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Abstract 

 

 One type of new media that is present and become viral among users is 

social media. Instagram is a social media that is currently a lifestyle trending. 

Instagram is a social media that allows users to share photos and videos, and 

share the moment of activity through photos or video. By prioritizing the service 

of photo and video postings, Instagram is not only used as having fun, but also 

used by many businesses as marketing. One of the considerations made by 

Instagram users is the content provided by other users. The common phenomenon 

is that many Instagram accounts are suddenly famous simply because of the 

content they provide to their user profile bar. Looking at the phenomenon, many 

Coffee Shop businessmen who use Instagram as marketing observe to their 

Instagram content that aims to attract consumers visiting. One of the Coffee Shop 

in Yogyakarta that has been using Instagram as a marketing is Klinik Kopi. 

 The theory used in this study is Stimulus-Organism-Response. The 

approach taken in this research is quantitative approach. The sample in this study 

is 135 people who visited the Clinic with the criteria to have Instagram account. 

Data analysis technique used in this research is doubled linear regression. 

 This research shows that Instagram Content which includes Photo 

Message Content (X1), Communication Style (X2) and Information Quality (X3) 

influence Consumer Visiting Interest (Y) to Klinik Kopi 57,6%, 42,4% other 

factors outside this research. This Research shows that Instagram Content which 

includes Photo Message Content (X1), Communication Style (X2) and Information 

Quality (X3) partially and simultaneously have a positive influence on consumer 

visiting interest (Y) to Klinik Kopi. Information Quality Variable (X3) has the 

highest beta coefficient value compared to the other independent variables so that 



2 
 

the Information Quality variable (X3) is the most dominant variable influencing 

Consumer Visiting Interest (Y) to Klinik Kopi.  

 

Keywords: Instagram Content, Visiting Interest, New Media 

 

Pendahuluan 

Perkembangan zaman yang pesat telah membawa manusia pada 

kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Tidak terkecuali perkembangan 

teknologi yang memicu munculnya media-media baru untuk memebuhi kebutuhan 

manusia dalam aspek komunikasi dan informasi. Salah satu jenis media baru yang 

hadir dan menjadi viral dikalangan pengguna adalah media sosial.  

Media sosial merupakan alat dan sarana yang digunakan dalam 

berlangsungnya proses komunikasi. Media sosial juga merupakan suatu media 

komunikasi online yang menjadi bagian penting dari membangun, menjalin atau 

memantapkan suatu hubungan interpersonal. Data APJII 2016 menunjukkan 

bahwa sekitar 129,2 orang lebih sering mengakses media sosial dibandingkan 

dengan konten internet lainnya, seperti Pendidikan atau berita.  

Disisi lain, semakin kuatnya budaya berkomunikasi melalui media sosial 

ini lambat alun mulai memunculkan berbagai jenis jejaring sosial online seperti 

Facebook, Twitter, Instagram, Path dan lain-lain. Baru-baru ini Instagram menjadi 

salah satu media sosial yang menjadi lifestyle trending di kalangan pengguna 

media sosial. Popularitas penggunaan Instagram di kalangan generasi abad ini 

tidak terlepas dari fungsinya yang mampu menjadi sarana presentasi diri guna 

mendukung eksistensi pribadi sebagai manusia, Data APJII 29016 menyebutkan, 

setidaknya ada 19,9 juta orang di Indonesia yang mengakses Instagram guna 

mendukung eksistensi pribadi sebagai manusia.  

Instagram merupakan sebuah media sosial yang memungkinkan pengguna 

dapat berbagi foto dan video, serta berbagi moment aktifitas melalui foto atau 

video yang tentunya bisa juga dibagikan ke berbagai layanan jejaring sosial lain 

milik pengguna. Pengguna Instagram juga bisa berinteraksi dengan pengguna lain 

melalui berbagai fitur yang disediakan Instagram seperti, like, comment, dan 

direct message. Tersedianya berbagai fitur dalam satu aplikasi menjadi alasan 
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utama ketertarikan pengguna untuk menggunakan aplikasi tersebut. Fitur-fitur 

baru yang selalu dihadirkan oleh Instagram semakin memunculkan sifat 

ketergantungan pada aplikasi ini. Berbagi foto ditempat-tempat popular ataupun 

berbagi cerita aktifitas kegiatan saat itu melalui fitu Instastory atau lebih akrab 

disebut Snapgram yang disediakan menjadi salah satu kebanggaan personal 

menggunakan aplikasi berbasis online. Dengan mengutamakan layanan posting 

melalui foto dan video, Instagram tidak hanya dijadikan media untuk sekedar 

having fun, tetapi juga kini dimanfaatkan oleh banyak pebisnis sebagai lahan 

mencari keuntungan.  

