliki kontribusi terbesar untuk dapat

dimaksimalkan guna meningkatkan minat beli konsumen.

Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi faktor Awareness, Electronic word of Mouth,

Perceived value, Perceived Price, Perceived Quaity, Promotion,

Trustworthiness, Usage, dan Satisfaction dalam mempengaruhi minat beli

followers akun Twitter @TongkronganSolo?

Telaah Pustaka

1. Komunikasi dan Komunikasi Pemasaran

Menurut Harold D. Laswell dalam Ruslan (2006: 99) mendefinisikan

komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut: Who Say

What In Which Channel To Whom With What Effect? Dimana unsur- unsur

pokok komunikasi adalah komunikator (communicator, source, sender),

pesan (message), media (channel), komunikan (communican, receiver,

recipient), dan efek (effect, impact, influence). Efek yang yang terjadi dapat

berakibat positif maupun negatif tergantung dari respon, persepsi dan opini

dari hasil penyampaian pesan tersebut.Terjadinya perubahan pendapat atau

sikap atau perilaku khalayak merupakan salah satu bentuk konkrit efek

komunikasi.

Komunikasi merupakan elemen yang sangat penting dalam

pemasaran. Pemasaran hakekatnya adalah komunikasi yang tercipta antara

produsen (komunikator) dengan konsumen (komunikan). Di antara

produsen dengan konsumen dihubungkan dengan adanya arus informasi.

Melalui arus informasi inilah maka kegiatan pemasaran dapat berlangsung.

Dengan komunikasi produsen dapat menawarkan produk dan

mempengaruhi konsumen untuk menggunakan produk yang ditawarkan.
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Komunikasi pemasaran merupakan komunikasi impersonal, yaitu

komunikasi yang dirancang oleh perusahaan untuk merangsang pembelian,

memberikan arti simbolik pada produk, atau menunjukkan bahwa

komunikasi tersebut memiliki atribut-atribut yang dapat menyelesaikan

masalah pembeli (benefits) secara lebih baik dari produk pesaing (Presetijo

& Ihalauw, 2005:131). Komunikasi pemasaran menunjuk pada kegiatan

yang ditujukan untuk menciptakan hubungan interaktif antara perusahaan

dengan pasar sasarannya, dan untuk menciptakan pengaruh yang positif atas

pesan yang disampaikan pada pasar sasarannya yang bermuara pada

pertukaran.

2. Pemasaran di Twitter

Di luar kotaknya sebagai media komunikasi sosial, Twitter telah

berkembang sebagai sarana yang sangat multifungsi. Salah satunya Twitter

mampu bertindak sebagai media pemasaran dan promosi. Twitter banyak

dimanfaatkan pebisnis untuk melakukan marketing secara online. Tidak

hanya perusahaan besar yang memanfaatkan akun Twitter sebagai sarana

promosi, bisnis lokal pun mulai melakukan pemasaran dunia maya dengan

situs ini melalui iklan dalam bentuk Tweet berbayar.

Iklan melalui Twitter berbeda dengan iklan melalui media

konvensional seperti televisi, radio, maupun surat kabar dan koran. Iklan

melalui Twitter umumnya hanya berupa kalimat persuasi dengan

menggunakan hastag tertentu untuk menarik perhatian. Mengacu pada

definisi terpaan iklan dari Rossiter & Percy (1997: 559) bahwa terpaan iklan

adalah khalayak dapat melihat (see), mendengar (hear) dan atau membaca

(read) iklan tersebut. Maka terpaan tweet iklan yaitu khalayak melihat dan

membaca tweet yang berisi persuasi (iklan) tersebut.

Pengaruh yang ditimbulkan saat beriklan melalui Twitter berbeda

dengan iklan melalui televisi maupun surat kabar. Saat sebuah akun

membuat tweet iklan, tweet ini dapat dibaca oleh seluruh followers akun

tersebut kemudian dapat dilihat interaksinya secara langsung dengan
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melihat reply dan retweet. Selain dapat dilihat interaksinya, reply dan

retweet membuat tweet iklan menjangkau khalayak yang lebih luas lagi

karena saat sebuah akun melakukan retweet maka followers akun tersebut

akan ikut serta mendapat terpaan suatu iklan.

