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ABSTRACT 

 

 
This research aims to examine Word of Mouth of internet users who gets member of 

Blitzmegaplex and follow them on Twitter. for Twitter users in Jakarta. Word of Mouth is 

measured based on variables develops by Schutz, namely Inclusion, Affection, and 

Control of Interpersonal Communication factors. This research used a T-test for the 

hypothesis tools, with interval scale from 1-9. The results of this research up on 125 

respondents, shows that indicates that all simultaneously and partially inclusion, 

affection, and control variable have significant effect to Word of Mouth. That is proven 

by the coefficient determination value of 0.668, it means between inclusion and control 

variable have a positive relationship to Word of Mouth, but for affection variable has a 

negative relationship to Word of Mouth. Besides that the coefficient determination value 

show, 66.8 %, therefore, Word of Mouth is affected by inclusion and control variable. 

The rest of 33.2 % is influenced by other variable which are not examined by the 

researcher. 

 

Keywords: Viral Marketing, Electronic Word of Mouth (e-WOM), Communication 

Interpersonal, Motivation, Twitter. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 

I.1 Latar Belakang Masalah 

 Internet saat ini adalah “the new normal” bagi sebagian besar orang di 

segala penjuru dunia. Pada umumnya mereka menggunakan internet untuk 

mendapatkan berbagai informasi produk dan jasa dan juga informasi berita terkini 

(Rainie, 2005). Dengan adanya lingkungan online, tentunya sangat kondusif untuk 

mendorong terciptanya bentuk komunikasi pemasaran baru yaitu “Viral 

Marketing”. Menurut jurnal Jason Y.C.Ho dan Melanie Dampsey (2008) yang 

berjudul “Viral Marketing”: Motivation to forward online content”, Viral 

Marketing adalah suatu proses dimana seseorang memberikan suatu pesan kepada 

orang lain yang akhirnya pesan itu akan menyebar kepada orang di sekitarnya 

seperti virus dan salah satunya menggunakan media internet untuk menyebarkan 

pesannya.  

 Pada awalnya viral marketing tercipta saat pemasar menciptakan beberapa 

bentuk electronic content seperti video atau mini-site dengan tujuan untuk 

menciptakan brand building. “The URL” atau alamat website untuk electronic 

content dibuat dan tersedia untuk digunakan oleh para pengguna internet agar 

mereka dapat melihat content tersebut, setelah itu para pengguna internet akan 

menentukan apakah mereka ingin meneruskan “The URL” atau alamat website 

tersebut kepada teman dan relasi mereka atau tidak. Jika “The URL” atau alamat 

website tersebut diteruskan oleh para pengguna internet dan pengguna internet 
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lainnya menerima lalu diteruskan kembali kepada pengguna internet lainnya lagi, 

maka pengiriman electronic content tersebut mempunyai kekuatan untuk 

mencapai jumlah anggota yang sangat besar untuk para pengguna internet. (Watts 

and Peretti, 2007).  

 Jika saat ini kita berbicara mengenai viral marketing maka penulis tidak 

akan jauh membahas proses marketing dengan menggunakan kekuatan online 

 Meningkatnya perkembangan social networking yang berpengaruh pada 

dunia bisnis dan pemasaran pada saat ini membuat terciptanya suatu bentuk “New 

Wave Marketing“. Menurut Hermawan Kertajaya (2008) dalam “New Wave 

Marketing”, terdapat tiga inisiatif yang telah ditetapkan pada inisiatif online 

khususunya pada online marketing yang dilakukan oleh pemasar yaitu :  

media, saat ini online media sudah  mulai diwaspadai dan diperhatikan oleh para 

pemilik brand. Perkembangan Web 2.0 seperti media sosial, blog, forum 

memungkinkan orang menjadi produsen sekaligus konsumen langsung 

(prosumen), artinya orang tidak lagi sekadar membaca berita-berita yang ada, 

tetapi menjadi pencipta dari berita-berita tersebut. Dengan begitu, semua orang 

bisa mengungkapkan kegelisahannya atau kekecewaannya dengan bebas dan bisa 

dibaca oleh seluruh orang di dunia.  

1. Get Social, yang artinya pendekatan social media 

2. 

(artinya komunikasi 

yang dilakukan bukan lewat media tradisional atau konvensional yang 

dilakukan oleh pemasar.  

Get Experiential, kegiatan pemasaran yang unik dan eksperiensial yang 

dilakukan oleh pemasar. 

Analisis Faktor-Faktor..., Rilzianisa, Ma.-Ibs, 2010



3. Get Mobile, yang artinya kegiatan pemasaran yang interaktif lewat 

Seperti yang sudah telah dibahas sebelumnya, saat ini salah satu cara 

perusahaan untuk membentuk pola pemasaran yang baru adalah dengan 

menggunakan e-WOM. E-WOM adalah usaha pemasaran yang memicu pelanggan 

untuk membicarakan, mempromosikan, merekomendasikan, dan menjual suatu 

produk atau jasa atau merek kepada pelanggan lain melalui media internet. 

(Bernard J.Jansen, 2008) 

mobile. 

E-WOM mungkin kurang personal karena tidak face to face, tetapi ini 

lebih powerful karena cepat mendapatkannya, lebih kredibel dan dapat diakses 

oleh pihak lain dengan mudah. E-WOM memainkan peranan penting dalam 

keberhasilan pemasaran suatu produk dan jasa. Kemampuan internet dalam 

mendukung  pemasaran e-WOM terbukti dengan penyebaran informasi, terutama 

berkaitan dengan proses “back and forth” antara sumber informasi dan pencari 

informasi yang secara significant dapat meningkatkan potensi yang ada untuk 

pemasaran produk. Proses evaluasi dan pengalaman terhadap suatu produk dapat 

dengan mudah diadakan dan dilakukan oleh anggota dalam komunitas online, 

dibahas dan dikelompokkan dalam buletin boards. Seseorang dalam komunitas 

online bisa meminta informasi suatu produk untuk membantu dalam mengambil 

keputusan yang baik dan dalam waktu yang bersamaan memfasilitasi relationship 

dengan anggota lainnya sebagai suatu bentuk sharing pengalamannya.  

 Melihat e-WOM sebagai bahan pembicaraan antara dua sumber termasuk 

suatu kebutuhan untuk mengerti suatu proses yang didalamnya terdapat 

penyebaran dari suatu informasi dari satu orang ke orang lain. Diambil dari 
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kerangka konsep yang dibuat oleh Schutz (1996) sebagai penyediaan cara kerja 

yang bermanfaat untuk menggabungkan berbagai macam motivasi yang potensial 

untuk mendasari penerusan dari online content tersebut. Khususnya Schutz 

mengemukakan tiga teori dimensi interpersonal behaviour yang biasa disebut 

FIRO (Fundamental Interpersonal Relations Orientation). Schutz mendalilkan 

bahwa setiap orang menjalin komunikasi interpersonal karena mereka memiliki 

motivasi untuk mengutarakan satu atau lebih dari tiga kebutuhan interpersonal 

mereka, yaitu berdasarkan faktor inclusion, affection dan control. 

 

Menurut Gelb dan Johnson (2005), ketika konsumen-konsumen potensial 

telah mempetimbangkan bahwa WOM lebih dipercaya dibanding cara-cara 

advertising tradisional, maka pengaruhnya sangat significant karena 

penyebarannya sangat luas. Diyakini bahwa WOM lebih efektif dan persuasif 

dibanding dengan cara-cara advertising yang tradisional, hal ini karena lebih 

menguntungkan dalam pembentukkan dan mentranformasikan sikap dan perilaku 

konsumen untuk membantu memilih dan menentukan produk yang akan dibeli.  