Perkembangan bisnis ditandai dengan era globalisasi yang menyebabkan 

situasi persaingan pasar sulit diprediksi. Didukung pula dengan perkembangan 

teknologi yang pesat telah membawa manusia pada kebutuhan-kebutuhan yang 

harus dipenuhi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, perusahaan baik yang 

bergerak dalam bidang industri maupun jasa dituntut untuk semakin kreatif dan 

inovatif dalam bersaing. Sehingga, pola pemasaran harus dilakukan secara efektif 

agar tidak terjatuh dalam kompetisi bisnis yang digeluti. Komunikasi pemasarna 

yang efektif memerlukan penyedia layanan informasi yang dapat dipercaya dan 

akurat, dapat memenuhi janji-janji, dan pengiriman informasi yang tepat waktu 

(Ball, Coelho, and Machas, 2004). Sehingga,penting bagi sebuah perusahaan 

untuk memperhatikan secara detail bagaimana komunikasi pemasaran akan 

dilaksanakan. 

Dewasa ini, media sosial Instagram menjadi salah satu media sosial yang 

marak digunakan untuk kepentingan pemasaran. Penggunaan Instagram sebagai 

media pemasaran telah dilakukan oleh para pebisnis Coffee Shop di Yogyakarta, 

salah satunya Klinik Kopi. Semakin ketatnya persaingan bisnis menuntut Klinik 

Kopi untuk semakin memanfaatkan secara maksimal sosial media seperti 

Instagram. Banyak pertimbangan yang dilakukan oleh pengguna Instagram ketika 

mengakses informasi dalam aplikasi ini, salah satunya konten yang disediakan 

oleh pengguna lain. Konten Instagram merupakan berbagai macam hal yang 

dibagikan pengguna melalui akun Instagram. Pentingnya konten Instagram yang 

dibagikan oleh coffee shop salah satunya untuk mendeskripsikan ciri khas dari  
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lokasi tersebut. Setiap coffee shop  memiliki ciri khas masing-masing yang belum 

tentu dimiliki coffee shop lain. Ciri khas yang dimiliki inilah yang sering 

mengundang minat konsumen untuk berkunjung ke lokasi tersebut, baik itu 

berupa pelayanan, suasana, keunikan, produk, dsb. Banyak faktor yang 

mempengaruhi minat konsumen untuk berkunjung, namun dalam penelitian ini 

akan dilihat dari konten Instagram.  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melihat apakah 

konten Instagram pada akun Instagram Klinik Kopi berpengaruh terhadap minat 

berkunjung konsumen ke Klinik Kopi. Aspek yang dibahas pada konten 

Instagram meliputi, kandungan pesan foto,  gaya komunikasi, dan kualitas 

informasi yang disajikan oleh akun Instagram @klinikkopi. Dengan demikian, 

peneliti memilih judul “Pengaruh Konten Instagram terhadap Minat Berkunjung 

Konsumen (Studi Kuantitatif mengenai Pengaruh Konten Instagram pada akun 

Instagram Klinik Kopi terhadap Minat Berkunjung Konsumen ke Klinik Kopi)”.  

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kandungan pesan foto di Instagram Klinik Kopi berpengaruh 

terhadap minat berkunjung konsumen ke Klinik Kopi? 

2. Apakah gaya komunikasi di Instagram Klinik Kopi berpengaruh terhadap 

minat berkunjung konsumen ke Klinik Kopi? 

3. Apakah kualitas informasi di Instagram Klinik Kopi berpengaruh terhadap 

minat berkunjung konsumen ke Klinik Kopi? 