3. Pendukung Pemasaran Twitter

Menurut Rakhmat (2009: 253), komunikasi yang efektif ditandai

dengan adanya pengertian, dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi

sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya

menimbulkan suatu tidakan. Syarat utama agar komunikasi itu efektif

adalah kredibilitas. Dengan terus menerus membangun kredibilitas maka

segala yang disampaikan oleh komunikator dapat dipercaya oleh

komunikan.

Kredibilitas sumber komunikasi merupakan unsur penting dalam

membuat pesan yang bisa mempengaruhi, membujuk, dan mengubah sikap

(Prasetijo & Ihalauw, 2005: 134-135). Dalam pengertiannya yang paling

dasar kredibilitas mengacu pada kecenderungan untuk percaya kepada

seseorang. Salah satu cara untuk membangun kredibilitas sumber

komunikasi adalah dengan meminta dukungan (endorsment) dari tokoh

umum yang populer. Selain dukungan dari selebriti, produk-produk juga

dapat meminta dukungan dari tokoh khusus yang memiliki pengaruh besar

di kalangan target pasar.

Dalam pemasaran Twitter, endorsment ini dilakukan dengan

memberikan produk terbaru dari perusahaan yang akan dipasarkan kepada

publik figur yang aktif dan memiliki banyak followers di Twitter. Kemudian

endorser diminta membuat testimoni atau review dari produk tersebut

melalui posting message di Twitter dengan menyebutkan akun Twitter dari

perusahaan yang mengendorsenya. Postingan tersebut akan dibaca oleh

followers dan diharapkan dapat menarik mereka untuk mencari tahu lebih

lanjut mengenai produk yang dipromosikan.
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4. Minat Beli

Dalam proses pembelian, setelah melakukan seleksi, konsumen

mulai mengarah pada niat atau keinginan untuk membeli (purchase

intention) dengan kecenderungan untuk membeli merek tertentu yang sesuai

dengan kriteria keinginan mereka. Keinginan membeli secara umum

didasarkan pada upaya mencocokkan motif pembelian dengan atribut atau

karakteristik merek yang tengah dipertimbangkan dengan melibatkan aspek

psikologis, seperti motivasi, persepsi, dan integrasi (Morissan, 2010:111).

Setelah muncul keinginan atau minat membeli tahap selanjutnya adalah

keputusan pembelian (purchase decision). Hingga akhirnya terjadilah

pembelian yang sebenarnya (actual purchase).

Pada kebanyakan orang, perilaku pembelian konsumen seringkali

diawali dan dipengaruhi oleh banyaknya rangsangan (stimuli) dari luar

dirinya, baik berupa rangsangan pemasaran maupun rangsangan dari

lingkungannya. Dalam penelitian ini stimuli tersebut diwujudkan dalam

awareness, E-Wom, perceived value, perceieved price, perceived quality,

promosi, trustworthiness, usage, dan satisfaction.

a. Awareness

Aaker (1991:61) mendefinisikan brand awareness atau

kesadaran merek sebagai kemampuan dari calon pembeli untuk

mengenali dan mengingat sebuah merek dalam sebuah kategori produk

tertentu. Kesadaran merek memainkan peran penting pada minat beli

karena konsumen cenderung membeli produk yang akrab dan terkenal.