 Salah satu media komunikasi didunia online yang sangat potensial dapat 

digunakan sebagai sarana pemasaran e-WOM adalah Twitter yang resmi 

digunakan sejak 13 July 2006. Twitter adalah suatu social networking dimana 

users mengirimkan update (dikenal sebagai Tweets) kepada suatu network yang 

tergabung (dikenal sebagai followers) dari berbagai media. Tweets adalah pesan 

dari users yang di update berupa text dengan panjang dibatasi maximum 140 

karakter. Twitter default setting-nya adalah publik, yang mengizinkan seseorang 
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untuk mengikuti yang lain dan saling membaca masing-masing Tweets tanpa 

saling memberikan izin setiap meng”update” suatu berita apabila Tweets nya 

tidak di protect. Kemudian Tweets tersebut didistribusikan melalui pesan-pesan 

cepat, mobile phones, email, atau web. Menurut Nardi, Schiano, Gumbrecht, 

Swartz ( 2004 ) ada lima motivasi untuk blogging yaitu :  

1) Mendokumentasikan one’s life 

2) Menyediakan komentar dan pendapat 

3) Mengekspresikan perasaan dan emosi secara mendalam 

4) Menuangkan ide melalui tulisan 

5) Membentuk dan memelihara forum-forum komunitas. 

 

Peningkatan jumlah members Twitter yang sangat signifikan tidak lepas 

dari e-WOM, dimana satu anggota memberikan informasi dan berbagi mengenai 

pengalamannya khususnya kemudahan dalam berinteraksi, kenyamanan dalam 

mengekspresikan diri termasuk emosi, kemudian hal ini diterima oleh anggota 

lainnya yang pada akhirnya mempunyai kesamaan perasaan dan motivasi, emosi, 

perilaku bahkan menjadi suatu gaya hidup. Sebagai suatu microblogging sites 

yang terbesar, paling dikenal dan paling populer, Twitter merupakan sarana yang 

sangat potensial dan powerful sebagai e-WOM Marketing, yang dapat 

meningkatkan brand image dan brand awareness, yang pada akhirnya diharapkan 

dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli suatu produk dan jasa .  

(Bernard J.Jansen, 2008) 

Analisis Faktor-Faktor..., Rilzianisa, Ma.-Ibs, 2010



Menurut Firma Riset Media the Nielsen CO (2009) mengungkapkan, 

Twitter merupakan satu satunya layanan online di dunia yang jumlah 

penggunannya sanggup bertumbuh lebih dari 1000% perbulan. Nielsen 

menemukan jumlah pengguna Twitter rata rata bertumbuh 1,382% perbulan. 

Nielsen menegaskan angka pertumbuhan itu merupakan angka yang sangat 

fantastis karena Twitter merupakan satu satunya layanan online di dunia yang 

jumlah penggunanya terus bertambah antara 5.000 hingga 10.000 pengguna baru 

perharinya hingga Agustus 2009. Sebagai perbandingan menurut Nielsen situs 

jejaring terbesar di dunia seperti facebook pun sesungguhnya hanya mampu 

meraih angka pertumbuhan sebesar 228% perbulan, menempati peringkat ketiga 

setelah situs Zimbio yang meraih angka pertumbuhan pengguna sebesar 240% 

perbulan.  

Pada Agustus 2009 sebanyak 40,62% pengguna Twitter berasal dari 

Amerika Serikat dengan menduduki peringkat satu sedangkan pengguna Twitter 

di Indonesia mewakili 1,5% dari jumlah pengguna total Twitter di dunia yang 

menduduki peringkat kesepuluh, setelah negara Jerman, India, Inggris, Jepang, 

Brazil, Kanada, Australia, dan Afrika Selatan. Tetapi dilihat dari data terbaru dari 

“social media analytics firm Sysomos” sejak bulan Oktober hingga Desember 

2009 pengguna Twitter di dunia mengalami kenaikkan yaitu lebih dari thirteen 

millions account Twitter baru yang aktif dan menghasilkan perubahan persentasi 

pengguna menjadi peringkat pertama tetap diduduki oleh USA yaitu naik menjadi 

50,88% setelah itu ada Brazil, UK, Canada, Germany dan Indonesia menduduki 

peringkat enam terbesar di dunia dan persentasi naik menjadi 2,41%. Dan untuk 
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kawasan di Asia Tenggara pun jumlah pengguna Twitter dari Indonesia 

merupakan yang terbanyak.  

 Oleh karena itu, pada penelitian yang akan dibahas saat ini penulis akan 

mengambil Twitter sebagai contoh electronic content yang banyak digunakan oleh 

para pengguna internet saat ini. Kemajuan penggunaan Twitter pada saat ini tidak 

lepas dari motivasi yang dimiliki setiap pengguna internet untuk berpartisipasi 

dalam social networking. Penyebaran motivasi untuk ikut serta dalam situs social 

networking pada Twitter tersebut tidak lepas dari pengaruh e-WOM, dimana saat 

ini setiap pengguna internet berlomba-lomba memberikan informasi dan 

rekomendasi kepada pengguna internet lainnya untuk menggunakan situs Twitter. 

Kekuatan Twitter sebagai social networking yang mampu memberikan berbagai 

macam informasi bagi setiap anggotanya dan juga merupakan salah satu daya 

tarik bagi pengguna internet. Selain itu perubahan gaya hidup yang terjadi saat ini 

membuat para pengguna internet lebih tertarik untuk mencoba Twitter sebagai 

electronic content yang sering dibicarakan orang saat ini. 

 

I.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

penulis menuangkannya ke dalam perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah faktor-faktor komunikasi interpersonal dalam memotivasi 

pengguna jejaring sosial secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap 

e-WOM pada situs Twitter? 
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2. Apakah fakor-faktor komunikasi interpersonal dalam memotivasi 

pengguna jejaring sosial secara parsial memiliki pengaruh terhadap e-

WOM pada situs Twitter? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui secara bersama-sama pengaruh antara faktor-faktor 

komunikasi interpersonal dalam memotivasi pengguna jejaring sosial 

terhadap    e-WOM pada situs Twitter . 

2. Mengetahui secara parsial pengaruh antara faktor-faktor komunikasi 

interpersonal dalam memotivasi pengguna jejaring sosial terhadap e-WOM 

pada situs Twitter. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini, diharapkan dapat 

memberikan manfaat : 

1. Bagi Diri Sendiri  

Hasil penelitian ini digunakan untuk memenuhi persyaratan tugas akhir 

kuliah, dan diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan wawasan penulis 

khususnya dalam hal e-WOM. 
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2. Bagi Pemasar  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pemasar dalam 

 melakukan pemasaran secara e-WOM 

3. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pustaka 

serta referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Serta dapat 

menjadi suatu acuan bagi studi ilmiah tentang pengaruh inclusion, 

affection, dan control dalam motivasi terhadap e-WOM pada situs Twitter. 

 

I.5 Pembatasan Masalah 

Melihat luasnya cakupan pembahasan dalam penelitian ini, penulis 

melakukan beberapa pembatasan masalah. Dalam penelitian ini terdapat 

beberapa faktor yang berpengaruh, di antara faktor tersebut terdapat e-WOM 

sebagai pengukur proses pengguna jejaring internet untuk melakukan Word of 

Mouth yang dipengaruhi oleh motivasi komunikasi interpersonal yang terdiri 

dari inclusion, affection dan control. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara 

faktor tersebut, serta untuk mengetahui faktor yang paling dominan dalam 

mempengaruhi e-WOM dari penggunaan jejaring sosial Twitter yang termasuk 

dalam komunitas film Blitzmegaplex. Hal tersebut untuk mengetahui sejauh 

mana dampak yang dihasilkan faktor inclusion, affection dan control terhadap 

e-WOM di situs jejaring sosial Twitter di Indonesia. 
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I.6 Sistematika Pembahasan 

 Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yakni sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penulisan, manfaat penelitian, pembatasan masalah serta sistematika 

pembahasan. 