4. Apakah kandungan pesan foto, gaya komunikasi, dan kualitas informasi 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat berkunjung konsumen ke 

Klinik Kopi? 

Tinjauan Pustaka 

a. New Media 

New media muncul sebagai bentuk inovasi dari media lama. Media 

baru mengabaikan batasan percetakan dan model penyiaran dengan (1) 



5 
 

memungkinkan terjadinya percakapan antara banyak pihak; (2) 

memungkinkan penerimaan secara simulran, perubahan dan penyebaran 

kembali objek-objek budaya;(3) mengganggu tindakan komunikasi dari 

posisi pentingnya, dari hubungan kewilyahan dari modernitas; (4) 

menyediakan kontak global secara instan; dan (5) memasukkan subyek 

modern atau akhir modern ke dalam media berjaringan (McQuail, 2011). 

Perkembangan media baru memungkinan terjadinya persebaran informasi 

semakin mudah dan cepat, seperti halnya konsep pertukaran informasi 

yang bukan lagi one to many melainkan many to many.  

b. Media Sosial 

Media sosial menurut Utari (2011) adalah sebuah media online 

dimana para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi. 

Berpartisipasi dalam arti seseorang akan dengan mudah berbagi informasi, 

menciptakan konten atau isi yang ingin disampaikan kepada orang lain, 

memberi komentar terhadap masukan yang diterimasnya dan seterusnya. 

Semua dilakukan dengan cepat dan tak terbatas.  

Saat teknologi internet dan mobile phone semakin maju, maka media 

sosial pun ikut tmbuh pesar. Kini mengakses Instagram misalnya, bisa 

dulakukan dimana saja dan kapan saja ganya menggunakan sebuah mobile 

phone. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial 

mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi di 

dunia. Karena cepatnya media sosial juga mulai tampak menggantikan 

peran media massa konvensional dalam penyebaran berita-berita.  

c. Instagram 

Instagram adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk 

menmbagikan foto dan video. Instagram sendiri merupakan bagian dari 

Facebook yang memungkinkan teman Facebook akan mengikuti akun 

Instagram kita. Semakin populernya Instagram sebagai aplikasi yang 

digunakan untuk membagi foto membuat banyak pengguna yang terjun ke 

bisnis online turut mempromosikan produk-produknya lewat Instagram 

(Nisrina, 2015).  
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Instagram merupakan salah satu jejaring sosial yang dapat dimanfaatkan 

sebagai media pemasaran langsung. Melalui Instagram produk barang 

maupun jasa ditawarkan dengan memposting foto atau video singkat 

sehingga para calon konsumen dapat melihat jenis-jenis barang atau jasa 

yang ditawarkan.  

d. Kandungan Pesan Foto 

Kekuatan utama Instagram adalah foto, komunikasi dan interaksi 

tidak terjadi tanpa adanya foto di timeline Instagram. Foto merupakan 

salah satu bentuk komunikasi non verbal, yaitu komunikasi dengan 

menggunakan gambar. Foto memiliki pesan visual yang begitu kuat 

sehingga jutaan orang yang telah melihatnya pasti akan hafal dengan foto 

tersebut. Ketika kita melihat foto tersebut dan melihatnya lagi lain waktu, 

kita akan belajar sesuatu yang lebih karena kita akan membuat koneksi 

dalam otak kita. Hal ini mengesankan karena foto memiliki pesan literal 

dan simbolik yang kuat dan menarik (Lester, 2014).  

Selain itu, Severin (2011) menjelaskan bahwa peran foto sebagai 

media penyampaian pesan akan menimbulkan dampak secara kognitif dan 

afektif, dimana perubahan kognitif akibat penyampaian pesan tersebut 

mencakup bidan pemikiran dan gagasan serta pengetahuan terhadap 

penerima pesan. Sedangkan secara afektid merupakan kondisi dimana foto 

akan memberikan stimulus-respon terhadap sikap individu untuk suka 

ataupun tidak suka dan rangsangan terhadap sebuah pesan yang 

selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh seorang individu.  