Kesadaran merek dapat membantu konsumen untuk mengenali merek

dari kategori produk dan membuat keputusan pembelian (Yang, Yeh,

Chi, 2009). Dalam penelitian ini, awareness dimaksudkan sebagai tahap

awal dari followers terbantu untuk mengenali restoran-restoran di Kota

Solo melalui tweet @TongkronganSolo.

b. Perceived Value

Persepsi nilai adalah penilaian konsumen secara keseluruhan

akan faedah dari suatu produk berdasarkan persepsi mengenai apa yang
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telah mereka terima dan apa yang telah mereka berikan (Zeithaml,

Valerie A., 1988). Dalam penelitian ini persepsi nilai berarti kesesuaian

harga dari restoran yang dipromosikan @TongkronganSolo terhadap

manfaat yang akan mereka terima. Dalam hal ini manfaat dari makanan

yang dapat diterima diantaranya membuat mereka kenyang, membuat

mereka senang karena rasanya, nyaman dengan lokasi restoran, hingga

rasa bangga karena dapat mengonsumsinya.

c. Perceived Price

Persepsi harga berkaitan dengan bagaimana informasi harga

dipahami seluruhnya oeh konsumen dan memberikan makna yang

mendalam bagi mereka (Peter & Olson, 2005: 405). Dalam teori

ekonomi mikro, harga yang lebih tinggi kurang mempunyai

kemungkinan untuk dibeli oleh konsumen (Sutisna, 2001: 80). Dalam

penelitian ini persepsi harga dibentuk oleh persepsi followers bahwa

harga yang ditawarkan dari restoran yang dipromosikan

@TongkronganSolo dapat mereka jangkau.

d. Perceived Quality

Aaker (1991:85-86) menyatakan bahwa perceived quality atau

persepsi kualitas adalah persepsi pelanggan terhadap kualitas atau

keunggulan suatu produk atau jasa layanan ditinjau dari fungsinya

secara relatif dengan produk-produk lain. Untuk produk yang

merupakan kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman, konsumen

sangat mempertimbangkan kualitasnya. Dalam penelitian ini persepsi

kualitas secara keseluruhan dapat dinilai dari penilaian subjektif pada

kualitas produk yang dievaluasi dari pengalaman followers sebelumnya

setelah mencoba atau mengunjungi restoran yang direferensikan oleh

@TongkronganSolo yang dinilai baik oleh responden.

e. Trustworthiness

Trusthworthiness didefinisikan sebagai kejujuran, integritas,

dan kemampuan untuk dipercaya dari endorser yang diyakini oleh target

audiens (Erdogan et al., 2001 dalam Magnini P. Vincent et al., 2008).
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kepercayaan mengawali proses internalitation dimana pesan promosi

mempengaruhi kepercayaan, opini, sikap, dan perilaku konsumen.

Sehingga figur yang dijadikan endorser harus memiliki kredibilitas yang

tinggi agar dapat merubah perilaku konsumen.

Chong, Yang, dan Wong (2009) membagi atribut dari

trustworthiness yaitu perceived integrity (integritas), perceived

competency (kemampuan) dan perceived benevolence (kemurahan hati).

Dalam penelitian ini @TongkronganSolo berfungsi sebagai perantara

antara pemilik restoran dengan calon konsumen yaitu followers-nya.

Perceived integrity berkaitan dengan kredibilitas akun

@TongkronganSolo dalam mengetahui seputar kuliner di Kota Solo.

Perceived competency berupa keahlian akun @TongkronganSolo dalam

merekomendasikan suatu restoran yang dianggap baik oleh followers-

nya. Dan perceived benevolence merupakan usaha @TongkronganSolo

dalam menjalin hubungan yang baik dengan followers-nya yang tidak

sekedar dimanfaatkan dalam bisnisnya.

f. Promotion

Promosi adalah info atau persuasi satu arah yang dibuat untuk

mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang

menciptakan pertukaran dalam pemasaran (Swastha, 1991 dalam

Rangkuti 2009: 49). Tujuan utama dari promosi adalah menarik

konsumen agar mau melakukan pembelian terhadap produk yang

ditawarkan.

Daya tarik promosi dalam akun @TongkronganSolo salah

satunya diwujudkan dalam bentuk kontes atau kuis di Twitter. Hadiah

dari kuis yang sering diberikan berupa voucher makan yang disponsori

oleh beberapa restoran yang bekerjasama dengannya. Promosi lainnya

berupa informasi potongan harga atau diskon khusus di sebuah restoran.