 BAB II LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk melakukan analisis 

dalam penulisan ini, penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran teoritis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjabarkan tentang waktu dan tempat penelitian, objek 

penelitian, metode pengumpulan data, data yang dihimpun, tehnik 

pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menguraikan gambaran umum objek penelitian dan 

pembahasan serta analisis data yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. 

 BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diberikan kepada pihak terkait 

dengan keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi oleh penulis selama 

melakukan penelitian. 
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BAB II 
 

LANDASAN TEORI 
 

  

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Definisi Komunikasi 

 Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam kehidupan 

manusia. Dan bahkan komunikasi telah menjadi suatu fenomena bagi terbentuknya 

suatu masyarakat atau komunitas yang terintegrasi oleh informasi, dimana masing-

masing individu dalam masyarakat itu sendiri saling berbagi informasi (information 

sharing) untuk mencapai tujuan bersama. Secara sederhana komunikasi dapat terjadi 

apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. 

Senada dengan hal ini bahwa komunikasi atau communication berasal dari bahasa 

Latin “communis”. Communis atau dalam bahasa Inggrisnya “commun” yang artinya 

sama. Apabila kita berkomunikasi (to communicate), ini berarti bahwa kita berada 

dalam keadaan berusaha untuk menimbulkan kesamaan (Suwardi, 1986 :13) 

 Definisi lain tentang komunikasi seperti yang dikemukakan (Moor , 1993 : 78) 

adalah penyampaian pengertian antara individu. Dikatakannya semua manusia 

dilandasi kapasitas untuk menyampaikan maksud, hasrat, perasaan, pengetahuan, dan 

pengalaman dari orang yang satu kepada orang yang lain. Pada pokoknya komunikasi 

adalah pusat minat dan situasi perilaku dimana suatu sumber menyampaikan pesan 

kepada seorang penerima dengan berupaya mempengaruhi perilaku penerima 

tersebut. Terdapat banyak sekali definisi tentang komunikasi yang dirumuskan oleh 

para ahli. Masing-masing memiliki penekanan dan arti yang berbeda satu sama 

lainnya. Pada dasarnya pengertian komunikasi memiliki karakteristik yang tidak jauh 
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berbeda dengan ilmu sosial lainnya, hanya saja dalam ilmu komunikasi objeknya 

ditujukan kepada peristiwa-peristiwa komunikasi antara manusia.  

 

2.1.2 Konteks Komunikasi 

 Komunikasi tidak berlangsung dalam suatu ruang hampa-sosial, melainkan 

dalam suatu konteks, yang terdiri dari aspek bersifat fisik, aspek psikologi, aspek 

sosial, dan aspek waktu (Mulyana, 2001 : 70). Banyak pakar komunikasi 

mengklasifikasikan komunikasi berdasarkan konteksnya atau tingkatnya adalah 

jumlah peserta yang terlibat dalam komunikasi. Maka dikenalkanlah : komunikasi 

intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi 

organisasi. Dengan penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan dibawah ini. 

a. Komunikasi Intrapersonal  

Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang berlangsung dalam diri 

seseorang. Orang itu berperan baik sebagai komunikator atau komunikan. Dia 

berbicara kepada dirinya sendiri, dia berdialog dengan dirinya, dia bertanya 

kepada dirinya sendiri, dan dijawab oleh dirinya sendiri. Komunikasi 

intrapersonal biasanya mencakup saat dimana seseorang membayangkan 

mempersepsikan dan menyelesaikan berbagai persoalan oleh dirinya sendiri. 

Dalam kehidupan sehari-hari semua memiliki pengalaman yang berkenaan 

dengan perasaan atau suasana kebatinan yang dilakukan dalam bentuk dialog 

internal, dan hal ini dapat berlangsung secara variatif dari satu orang ke orang 

lain. Selain membuat penilaian terhadap orang lain, komunikasi intrapersonal 

juga memberikan kesempatan bagi komunikator untuk menilai diri sendiri. 

Orang memiliki kemampuan mengevaluasi dirinya sendiri. Dialog diri inilah 
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yang dapat mendorong seseorang individu untuk menguatkan eksistensi dan 

penghargaan diri (self esteem).  

b. Komunikasi Interpersonal  

Komunikasi interpersonal didefinisikan oleh A. Devito dalam bukunya “The 

Interpersonal Communication Book”. (Devito, 1989 : 4) sebagai “Proses 

pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di antara 

sekelompok kecil orang-orang, dengan beberapa efek dan beberapa umpan 

balik seketika”. (The process of sending and receiving messages, between two 

persons, or among a small group of person, with same affect and same 

immediate feedback). Berdasarkan definisi Devito itu komunikasi 

interpersonal dapat berlangsung antara dua orang yang memang sedang 

berdua-duaan seperti suami istri yang sedang bercakap-cakap, atau antara dua 

orang dalam suatu pertemuan, misalnya dalam sebuah seminar selalu terdapat 

komunikasi antara penyaji makalah dan para peserta seminar. Sedangkan 

menurut Deddy Mulyana, komunikasi interpersonal adalah “Komunikasi 

antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya 

menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun 

nonverbal”. Pergaulan manusia merupakan salah satu bentuk peristiwa 

komunikasi dalam masyarakat. Menurut Schramm (1974) di antara manusia 

yang saling bergaul, ada yang saling membagi informasi, namun ada pula 

yang membagi gagasan dan sikap. 

c. Komunikasi Kelompok  

Filsuf Belanda, Baruch Spinuza menyatakan bahwa manusia adalah makhluk 

sosial. Pernyataan ini sangat diperkuat oleh psikolog modern, yang 

menunjukkan bahwa orang lain mempunyai pengaruh yang sangat besar pada 

Analisis Faktor-Faktor..., Rilzianisa, Ma.-Ibs, 2010



sikap kita  dan bahkan persepsi kita. Orang lain yang mempengaruhi kita 

berada dalam kelompok dimana kita menjadi anggotanya, besar atau kecil, 

formal atau informal. Kelompok orang ini biasa mempunyai dampak yang 

besar. Cooper dan Jahoda menyatakan bahwa keanggotaan kelompok dapat 

menciptakan sikap prasangka yang sulit diubah. Kelompok mempengaruhi 

perilaku komunikasi orang dalam cara-cara yang lain.  

d. Komunikasi Publik 

Komunikasi publik adalah komunikasi antara seorang pembicara dengan 

sejumlah besar khalayak yang tidak bisa dikenali satu persatu, sebagaimana 

dapat dilihat dalam pidato, ceramah, seminar, dan sebagaimya. Komunikasi 

publik biasa disebut komunikasi pidato, komunikasi kolektif, komunikasi 

retorika, public speaking dan komunikasi khalayak (audience communication) 

(Cangara, 2005). Apa pun namanya, komunikasi publik menunjukkan suatu 

proses komunikasi dimana pesan-pesan disampaikan oleh pembicara dalam 

situasi tatap muka di depan masyarakat yang lebih besar. Komunikasi publik 

memiliki ciri komunikasi interpersonal, karena berlangsung tatap muka, tetapi 

terdapat beberapa perbedaan yang cukup mendasar sehingga memiliki ciri 

masing-masing 

e. Komunikasi Organisasi 

 Organisasi merupakan satu kumpulan atau sistem individual yang 

melalui satu hierarki jenjang dan pembagian kerja, berupaya mencapai tujuan 

yang ditetapkan. Dari batasan tersebut dapat digambarkan, bahwa dalam suatu 

organisasi mensyaratkan adanya suatu jenjang jabatan ataupun kedudukan 

yang memungkinkan semua individu dalam organisasi tersebut memiliki 

perbedaan posisi yang sangat jelas, seperti pimpinan, staf pimpinan dan 

Analisis Faktor-Faktor..., Rilzianisa, Ma.-Ibs, 2010



karyawan. Disamping itu, dalam organisasi juga mensyaratkan adanya 

pembagian kerja, dalam arti setiap orang dalam sebuah Institusi baik yang 

komersial maupun sosial, memiliki satu bidang pekerjaan yang menjadi 

tanggung jawabnya. Komunikasi organisasi secara sederhana, yaitu 

komunikasi antar manusia (human communication) yang terjadi dalam 

konteks organisasi. Atau dengan meminjam definisi dari Goldhaber, 

komunikasi organisasi diberi batasan sebagai arus pesan dalam suatu jaringan 

yang sifat hubungannya saling bergantung satu sama lain. 