e. Gaya Komunikasi 

Gaya komunikasi akan memberikan pengetahuan kepada kita 

tentang bagaimana perilaku orang-orang dalam suatu kelompok ketika 

mereka berbagi informasi dan gagasan. Effendy (2007) mendefinisikan 

gaya komunikasi sebagai seperangkat perilaku antarpribadi yang dapat 

digunakan dalam situasi tertentu. Masing-masing gaya komunikasi terdiri 

dari sekumpulan komunikasiyang dipakai untuk mendapatkan tanggapan 

tertentu dalam situasi tertentu pula. Kesesuaian dari gaya komunikasi yang 
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digunakan bergantung pada maksud dari pengirim dan harapan dari 

penerima. Wood (2013) mengatakan ada enam jenis gaya komunikasi 

yang sudah lazim diketahui, yaitu (1) the controlling style; (2) the dynamic 

style; (3) the structuring style; (4) the equalitarium style; (5) the 

relinguishing style; (6) dan the withdrawal style.  

f. Kualitas Informasi 

Kualitas informasi berdasarkan sifatnya adalah kebenaran atau 

akurasi data. Sedangakn secara pragmatis, kualitas informasi adalah nilai 

dari data yang akurat dalam mendukung kerja dari sebuah usaha. Data 

yang tidak membantu usaha mencapai misinya tidak memiliki kualitas 

walaupun sangat akurat (Larry, 1999). Selain itu, Weber (1999) 

mengatakan ada beberapa karakteristik yang digunakan untuk menilai 

kualitas informasi, antara lain adalah accuracy, timeliness, relevance, 

informativeness, dan completeness. 

g. Minat Berkunjung Konsumen 

Menurut Sukmawati (2003) minat adalah perilaku konsumen 

dalam sikap mengkonsumsi, dimana merupakan kecenderungan responden 

dalam bertindak sebelum keputusan benar-benar dilaksanakan. Minat 

merupakan salah satu aspek psikologis yang mempunyai pengaruh cukup 

besar terhadap perilaku dan minat juga merupakan sumber motivasi yang 

akan mengarahkan seseorang dalam melakukan apa yang mereka lakukan.  

Kerangka Berfikir 

Gambar 1 

Kerangka Berfikir 
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Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif riset yang dimana menggambarkan atau menjelaskan suatu 

permasalahan yang anntinya hasil dari penelitian dapat digeneralisasikan 

(Kriyantono, 2006). Penelitian ini mengambil lokasi di Klinik Kopi yang terletak 

di Yogyakarta. Untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan 

kuesioner sebagai data primer serta studi kepustakaan sebagai data sekunder. 

Sampel penelitian ditentukan dengan convenience sampling yaitu teknik dimana 

subyek dipilih karena mudahnya aksesbilitas, kenyamanan, dan kedekatan kepada 

peneliti, yang terdiri dari konsumen Klinik Kopi dengan kritetia memiliki akun 

Instagram. Penelitian ini menggunakan rumus taknik korelasi  Pearson’s 

Correlation Product Moment.  Sedangkan untuk uji reliabilitas diukur dengan alat 

ukut Cronbach’s Alpha. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linier berganda. 

Sajian dan Analisis Data 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Tabel 1 

Analisis Linier Berganda 

Keterangan:  

- F    = Kandungan Pesan Foto (X1) 

- GK = Gaya Komunikasi (X2) 

- KI   = Kualitas Informasi (X3) 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.229 1.091  -.210 .834   

F .104 .036 .215 2.915 .004 .582 1.719 

GK .164 .049 .267 3.313 .001 .488 2.049 

KI .366 .062 .419 5.896 .000 .627 1.594 

a. Dependent Variable: MB      
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- MB = Minat Berkunjung (Y) 

Berdasarkan tabel diatas, ditemukan bahwa nilai coefficient constant 

(Konstanta) sebesar -0,229 dengan Standard error 1,091. Sedangkan variabel 

Kandungan Pesan Foto memiliki koefisien sebesar 0,104 dengan Standard  error 

0,036, variabel Gaya Komunikasi memiliki koefisien 0,164 dengan Standard 

error 0,049, dan variabel kualitas Informasi memiliki koefisien 0,366 dengan 

Standard error 0,062. Dengan demikian persamaan regresi yang terbentuk adalah:  