Diskon adalah pengurangan dari harga dalam daftar yang diberikan

penjual kepada pembeli. Diskon mendorong konsumen untuk melakukan

pembelian yang segera (Cannon et al., 2008: 194). Selain itu untuk lebih
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menarik minat pengikutnya, admin sering menyertakan foto ketika

mempromosikan suatu menu. Riset membuktikan bahwa informasi

mengenai produk akan diingat lebih baik ketika informasi tersebut

dilengkapi dengan gambar atau visualisasi daripada jika hanya dalam

bentuk prosa atau kata-kata (Shimp, 2003: 205)

g. E-WOM

Electronic word of mouth adalah pernyataan positif atau

negatif yang dibuat oleh pelanggan potensial,  pelanggan aktual, dan

mantan pelanggan tentang produk atau perusahaan melalui internet

(Henning-Thruau et al., 2004, dalam Prasetyo, 2013). Terjadinya

electronic word-of-mouth berakar dari pengalaman konsumen atas

produk atau jasa yang telah dikonsumsi. Ketika konsumen memperoleh

kepuasan dari pengalaman konsumsinya, maka konsumen secara

sukarela akan membuat pernyataan (review) mengenai sebuah produk

atau jasa tersebut.

Dalam penelitian ini e-WOM yang terjadi diukur dengan

indikator: Membaca ulasan/testimoni mengenai suatu tempat makan di

akun @TongkronganSolo untuk mengetahui restoran atau makanan

mana yang memberi kesan yang baik pada orang lain; Membaca review

produk di @TongkronganSolo untuk memastikan membeli makanan

atau mengunjungi restoran yang tepat; Berkonsultasi secara online di

@TongkronganSolo untuk membantu memilih restoran mana yang

sebaiknya dikunjungi; Akun @TongkronganSolo dibicarakan positif.

h. Usage

Selain berkaitan dengan brand loyalty, brand usage juga

berkaitan dengan awareness dan attitude. Menurut Farris dkk. (2006:

35), awareness, attitude, dan usage (AAU) berkaitan dengan hierarchy

effect, yaitu sebuah tingkatan yang menggambarkan tahapan konsumen

dari yang awalnya tidak mengetahui produk hingga pembelian produk.

Usage atau penggunaan biasanya diidentikkan dengan pengalaman

menggunakan merek. Dalam penelitian ini usage dijadikan variabel
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karena berkaitan dengan loyalitas followers akun @TongkronganSolo.

Akun yang sudah dibentuk selama dua tahun ini terus mengalami

penambahan followes dari awal dibentuk hingga sekarang. Mereka yang

telah lama memfollow akun tersebut dan sering mengaksesnya

diasumsikan memiliki loyalitas yang tinggi sehingga lebih mudah

dipengaruhi stimuli-stimuli dari @TongkronganSolo yang

meningkatkan minat beli.

Salah satu faktor user’s experience dalam mempengaruhi

minat beli dalam penelitian ini mencakup brand usage yang terbagi

menjadi beberapa term waktu penggunaan yaitu, brand used most often

(BUMO), brand used most often before (BUMO Before), dan BUMO

future (merek yang akan digunakan).

i. Satisfaction

Kepuasan konsumen merupakan evaluasi purna beli atau hasil

evaluasi setelah membandingkan apa yang dirasakan dengan

harapannya. Dari penjelasan tersebut artinya bahwa kepuasan

pelanggan adalah hasil yang dirasakan atas penggunaan produk atau

jasa, sama, atau melebihi apa yang diinginkan (Yamit, 2004: 78).

Pelanggan yang merasa puas pada produk/jasa yang digunakannya akan

kembali menggunakan jasa/produk yang ditawarkan. Hal ini akan

membangun kesetiaan pelanggan. Dalam penelitian ini kepuasan dapat

terwujud ketika followers mencoba apa yang telah direkomendasikan

atau direferensikan akun @TongkronganSolo dan ternyata sesuai

dengan harapannya sehingga memungkinkan timbulnya minat beli

ulang di kemudian hari.