 

2.1.3 Proses Komunikasi Interpersonal 

 Semua pesan diciptakan bermula dalam diri kita. Kita bereaksi menurut 

perbedaan personal kita terhadap pesan di sekeliling kita. Inilah yang membuat 

komunikasi kejadian yang bersifat personal, karena tidak pernah dapat dipisahkan dari 

interaksi kita dengan orang yang lain. Komunikasi interpersonal adalah proses 

pertukaran informasi di antara seseorang dengan paling kurang satu orang lainnya 

atau biasanya di antara dua orang yang dapat diketahui langsung balikannya Dengan 

bertambahnya orang yang terlibat dalam komunikasi, menjadi bertambahlah persepsi 

orang dalam kejadian komunikasi sehingga bertambah komplekslah komunikasi 

tersebut. Komunikasi interpersonal adalah membentuk hubungan dengan orang lain. 

Hubungan itu dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara seperti dibawah ini : 

a. Interaksi intim 

Interkasi intim termasuk komunikasi di antara teman baik, pasangan yang 

sudah menikah, anggota keluarga dan orang yang memiliki ikatan emosional 

yang kuat. Kekuatan dari hubungan menentukan iklim interaksi yang terjadi. 

Di dalam sebuah komunitas hubungan ini dikembangkan dalam sistem 
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komunikasi informal. Seperti hubungan yang terlibat di antara kedua orang 

teman baik dalam komunitas yang mempunyai interaksi personal mungkin di 

luar peranan dan fungsinya dalam komunitas. 

b. Percakapan Sosial 

Percakapan sosial adalah interaksi untuk menyenangkan seseorang secara 

sederhana dengan sedikit berbicara. Percakapan biasanya tidak begitu terlibat 

secara mendalam. Tipe komunikasi tatap muka penting bagi pengembangan 

hubungan informal dalam organisasi. Jika dua orang atau lebih bersama-sama 

dan berbicara tentang perhatian, minat diluar organisasi seperti keluarga, 

olahraga, isu politik, ini adalah merupakan contoh percakapan sosial. 

c.  Interogasi atau Pemeriksaan 

 Interogasi atau Pemeriksaan adalah interaksi antara seseorang yang ada dalam 

kontrol, yang meminta atau bahkan menuntut informasi daripada yang lain. 

Misalnya seorang pengacara memeriksa seorang saksi atau seorang pelaksana 

hukum menanyakan kepada seorang tersangka. Perdebatan dan pertengkaran 

secara verbal adalah bentuk interogasi dimana kedua pihak menuntut satu 

sama lain dan kontrol sebentar-bentar bertukar. Pertengkaran verbal sering 

ditandai dengan isu benar atau salah. Debat diatur oleh sejumlah aturan dan 

umumnya lebih formal daripada perkelahian. Meskipun bentuk komunikasi ini 

tidaklah selalu diinginkan tetapi ada dalam organisasi.  

  

 Setelah penulis membahas mengenai klasifikasi dari komunikasi interpersonal, 

terdapat beberapa motivasi yang menjadikan kebutuhan dasar komunikasi 

interpersonal dalam suatu komunitas. Dalam diri tiap orang terdapat kebutuhan yang 

berbeda baik bersifat fisik maupun biologis. Di antara kebutuhan itu adalah kebutuhan 
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sandang pangan dan papan. Selain dari kebutuhan itu individu juga mempunyai 

kebutuhan interpersonal atau kebutuhan sosial yang dipengaruhi melalui komunikasi 

interpersonal. William C.Schutz (1966) mengidentifikasikan kebutuhan dasar ini yaitu 

kebutuhan akan inclusion, affection dan control. Kebanyakan komunikasi dalam 

komunitas terjadi dalam tingkatan interpersonal adalah penting untuk mengenal 

kebutuhan interpersonal yang kita miliki semua. Meskipun tiap kebutuhan itu berbeda 

pada tiap individu dari satu situasi ke situasi yang lainnya, pemahaman tentang 

kebutuhan itu akan dapat membantu dalam berkomunikasi dengan orang lain. Penulis 

akan lebih membahas lebih dalam mengenai kebutuhan dasar dari komunikasi 

interpersonal yang dimulai dari : 

a. Inclusion 

  Kebutuhan merasa berarti dan diperhitungkan adalah merupakan 

kebutuhan interpersonal inclusion. Menurut Schutz orang yang tidak berhasil 

memenuhi kebutuhan ini dinamakan kurang sosial atau terlalu sosial. Orang 

kurang sosial tidak suka orang lain disekelilingnya, seperti halnya orang 

kurang personal mereka menganggap komunikasi sebagai ancaman bagi orang 

lain. Orang ini sering merasa amat malu dan sangat sulit untuk menciptakan 

percakapan dengan orang lain dalam komunitas atau organisasi. 

  Orang itu dapat diberi nama takut berkomunikasi. Menurut James 

McCroskey takut berkomunikasi menunjukkan gejala kecemasan berhubungan 

dengan kenyataan atau berkomunikasi dengan orang lain. Sementara itu orang 

yang kurang sosial mungkin tidak takut berkomunikasi mereka mempunyai 

banyak gejala yang sama dengan orang yang kurang personal. Mereka 

seringkali orang yang cerdas yang merasa kesepian yang lebih suka 

mengerjakan sesuatu sendiri atau dalam kelompok yang sangat besar sehingga 
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mereka dapat bersembunyi dalam keramaian. Orang ini sulit untuk 

memberikan sumbangan informasi secara lisan terhadap seseorang dan 

umumnya menghindari mengatakan sesuatu karena takut bahwa mereka akan 

kurang diperhatikan. 

  Lawan dari orang yang kurang sosial adalah individu yang terlampau 

sosial yang tidak dapat dihentikan dari keterlibatan berkomunikasi dengan 

orang lain. Dalam organisasi orang yang suka berbicara ini diinginkan oleh 

orang lain agar diam sejenak dan sering mereka dinamakan besar mulut. 

Individu yang telah memuaskan kebutuhan mereka dalam penghargaan ini 

dinamakan orang yang sosial. Orang ini sanggup menangani situasi dengan 

atau tanpa orang lain. 

b. Affection 

 Kebutuhan akan kasih sayang adalah kebutuhan untuk 

mempertimbangkan apakah diri kita disukai dan disayangi orang lain. Dalam 

pengalaman hidup sehari-hari kita semua mempunyai teman atau telah melihat 

orang berusaha memenuhi kebutuhan ini. Misalnya dalam komunitas atau 

organisasi kelihatan bahwa seseorang disukai oleh tiap orang. Orang yang 

telah memenuhi kebutuhan ini menurut Schutz dinamakan personal. Di 

samping itu juga kelihatan biasa saja bila seseorang tidak sanggup memenuhi 

kebutuhan ini, dan orang yang demikian menurut Schutz dinamakan kurang 

personal atau terlalu personal. 