Y = -0,229+0,104 X1+0,164 X2+0,366 X3+e 

Keterangan:  

Y  = Minat Berkunjung Konsumen 

  α  = Konstanta 

β₁...β₂… β3  = Koefisien regresi 

X₁  = Kandungan Pesan Foto 

X₂  = Gaya Komunikasi 

X3  = Kualitas Informasi 

e  = Standard error 

Persamaan hasil regresi linier berganda diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Konstanta (α)  

Ini berarti jika semua varibel bebas memiliki nilai nol (0) maka nilai 

variabel terikat (minat berkunjung konsumen) sebesar -0,229 

b. Kandungan Pesan  Foto (X1)  terhadap Minat Berkunjung Konsumen (Y) 

Nilai koefisien Kandungan Pesan Foto (X1) sebesar 0,104. Hal ini 

mengandung arti bahwa setiap kenaikan Kandungan Pesan Foto satu satuan 

maka variabel Minat Berkunjung Konsumen (Y) akan naik sebesar 0,104 

dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah 

tetap.  

c. Gaya Komunikasi (X2)  terhadap Minat Berkunjung Konsumen (Y) 

Nilai koefisien Gaya Komunikasi (X2) sebesar 0,164. Hal ini 

mengandung arti bahwa setiap kenaikan Gaya Komunikasi satu satuan maka 
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variabel Minat Berkunjung Konsumen (Y) akan naik sebesar 0,164 dengan 

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

d. Kualitas Informasi (X3)  terhadap Minat Berkunjung Konsumen (Y) 

Nilai koefisien Kualitas Informasi (X3) sebesar 0,366. Hal ini 

mengandung arti bahwa setiap kenaikan Kualitas Informasi satu satuan maka 

variabel Minat Berkunjung Konsumen (Y) akan naik sebesar 0,366 dengan 

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

 

Uji Parsial (Uji t) 

Tabel 2 

Uji Parsial (Uji t) 

 

 

 

 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai t variabel Kandungan Pesan 

Foto (F) adalah 2,915. Dengan nilai t-hitung variabel F sebesar 2,915 > 1,65666 

(t-tabel). Nilai t pada variabel Gaya Komunikasi (GK) adalah 3,313, dengan nilai 

t-hitung variabel GK sebesar 3,313 > 1,65666 (t-tabel) dan nilai t variabel 

Kualitas Informasi (KI) adalah 5,896 dengan nilai t-hitung bariabel Ki sebesar 

5,896 > 1,65666 (t-tabel). Sehingga bisa dikatakan bahwa data tersebut 

menunjukkan bahwa variabel Kandungan Pesan Foto, Gaya Komunikasi, dan 

Kualitas Informasi secara individu berpengaruh terhadap minat berkunjung 

konsumen.  

 

 

 

Coefficients
a
 

Model t Sig. 

1 (Constant) -.210 .834 

F 2.915 .004 

GK 3.313 .001 

KI 5.896 .000 

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2018. 
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Uji Simultan ( Uji F) 

Tabel 3 

Uji Simultan ( Uji F) 

Pada penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 135, dengan 3 variabel 

bebas dan 1 variabel terikat. Jadi nilai df1 sebesar 3 (df1= k-1) dan df2 sebesar 

131 (df2= n-k) sehinggan dapat diketahui nilai F-tabel sebesar 2,67. Pada tabel 

diatas menunjukkan P value  atau nilai propabilitas sebesar 0,000. Nilai P value 

sebesar 0,000 < 0,05 hal tersebut menunjukkan bahwa pada penelitian ini semua 

variabel independen (Kandungan Pesan Foto, Gaya Komunikasi, dan Kualltas 

Infomasi) secara silmutan berpengaruh terhadap minat berkunjun konsumen dan 

mempunyai pengaruh positif terhadap minat berkunjung konsumen).  