Metodologi

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode kuantitatif

dengan menggunakan pendekatan survey. Survey merupakan tipe pendekatan

dalam penelitian yang ditujukan pada sejumlah besar individu atau kelompok

dengan jumlah relatif besar yang dapat mewakili populasi (Faisal, 2010:23). Data
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yang telah dikumpulkan nantinya akan dianalisis dengan teknik Structural

Equational Modelling atau SEM.

Sajian dan Analisis Data

Dari data yang telah dikumpulkan dari responden, peneliti melakukan

proses koding dan pengolahan data koding menggunakan SPSS kemudian melihat

pola keterkaitan masing-masing variabel dengan menggunakan metode Structural

Equation Modeling (SEM) melalui software LISREL 8.51. Peneliti akan menguji

apakah model konseptual yang dibangun identik dengan model populasi.

Selanjutnya bagaimana kontribusi masing-masing variabel dalam mempengaruhi

minat beli akan dilihat dari koefisien korelasi antara variabel laten. Dari hasil

pengolahan data diperoleh:



14

a. Goodness of Fit

Tabel 1

Goodness of Fit Model SEM

Goodness of Fit
Cut off

Value
Hasil Keterangan

Significant Probability (P-

value)

≥ 0,05 0,23112 Good Fit

Root Mean Square Error of

Aproximation (RMSEA)

≤ 0,05 0,025 Good Fit

Pada tabel-tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh hasil uji telah

memenuhi model fit. Nilai hasil uji RMSEA (Root Mean Square Error of

Aproximation) adalah nilai yang digunakan untuk mengukur

penyimpangan nilai parameter pada suatu model. Hasil di atas menunjukan

bahwa model ini mampu menjelaskan dengan tepat Minat Beli followers

@TongkronganSolo berdasarkan aspek-aspek yang mempengaruhinya,

yaitu awareness, electronic word of mouth (e-WOM), recommendation,

perceived value, perceived price, perceived quality, promosi,

trustworthiness, usage, dan satisfaction dengan simpangan/error 2,5%. P-

Value 0,23112 menunjukkan bahwa peluang kecocokan model ini bila

diterapkan di penelitian sejenis dengan populasi yang berbeda sebesar

23,112%. Artinya bahwa model tersebut cukup mewakili fenomena yang

terjadi di lapangan.

b. Interpretasi Hubungan Antar Variabel Structural Equation Model

Untuk lebih memudahkan melihat nilai muatan tiap variabel dalam

model, maka nilai muatan tiap faktor dari variabel disajikan dalam bentuk

tabel sebagai berikut:
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Tabel 2

Nilai muatan faktor variabel laten eksogen ke variabel laten endogen,

variabel indikator eksogen ke variabel laten eksogen dan variabel indikator

eksogen ke variabel laten endogen

Variabel Laten
Eksogen Variabel Indikator

Variabel
Laten

Endogen

Nilai
muatan
variabel

laten
eksogen ke

variabel
laten

endogen

Nilai
muatan
variabel

indikator
eksogen ke

variabel
laten

eksogen

Nilai
muatan
variabel

indikator
eksogen ke

variabel
laten

endogen

Awareness
Familiar terhadap restoran di
Solo

Minat Beli

0,01 0,62 0,0085

E-WOM

Membaca testimoni followers
lain

-0,45

0,37 0,0656

Membaca review produk dari
admin

0,51 0,1246

Konsultasi online 0,47 0,1058
Dibicarakan positif di Twitter 0,43 0,0886

Perceived Value
Kesesuaian harga dan
manfaat

-0,26 0,62 -0,2222

Perceived Price Keterjangkauan harga 0,53 0,83 0,4530
Perceived Quality Kualitas produk 0,98 0,68 0,8376

Promotion
Diskon

1,01
0,49 0,2936

Foto 0,53 0,3435
Kuis 0,43 0,2261

Trustworthiness
Perceived Integrity

-0,59
0,55 -0,1765

Perceived Competency 0,64 -0,2390
Perceived Benevolence 0,39 -0,0887

Usage

Best Usage Most Often
(BUMO)

0,48

0,60 0,1361

Best Usage Most Often
Before (BUMO Before)