  Orang yang menghindar dari keterlibatan emosional dikatakan kurang 

personal. Orang-orang semacam ini dapat dijumpai dimana-mana dalam 

komunitas. Seringkali orang-orang ini kelihatan paling cocok menjadi 

pemimpin atau pimpinan kelompok kerja. Dalam kenyataan mereka mungkin 
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lebih ideal menjadi pimpinan teori X karena pada luarnya mereka tidak 

kelihatan memerlukan persetujuan orang lain. Tetapi bila kita lihat sungguh 

memperlihatkan orang ini lebih dekat kita akan menemukan bahwa orang ini 

bersembunyi di balik diri mereka sendiri karena takut orang lain tidak 

menyukai mereka sebagaimana adanya. 

  Individu yang kurang personal perlu lebih banyak dipahami. 

Sementara itu tidak ada cara sederhana untuk memasuki diri orang ini. Ada 

banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menyadari bahwa orang ini 

mempunyai satu kebutuhan untuk disukai dan disayangi. Bila kita menghadapi 

orang semacam ini dalam komunitas janganlah menciptakan halangan atau 

hambatan, tetapi hendaklah berusaha menciptakan jaringan komunikasi yang 

menyakinkan orang ini bahwa kita mempedulikan mereka, menghargai 

mereka sebagaimana adanya. 

  Individu yang terlampau personal bertentangan dengan yang kurang 

personal. Orang ini selalu memerlukan atau membutuhkan kasih sayang. 

Kebutuhan ini selalu merupakan satu gangguan pikiran bagi orang ini. 

Individu mempunyai kebutuhan kasih sayang yang secara berlebihan ini sering 

melakukan yang ekstrem untuk meyakini diri mereka dari penerimaan orang 

lain. Mereka akan mencari persetujuan dengan berkomunikasi secara ekstrem 

dengan orang lain. Mereka bahkan mungkin berusaha membayar teman seperti 

orang yang selalu membeli, tetapi tidak pernah membiarkan orang lain 

membelikan untuk mereka. Individu ini mungkin merasa cemburu bila orang 

lain berbicara kepada temannya, dan bahkan berusaha menghalangi teman 

mereka mendapatkan teman baru dengan memberikan komentar negatif 

tentang perspektif teman baru.  
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  Individu yang telah memenuhi kebutuhan mereka akan kasih sayang 

dinamakan personal. Orang ini mempunyai pikiran yang lurus dan sanggup 

menghadapi hampir semua orang dengan siapa mereka mengadakan kontak. 

Orang ini disukai tetapi mereka tidak menganggap bahwa disukai oleh setiap 

orang penting untuk kebahagiaan. Orang ini mudah berbicara dengan orang 

lain dan juga tidak sukar berbicara dengan mereka. Mereka tidaklah merasa 

kecewa bila orang lain tidak menyimpan rahasia mereka dan mereka tidaklah 

merasa terpaksa membuka diri mereka terhadap orang lain. 

c. Control 

 Kebutuhan ketiga menurut Schutz adalah kontrol. Kontrol adalah 

kebutuhan yang timbul karena rasa tanggung jawab dan kepemimpinan. 

Hampir semua dari kita mempunyai beberapa kebutuhan mengontrol orang 

lain atau lingkungan di sekeliling kita, tetapi kekuatan kebutuhan ini dan cara 

menyatakannya berbeda- beda. Ada tiga tipe yang berbeda. Beberapa orang 

yang karena kepribadiannya yang sangat kuat patuh terhadap orang lain dan 

karena itu disebut abdikrat. Mereka ini tidak percaya atau sedikit percaya pada 

diri mereka dan sering menganggap diri mereka tidak sanggup mengerjakan 

sesuatu. Individu ini kurang berani mengambil resiko dan umumnya tidak 

pernah membuat keputusan mereka sendiri. Orang ini perlu banyak diberi 

penguatan (reinforcement) agar upaya melihat diri mereka sebagai manusia 

yang berguna dan mempunyai kemampuan. 

 Orang yang tidak pernah merasa cukup mengontrol dinamakan 

autocrat. Individu ini selalu mencoba mendominasi orang lain. Mereka selalu 

ingin mengambil alih pembuatan keputusan dari suatu kelompok atau paling 

kurang mereka banyak berbicara apa keputusan itu seharusnya. Mereka 
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mempunyai kebutuhan kuat akan kekuasaan bila sebelumnya mereka tidak 

diberikan posisi yang mengontrol atau kekuasaan dalam organisasi. Seringkali 

orang yang bersifat autocrat ini berpikiran sempit dan melihat hanya dari 

posisi mereka sebagai suatu yang betul atau benar. Individu ini hampir serupa 

dengan teori X. Mereka mempunyai sedikit rasa menghargai orang lain atau 

prihatin hanya pada perkerjaan yang dilakukan dan mengabaikannya pada 

orang lain. 

 Demokrat adalah individu yang kebutuhan kontrolnya terpuaskan. 

Orang ini merasa senang apakah mereka mempunyai posisi kepemimpinan 

atau kurang dari itu. Mereka tidak berlebih lebihan memainkan peranan 

kepemimpinan atau mengikuti yang lain. Mereka tidak berlebih-lebihan atau 

kurang berperan sebagai pemimpin, mereka berpikiran luas dan ingin 

mendengar saran orang lain atau menerima saran orang lain untuk kebaikan 

dirinya juga komunitas. Orang yang demokrat sangat cocok untuk tipe 

kepemimpinan teori Y. Individu ini menyukai dapat menyelesaikan pekerjaan, 

tetapi tidak mengorbankan yang lain.  

2.1.3.1 Tujuan Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal mungkin mempunyai beberapa tujuan. 

Tetapi disini hanya akan dibicarakan lima di antaranya yang dianggap penting. 

Tujuan komunikasi ini tidak perlu disadari pada saat terjadinya pertemuan dan 

juga tidak perlu dinyatakan. Tujuan itu boleh disadari dan boleh tidak disadari 

dan boleh disengaja atau tidak disengaja. Diantara tujuan-tujuan itu adalah 

sebagai berikut : 
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a. Menemukan Diri Sendiri 

Salah satu tujuan komunikasi interpersonal adalah menemukan 

personal atau pribadi. Bila kita terlibat dalam pertemuan 

interpersonal dengan orang lain kita belajar banyak sekali tentang 

diri kita maupun orang lain. Kenyataannya sebagian besar dari 

persepsi kita adalah hasil dari apa yang telah kita pelajari dalam 

pertemuan interpersonal. Komunikasi interpersonal memberikan 

kesempatan kepada kita untuk berbicara tentang apa yang kita 

sukai, atau mengenai diri kita. Adalah sangat menarik dan 

mengasyikkan bila berdiskusi mengenai perasaan, pikiran dan 

tingkah laku kita sendiri. Dengan membicarakan diri kita dengan 

orang lain, kita memberikan sumber balikan yang luar biasa pada 

perasaan, pikiran dan tingkah laku.. 

b. Menemukan Dunia Luar  

Hanya komunikasi interpersonal menjadikan kita dapat memahami 

lebih banyak tentang diri kita dan orang lain yang berkomunikasi 

dengan kita. Hal itu menjadikan kita memahami lebih baik dunia 

luar, dunia objek, kejadian-kejadian dan orang lain. Banyak 

informasi yang kita ketahui datang dari komunikasi interpersonal. 