Koefisien Determinasi (R
2
) 

Tabel 4 

Koefisien Determinasi (R
2
) 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regressi

on 
861.647 3 287.216 61.626 .000

a
 

Residual 610.546 131 4.661   

Total 1472.193 134    

a. Predictors: (Constant), KI, F, GK    

b. Dependent Variable: MB 

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2018 
 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .765
a
 .585 .576 2.159 

a. Predictors: (Constant), KI, F, GK   

b. Dependent Variable: MB 

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2018. 
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Hasil korelasi (R)  yang secara simultan antara variabel Kandungan Pesan 

Foto (F), Gaya Komunikasi (GK), dan Kualitas Informasi (KI) terhadap Minat 

Berkunjung Konsumen (MB) diperoleh nilai sebesar r=0,765. Kontribusi yang 

diberikan oleh kedua variabel ini terhadap variabel MB.  

MB= (rf,gk,ki,mb)
2
×100%= (0,765)

2
×100%=58,5% 

Berdasarkan tampilan hasil tabel diatas menunjukkan bahwa besarnya 

Adjusted R
2
 sebesar 0,576. Hal ini berarti 57,6% variabel dependen (Minat 

Berkunjung Konsumen) dapat dijelaskan oleh variabel independen yang terdiri 

dari Kandungan Pesan Foto, Gaya Komunikasi, dan Kualitas Informasi. 

Sedangkan 42,4% dijelaskan oleh factor-faktor lain diluar model. Dari hasil Std 

Error of Estimate 2,159% dapat diketahui tingkat keakuratan model regresi 

sebesar 97,84% (100%-2,159%).  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan pada bab 

sebelumnya maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 135 responden, responden berjenis 

kelamin laki-laki lebih berminat untuk berkunjung ke Klinik Kopi 

dibandingkan dengan perempuan. Melihat total 80% dari responden yang  

berkunjung ke Klinik Kopi adalah berjenis kelamin laki-laki dan mayoritas 

pada kisaran umur 20-29 tahun dengan latar belakang Pendidikan terakhir 

adalah SMA dan S1.  

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konten Instagram yang meliputi 

Kandungan Pesan Foto, Gaya Komunikasi dan Kualitas Informasi 

mempengaruhi Minat Berkunjung Konsumen ke Klinik Kopi sebesar 57,6%, 

sedangkan 42,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian.  

3. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kandungan Pesan Foto berpengaruh 

secara signifikan dan positif terhadap Minat Berkunjung Konsumen sebesar 

0,000. Serta hasil analisis menunjukkan koefisien dari Kandungan Pesan Foto 

sebesar 0,284. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan Kandungan 

Pesan Foto satu satuan maka variabel Minat Berkunjung Konsumen (Y) akan 

naik sebesar 0,284.  
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4. Hasil analisis menunjukkan bahwa Gaya Komunikasi berpengaruh secara 

signifikan dan positif terhadap Minat Berkunjung Konsumen sebesar 0,000. 

Serta hasil analisis menunjukkan koefisien dari Gaya Komunikasi sebesar 

0,400. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan Gaya Komunikasi satu 

satuan maka variabel Minat Berkunjung Konsumen (Y) akan naik sebesar 

0,400.  

5. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kualitas Informasi berpengaruh secara 

signifikan dan positif terhadap Minat Berkunjung Konsumen sebesar 0,000. 

Serta hasil analisis menunjukkan koefisien dari Kualitas Informasi sebesar 

0,595. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan Kualitas Informasi 

satu satuan maka variabel Minat Berkunjung Konsumen (Y) akan naik 

sebesar 0,595.  

6. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa Kandungan Pesan Foto, Gaya 

Komunikasi, dan Kualitas Informasi secara bersama-sama mempengaruhi 

Minat Berkunjung Konsumen ke Klinik Kopi. Uji Simultan (Uji F) pada hasil 

analisis menyebutkan bahwa nilai F Hitung > F tabel atau 61,626 < 2,67 dan 

melihat pada tabel output menunjukkan P value sebesar 0,000.  

7. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda variabel Kualitas Informasi 

mempunyai nilai koefisien beta tertinggi dibandingkan variabel independen 

lain sebesar 0,366. Hal berarti variabel Kualitas Informasi merupakan 

variabel yang paling dominan yang berpengaruh terhadap variabel Minat 

Berkunjung Konsumen ke Klinik Kopi. 
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