0,55 0,1144

Best Usage Most Often
Future (BUMO Future)

0,66 0,1597

Satisfaction Kepuasan pasca membeli -0,54 0,89 -0,4615

Pada tabel muatan variabel laten eksogen terhadap variabel laten

endogen, yaitu minat beli di atas dapat dilihat bahwa terdapat tiga variabel

laten eksogen yang memiliki nilai muatan faktor positif yang paling besar

dibandingkan muatan variabel laten eksogen lainnya. Ketiga variabel

tersebut adalah promotion (1,01), perceived quality (0,98), dan perceived

price (0,53). Artinya ketiga variabel laten tersebut memiliki pengaruh

paling kuat terhadap Minat Beli sehingga @TongkronganSolo perlu

memaksimalkan ketiga faktor tersebut untuk meningkatkan minat beli

followers.
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Selain variabel yang memiliki nilai muatan faktor yang positif,

pada model ini juga terdapat variabel yang bernilai minus yaitu E-WOM,

perceived value, trustworthiness, dan satisfaction. Hal ini menunjukkan

bahwa keaktifan memanfaatkan E-WOM, tingkat persepsi nilai, tingkat

kepercayaan, dan tingkat kepuasan followers @TongkronganSolo belum

serta merta dapat meningkatkan minat beli mereka terhadap restoran yang

dipromosikan atau direferensikan.

c. Uji Kebaikan Model Pengukuran

Secara kuantitatif sekumpulan variabel indikator dikatakan

reliable (handal) dalam mencerminkan variabel latennya apabila

memenuhi kriteria Construct Reliability (CR) dan Variance Extracted

(VE) (Hair, Anderson, Tatham & Black, 1998: 612). Uji CR dan VE

dapat dilakukan menggunakan rumus:

Pada model struktural Minat Beli followers @TongkronganSolo

dapat diketahui kehandalan setiap variabel laten pada tabel berikut:

Tabel 3

Uji CR dan VE Model Minat Beli Followers @TongkronganSolo

Variabel
Laten

Variabel
Indikator

λi δi λi
2 (Σ λi)2 Σδi Σλi

2

CR (≥0,7 )

(Σ λi)2

(Σ λi)2+ Σδi

VE (≥0,5)

Σ λi
2

Σ λi
2+ Σδi

Awareness
Mengenali
restoran di
Solo

0,62 0,09 0,384 0,384 0,09 0,384 0,810 0,810

E-WOM

Membaca
testimoni
followers lain

0,37 0,17 0,137

3,168 1,58 0,803 0,67 0,34
Membaca
review produk
dari admin

0,51 0,51 0,260
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Konsultasi
online

0,47 0,71 0,221

Dibicarakan
positif di
Twitter

0,43 0,19 0,185

Perceived
Value

Kesesuaian
harga dan
manfaat

0,62 0,07 0,384 0,384 0,07 0,384 0,846 0,846

Perceived
Price

Keterjangkaua
n harga

0,83 0,01 0,689 0,689 0,01 0,689 0,986 0,986

Perceived
Quality

Kualitas
produk

0,68 0,12 0,462 0,462 0,12 0,462 0,794 0,794

Promotion
Diskon 0,49 0,20 0,240

2,103 0,7 0,706 0,750 0,502Foto 0,53 0,16 0,281
Kuis 0,43 0,34 0,185

Trustwor-
thiness

Perceived
Integrity

0,55 0,23 0,303

2,496 0,66 0,864 0,791 0,567
Perceived
Competency

0,64 0,21 0,410

Perceived
Benevolence

0,39 0,22 0,152

Usage

Best Usage
Most Often
(BUMO)

0,60 0,91 0,36

3,24 1,47 1,098 0,690 0,428

Best Usage
Most Often
Before
(BUMO
Before)

0,55 0,14 0,303

Best Usage
Most Often
Future
(BUMO
Future)