Meskipun banyak jumlah informasi yang datang kepada kita dari 

media massa hal itu seringkali didiskusikan dan akhirnya dipelajari 

atau didalami melalui interaksi interpesonal.  

c. Membentuk dan Menjaga Hubungan yang Penuh Arti 

Salah satu keinginan orang yang paling besar adalah membentuk 

dan memelihara hubungan dengan orang lain. Banyak dari waktu 
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kita pergunakan dalam komunikasi interpersonal diabdikan untuk 

membentuk dan menjaga hubungan sosial dengan orang lain. 

Hubungan yang demikian membantu mengurangi kesepian dan 

depresi menjadikan kita sanggup saling berbagi, kesenangan kita 

dan umumnya membuat kita merasa lebih positif tentang diri kita. 

d. Berubah Sikap dan Tingkah Laku 

Banyak waktu kita gunakan untuk mengubah sikap dan tingkah 

laku orang lain dengan pertemuan interpersonal. Kita boleh 

menginginkan mereka memilih cara tertentu, mendengar tape 

recorder, melihat film, menulis membaca buku, memasuki bidang 

tertentu, mengambil kuliah tertentu, berfikir dalam cara tertentu 

dan percaya bahwa sesuatu itu benar atau salah. Kita banyak 

menggunakan waktu terlibat dalam posisi interpersonal. Adalah 

menarik untuk mencatat bahwa studi mengenai keefektifan media 

massa, bertentangan dengan situasi interpersonal dalam mengubah 

tingkah laku tertentu. Kita lebih sering membujuk melalui 

komunikasi interpersonal daripada komunikasi media massa. 

e. Untuk Membantu 

Ahli-ahli kejiwaan, ahli psikologi klinis dan terapi menggunakan 

komunikasi interpersonal dalam kegiatan profesional mereka untuk 

mengerahkan kliennya. Kita semua juga berfungsi membantu 

orang lain dalam interaksi interpersonal kita sehari-hari. Kita 

berkonsultasi dengan seorang teman yang putus cinta, 

berkonsultasi dengan mahasiswa tentang mata kuliah yang 
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sebaiknya diambil, dan memberikan hal yang menyenangkan 

kepada anak yang sedang menangis.  

 

 Setelah dibahas lebih mendalam mengenai komunikasi interpersonal maka 

penulis akan membahas lebih dahulu mengenai motivasi pengguna internet dalam 

melakukan promosi secara e-WOM. 

 

2.1.4 Teori Motivasi 

 Motivasi dapat diartikan sebagai faktor pendorong yang berasal dalam diri 

manusia, yang akan mempengaruhi cara bertindak seseorang. Menurut Hilgard dan 

Atkinson, tidaklah mudah untuk menjelaskan motivasi sebab :  

1. Pernyataan motif antar orang adalah tidak sama, budaya yang berbeda akan  

menghasilkan ekspresi motif yang berbeda pula.  

2. Motif yang tidak sama dapat diwujudkan dalam berbagai perilaku yang tidak sama.  

3. Motif yang tidak sama dapat diekspresikan melalui perilaku yang sama.  

4. Motif dapat muncul dalam bentuk-bentuk perilaku yang sulit dijelaskan  

5. Suatu ekspresi perilaku dapat muncul sebagai perwujudan dari berbagai motif.  

 Berikut ini dikemukakan huraian mengenai motif yang ada pada manusia 

sebagai faktor pendorong dari perilaku manusia. 

• Motif Kekuasaan  

Merupakan kebutuhan manusia untuk memanipulasi manusia lain melalui 

keunggulan-keunggulan yang dimilikinya.  Clelland menyimpulkan bahwa motif 

kekuasaan dapat bersifat negatif atau positif. Motif kekuasaan yang bersifat negatif 

berkaitan dengan kekuasaan seseorang. Sedangkan motif kekuasaan yang bersifat 

Analisis Faktor-Faktor..., Rilzianisa, Ma.-Ibs, 2010



positif berkaitan dengan kekuasaan sosial (power yang dipergunakan untuk 

berpartisipasi dalam mencapai tujuan kelompok). 

• Motif Untuk Bergabung  

Menurut Schachter motif untuk bergabung dapat diartikan sebagai kebutuhan untuk 

berada bersama orang lain. Kesimpulan ini diperoleh oleh Schachter dari studinya  

yang mempelajari hubungan antara rasa takut dengan kebutuhan berafiliansi.  

• Motif Status (Status Motive)  

Merupakan kebutuhan manusia untuk mencapai atau menduduki tingkatan tertentu di 

dalam sebuah kelompok, organisasi atau masyarakat. Parsons, seorang ahli sosiologi 

menyimpulkan adanya beberapa sumber status seseorang yaitu :  

1. Keanggotaan di dalam sebuah keluarga. Misalnya status tinggi seorang anggota 

keluarga  karena  keluarga tersebut mempunyai status yang tinggi di 

lingkungannya.  

2. kualitas perseorangan yang termasuk dalam kualitas perseorangan antara lain 

karakteristik fisik, usia, jenis kelamin, kepribadian.  

3. Prestasi yang dicapai oleh seseorang dapat mempengaruhi statusnya. Misalnya, 

pekerja yang berpendidikan, berpengalaman, mempunyai gelar, dsb.  

4. Aspek materi dapat mempengaruhi status seseorang di dalam lingkungannya. 

Misalnya, jumlah kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.  

5. Kekuasaan dan kekuatan (Autority and Power). Dalam suatu organisasi, individu  

yang memiliki kekuasaan atau kewenangan yang formal akan memperoleh status 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu-individu yang ada di bawahnya.  
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Maslow’s Need Hierarchy Theory  

            Teori ini dikemukakan oleh A.H. Maslow tahun 1943. Teori ini juga 

merupakan kelanjutan dari Human Science Theory Elton Mayo (1880-1949) yang 

menyatakan bahwa kebutuhan dan kepuasaan seseorang itu jamak yaitu kebutuhan 

biologis dan psikologis berupa material dan nonmaterial.  

Bisa dikatakan teori motivasi yang paling terkenal adalah Hierarki kebutuhan 

yang diungkapkan Abraham Maslow ini. Hipotesisnya mengatakan bahwa di dalam 

diri semua manusia bersemayam lima jenjang kebutuhan yaitu psikologi, keamanan, 

sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri dan  karena  tiap kebutuhan dipenuhi secara 

berurutan, setelah kebutuhan tertentu terpenuhi, kebutuhan berikutnya menjadi 

dominan. Penjelasan mengenai Hierarki lima kebutuhan tersebut akan dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Psikologi : Physiological Needs (kebutuhan fisik = biologis) yaitu kebutuhan 

yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang, 

seperti kebutuhan jasmani lainnya. Keinginan untuk memenuhi fisik ini 

merangsang seeorang berperilaku dan bekerja giat.  

2. Keamanan : Safety and Security needs (keamanan dan keselamatan) adalah 

kebutuhan akan keamanan dari ancaman, yakni merasa aman dari ancaman 

kecelakaan dan keselamatan dalam melakukan pekerjaan.  

3. Sosial : Affiliation or Acceptance Needs adalah kebutuhan sosial, teman, 

dicintai dan mencintai serta diterima-baik dalam persahabatan dan pergaulan 

dalam kelompok dan lingkungannya. Karena manusia adalah makhluk sosial, 

sudah jelas ia menginginkan kebutuhan-kebutuhan sosial.  

4. Penghargaan : Esteem or Status or Egoistic Needs adalah kebutuhan akan 

penghargaan diri, pengakuan serta penghargaan prestise dari karyawan dan 

Analisis Faktor-Faktor..., Rilzianisa, Ma.-Ibs, 2010



masyarakat lingkungannya. Prestise dan status dimanifestasikan oleh banyak 

hal yang digunakan sebagai simbol status. Mencakup faktor penghormatan diri 

seperti harga diri, otonomi, dan prestasi ; serta faktor penghormatan dari luar 

seperti misalnya status, pengakuan, dan perhatian. 