0,66 0,42 0,436

Satisfaction
Kepuasan
pasca
membeli

0,89 0,16 0,792 0,792 0,16 0,792 0,833 0,833

Minat Beli

Minat
Mengunjungi

0,6
2

0,03 0,384
1,30 0,12 0,655 0,91 0,845

Minat
Mencoba

0,5
2

0,09 0,270

Melalui uji tersebut dapat dilihat variabel Awareness, Perceived

Value, Perceived Price, Perceived Qualiy, Promotion, Trustworthiness,

Satisfaction dan Minat Beli Electronic word of mouth (E-wom) dan Usage

memiliki nilai CR dan VE yang sudah melebihi standar minimal nilai yang

telah ditetapkan. Artinya indikator-indikator dalam variabel tersebut dapat

dikatakan konsisten dalam mencerminkan variabel latennya dan mampu

menjelaskan keragaman konstruknya.

Sementara itu, indikator pada variabel E-Wom dan Usage belum

mencapai standar yang telah ditetapkan, namun selisihnya tidak terlalu
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jauh. Mengingat model yang dihasilkan sudah fit, sehingga kedua variabel

tersebut masih dapat diterima dan digunakan sebagai variabel laten

eksogen yang mempengaruhi minat beli. Namun untuk kedepannya dapat

dijadikan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya bila ingin menggunakan

atau mengembangkan model ini

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

model konseptual minat beli yang dipengaruhi oleh Awareness, Electronic Word

of Mouth (E-Wom), Perceived Value, Perceived Price, Perceived Quality,

Promotion, Trustworthiness, Usage, dan Satisfaction sama dengan model

populasi. Hal ini dapat dilihat dari Goodness of Fit Model SEM yang dihasilkan,

yaitu P-Value sebesar 0,23112 dan RMSEA sebesar 0,025 telah memenuhi syarat

minimal model fit.

Kontribusi terbesar dalam mempengaruhi minat beli followers

@TongkronganSolo ada pada faktor promotion (1,01) disusul perceived quality

(0,98) dan perceived price (0,53). Sementara itu indikator dengan kontribusi

positif paling besar secara berturut-turut adalah perceived quality (0,8376),

perceived price (0,4530), dan promosi dengan foto (0,3435). Artinya, followers

@TongkronganSolo mengutamakan kualitas produk dengan harga yang bisa

mereka jangkau dan ditunjang dengan promosi melalui foto yang menggunggah

selera untuk menarik minat mereka mengunjungi sebuah restoran dan mencoba

menu yang direkomendasikan.

Faktor electronic word of mouth (-0,45), perceived value (-0,26),

trustworthiness (-0,59), dan satisfaction (-0,54) secara umum belum cukup

berkontribusi menaikkan minat beli followers @TongkronganSolo. Artinya

meskipun followers aktif memanfaatkan E-WOM, dapat merasakan manfaat yang

sepadan dengan harga yang dibayar, memiliki tingkat kepercayaan dan kepuasan
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yang tinggi ternyata tidak serta-merta dapat meningkatkan minat beli followers

sehingga perlu ditunjang dengan stimuli lain yaitu melalui promosi yang menarik

dan menjaga kualitas produk dari restoran yang dipromosikan atau referensikan

@TongkronganSolo dengan tetap mempertimbangkan keterjangkauan harga.

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti setelah menganalisis data adalah

sebagai berikut :

1. Penelitian ini terbatas pada akun @TongkronganSolo, oleh karena itu

penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menambah variabel baru

sesuai dengan konten yang sering diberikan oleh akun influencer atau

mencobanya di akun influencer media sosial lain.

2. Untuk akun @TongkronganSolo supaya lebih memerhatikan konten tweet

yang diberikan kepada followers. Karena melalui tweet tersebut followers

mendapatkan stimuli untuk menciptakan keinginan mencoba (minat beli) di

benak mereka. Salah satu caranya adalah dengan banyak memberikan

promosi yang menarik. Dalam hal kuliner, penelitian ini membuktikan

bahwa variabel promosi melalui visualisasi dari makanan yang menggugah

selera, diskon maupun kuis memberi pengaruh yang lebih tinggi terhadap

minat beli dibandingkan variabel lainnya.
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