5.  Aktualisasi diri : Self Actuallization adalah kebutuhan aktualisasi diri dengan 

menggunakan kecakapan, kemampuan, keterampilan, dan potensi optimal 

untuk mencapai prestasi kerja yang sangat memuaskan atau luar biasa yang 

sulit dicapai orang lain.   

                                 Gambar 2.1 Hierarki kebutuhan dan Maslow 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber : Mashlow 

 Maslow memisahkan kelima kebutuhan itu sebagai tingkat tinggi dan tingkat 

rendah. Kebutuhan psikologi dan kebutuhan akan keamanan digambarkan sebagai 

kebutuhan tingkat rendah sementara kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, 

dan aktualisasi diri dikategorikan ke dalam kebutuhan tingkat tinggi. Pembedaan 

antara kedua tingkat itu berdasarkan alasan bahwa kebutuhan tingkat tinggi dipenuhi 

secara internal (dalam diri orang itu), yaitu kebutuhan yang dipenuhi secara internal, 

kebutuhan sosial, akan penghargaan dan aktualisasi diri. sedangkan kebutuhan tingkat 

rendah terutama dipenuhi secara eksternal (dengan upah, kontrak serikat buruh, dan 
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masa kerja ) yaitu kebutuhan yang dipenuhi secara eksternal ; kebutuhan fisik dan 

keamanan. Sehingga Maslow mengungkapkan bahwa kebutuhan yang tak terpuaskan 

akan memotivasi. Atau kebutuhan tertentu yang terpuaskan akan mengaktifkan 

dorongan ke tingkat kebutuhan yang baru. 

Teori-teori kontemporer tentang motivasi 

1) Teori ERG (Exist, Relatedness, Growth) 

 Clayton Alderfer berargumen bahwa ada tiga kelompok kebutuhan inti, yaitu 

eksistensi (Exist), keterhubungan (Relatedness), dan pertumbuhan (Growth) sehingga 

disebut teori ERG. 

a) Existence Needs (Kebutuhan Keadaan) adalah suatu kebutuhan akan tetap 

bisa hidup sesuai dengan tingkat kebutuhan tingkat rendah dari Maslow 

yaitu meliputi kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman serta 

hygienefactors dari Herzberg. 

b) Relatedness Needs (Kebutuhan Berhubungan), mencakup kebutuhan untuk 

berinteraksi dengan orang lain. Kebutuhan ini sesuai dengan kebutuhan 

afiliasi dari Maslow dan hygiene factors dari Herzberg. 

c) Growth Needs (Kebutuhan Pertumbuhan) adalah kebutuhan yang 

mendorong seseorang untuk memiliki pengaruh yang kreatif dan produktif 

terhadap diri sendiri atau lingkungan. Realisasi dari kebutuhan 

penghargaan dan perwujudan diri dari Maslow dan motivation factors dari 

Herzberg. (Koontz, 1990:121). 

  Kemudian setelah  membahas mengenai teori motivasi penulis ingin 

membahas lebih dalam mengenai promosi karena saat pengguna internet melakukan 

e-WOM terdapat tujuan promosi di dalam proses tersebut. 
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2.1.5. Word of Mouth Marketing (WOMMA) 
 
 Word of Mouth adalah promosi yang dilakukan melalui pembicaraan dari 

mulut ke mulut dengan cara menceritakan pengalaman atau keunggulan dari suatu 

produk. Promosi melalui mulut ke mulut yang dilakukan oleh teman atau kerabat ini 

kredibilitasnya tinggi, jadi lebih bersifat persuasif atau mempengaruhi daripada 

promosi melalui iklan. Karena jelas orang lebih mempercayai temannya yang telah 

mencoba produk tersebut daripada hanya janji-janji yang tersirat di dalam sebuah 

iklan. Hal ini menjadikan Word of Mouth Promotion sebagai salah satu kegiatan 

promosi yang juga sangat penting untuk diperhatikan. 

 Selain itu kita mengenal istilah WOM Marketing adalah “an effort by an 

organization to affect how consumers create and / or distribute marketing relevant 

information to other consmers.” (usaha dari sebuah organisasi untuk mempengaruhi 

bagaimana para konsumer menciptakan dan/atau mendistribusikan infomasi yang 

bersifat pemasaran kepada konsumen-konsumen yang lain). Proses mengalirnya suatu 

pesan dimulai dari pengirim pesan (sender) yang mengirimkan suatu pesan  

(encoding) melalui suatu media  (message). Selanjutnya pesan tersebut dicerna 

(decoding) sampai akhirnya dimengerti oleh penerima pesan (receiver). Dalam 

perjalanannya, pesan tersebut dapat mengalami distorsi baik berupa kesalah 

pengertian maksud atau tanggapan penerima pesan. 

               Gambar 2.2 Diagram Proses Penyampaian Pesan 
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1. Peserta (Participants) 

Peserta (participants) adalah individu yang tindakannya dapat menciptakan sebuah 

WOM. Pada umumnya, peserta dalam WOM adalah konsumen, bukan pemasar. 

Hal inilah yang membedakan antara marketing tradisional dan WOM. Peserta 

WOM lebih bersifat independen, bahkan pada umumnya tidak dibayar sama sekali 

oleh produsen untuk menyampaikan suatu pesan. 

Peserta dalam WOM: 

1. Pencipta (creator): konsumen yang menciptakan sebuah pesan. 

2. Pengirim (sender): konsumen yang mendistribusikan sebuah pesan.  

 3. Penerima (receiver): konsumen yang menerima sebuah pesan.  

 Kredibilitas sumber suatu pesan sangat mempengaruhi interpretasi pesan 

tersebut. Sponsor dari komunikasi tersebut, persepsi atas kejujuran dan objektivitas 

orang tersebut, dan persepsi atas niatnya mempunyai pengaruh yang sangat besar pada 

penerimaan komunikasi tersebut oleh penerima pesan. Kredibilitas suatu pesan juga 

berarti tidak terpengaruh oleh perasaan dan opini pribadi si pengirim pesan. Pengirim 

pesan hanya mempertimbangkan fakta-fakta yang ada. 

2. Pesan (Message) 

 Pesan adalah satu unit informasi pemasaran yang diberikan oleh seorang 

konsumen sebagai seorang pengirim pesan. Pesan dapat berupa verbal, nonverbal, 

atau kombinasi keduanya. Relevansi pesan adalah sejauh mana sebuah pesan sesuai 

dengan minat seorang konsumen sebagai penerima pesan. 

Kualitas suatu pesan sangat tergantung pada: 

1. Topikalitas (topicality): ukuran sejauh mana sebuah pesan pemasaran terkandung 

    didalam pesan tersebut. 
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2. Ketepatan Waktu (timeliness): ukuran apakah pesan tersebut sampai tepat waktu 

    sehingga relevan bagi suatu kampanye pemasaran. 

3. Polaritas (polarity): ukuran apakah isi pesan dari pesan tersebut positif atau negatif. 

Engel (2001: 411) menyebutkan, lebih dari sepertiga informasi WOM itu negatif—

yang biasanya diprioritaskan dalam pengambilan keputusan. Hal ini terjadi karena 

komunikasi yang didominasi oleh para pemasar secara seragam positif, sehingga 

hal tersebut memperingatkan pembeli potensial terhadap sesuatu yang 

menyediakan perspektif yang berbeda. 

4. Kejelasan (clarity): ukuran yang menentukan apakah pesan tersebut dimengerti 

    oleh penerima seperti yang dimaksudkan oleh pengirimnya. 

5. Kedalaman (depth): ukuran seberapa banyak informasi visual, tertulis, atau verbal 

    yang terkandung dalam sebuah WOM Unit, dengan mengasumsikan bahwa aspek 

    aspek tersebut dapat meningkatkan persuasi pesan. 

3. Medium 

Saluran komunikasi dapat berupa: 

a. Saluran personal: melibatkan dua orang atau lebih yang berkomunikasi secara 

tatap muka, di hadapan audiens, lewat telepon, atau lewat e-mail 

b. Saluran nonpersonal (Kotler & Keller, 2000): komunikasi yang ditujukan 

kepada lebih dari satu orang, termasuk di dalamnya media, promosi penjualan 

(sales promotions), acara (events), dan publisitas (publicity). 

1. Media terdiri dari: 

a. Media cetak (koran dan majalah) 

b. Media penyiaran (radio dan televisi) 

c. Media jaringan (telepon, cable, internet, wireless) 

d. Media elektronik (situs web) 
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e. Media pajangan (papan reklame, tanda-tanda, poster) 

2.Promosi penjualan terdiri dari: 

a. Promosi konsumen (sampel, kupon, premium) 

b. Promosi perdagangan (periklanan dan bayaran untuk pemajangan) 

c. Promosi bisnis dan tenaga penjualan (kontes untuk para penjual). 

3.Hubungan masyarakat (public relations) terdiri dari: 

a. Komunikasi yang ditujukan secara internal kepada para karyawan 

    perusahaan. 

b. Komunikasi yang ditujukan secara eksternal kepada para konsumen, 

perusahaan lain, pemerintah, dan media. 

 Menurut Schiffman (2000: 299), kredibilitas medium dipengaruhi oleh 

reputasi medium tersebut untuk kejujuran dan objektivitasnya. Persepsi keadilan, 

keseimbangan, dan ketepatan media tersebut juga adalah faktor-faktor penting yang 

mempengaruhi kredibilitas medium.  

 Berikut ini adalah tabel yang meringkaskan perbedaan antara periklanan 

tradisional melalui media massa (saluran nonpersonal) dan WOM (saluran personal). 

 

Tabel 2.1 paramameter Periklanan Tradisional dan Word of Mouth 

Parameter Modal Periklanan Tradisional Word of Mouth 

Pengirim / Sumber Pemasar atau Spokerperson Konsumen 

Pesan Dikontrol pemasar 

(Informasinya selalu positif/bias ) 

Dikontrol konsumen 

( Informasinya bisa positif, 

bisa negatif / tidak bias ) 

Saluran (Channel) Media massa (nonpersonal) Percakapan (Personal) 
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Penerima Pesan Banyak konsumen Beberapa konsumen 

Gangguan (Noise) Kuat karena ada pengiklanan lain 

pada saluran yang sama 

Lemah ( hanya orang yang 

mudah terbujuk yang akan 

mendengarkan percakapan 

lain ) 

Tumpang Tindih Lemah karena banyak informasi 

yang dihiraukan 

Kuat karena komunikasi 

lebih gampang 

menciptakan persepsi 

Sumber : Aruman, Periklanan vs WOM Marketing, Majalah MIX , Oktober 2007 

4. Noise 

 Kotler & Keller (2006) menyatakan bahwa noise adalah "Ranson and 

competing messages that may interfere with the intended communication." Hal ini 

merupakan masalah yang sering dihadapi oleh para pemasar dalam 

mengkomunikasikan pesannya kepada para konsumen. Ada tiga macam gangguan 

komunikasi: 

a. Perhatian selektif (selective attention): setiap hari konsumen dihadapkan pada 

1600 pesan pemasaran, dan hanya sebagian kecil dari pesan tersebut yang 

diperhatikan oleh konsumen. Selain itu, iklan yang beraneka ragam (adclutter) 

juga menambah keruwetan sehingga menghalangi pesan tersebut dalam 

memperoleh perhatian. 

b. Penyimpangan selektif (selective distortion): penerima akan mendengar apa 

yang sesuai dengan sistem keyakinan mereka. Sebagai akibat, mereka sering 

menambahkan hal-hal yang sebenarnya tidak ada (amplification) dan tidak 

memperhatikan hal-hal lain yang terdapat pada pesan tersebut (leveling). 

c. Ingatan selektif (selective retention): orang hanya akan menyimpan sebagian 
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kecil dari pesan yang diterimanya dalam ingatan jangka panjang. 

Hambatan komunikasi terdiri dari: 

a. Ekspos selektif (selective exposure): para konsumen mempersepsikan pesan 

pemasaran secara selektif dan cenderung mengabaikan iklan yang tidak 

menarik atau tidak mempunyai relevansi dengan mereka. 

b. Gangguan psikologis (psychological noise): pesan periklanan yang bersaing 

atau pikiran yang mengalihkan perhatian. 

5. Tindakan 

Tindakan (action) adalah apa yang dilakukan peserta terhadap sebuah 

pesan dalam sebuah komunikasi mulut ke mulut. 

a. Jenis-jenis tindakan: 

1. Penciptaan : jumlah pesan yang diciptakan, seperti jumlah percakapan 

yang dimulai atau resensi yang ditulis. 

2. Pendistribusian : jumlah pesan yang disebarkan. 

3. Penerimaan : jumlah pesan yang diterima. 

b. Kualitas-kualitas yang mendeskripsikan tindakan: 

1. Kecepatan (velocity) : sebuah ukuran seberapa cepat sebuah pesan 

disebarkan. Misalnya e-mail dikirimkan ke banyak orang dalam waktu yang 

singkat. 

2. Penyebaran distribusi (distribution spread) : jumlah penerima yang dijangkau 

oleh seorang pengirim. Tingkat penyebaran yang tinggi adalah ketika 

seseorang memberi tahu banyak orang lain mengenai sebuah film yang 

bagus, sedangkan tingkat penyebaran yang rendah adalah ketika seorang 

pengirim hanya memberi tahu beberapa orang saja. 

3. Keragaman sumber (source diversity) : jumlah pengirim yang 
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mengirimkan sebuah pesan yang sama kepada seorang penerima. 

Tingkat keragaman sumber yang tinggi adalah ketika seseorang 

mendengar mengenai sebuah restoran dari beberapa orang. 

6. Hasil 

Hasil dari suatu tindakan disebut outcome. Ini adalah dampak pemasaran yang 

timbul dari sebuah pesan. Dampak pemasaran yang diinginkan suatu 

perusahaan tidak harus langsung berkaitan dengan pembelian, namun bisa 

juga supaya penerima pesan menjadi tahu produk tersebut (meningkatkan 

kesadaran), memiliki tingkat kecenderungan yang lebih tinggi untuk memilih 

produk tersebut, atau mempertimbangkan produk tersebut pada proses 

pengambilan keputusan. Semua itu tergantung pada tujuan kampanye 

pemasaran yang ingin dicapai oleh pemasar dalam sebuah komunikasi 

pemasaran.  

 

2.1.6 Jejaring Sosial 

 Jejaring sosial atau jaringan sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk 

dari simpul-simpul (yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang diikat 

dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dll. 

 Analisis jaringan sosial memandang hubungan sosial sebagai simpul dan 

ikatan. Simpul adalah aktor individu di dalam jaringan, sedangkan ikatan adalah 

hubungan antar aktor tersebut. Bisa terdapat banyak jenis ikatan antar simpul. 

Penelitian dalam berbagai bidang akademik telah menunjukkan bahwa jaringan sosial 

beroperasi pada banyak tingkatan, mulai dari keluarga hingga negara, dan memegang 
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peranan penting dalam menentukan cara memecahkan masalah, menjalankan 

organisasi, serta derajat keberhasilan seorang individu dalam mencapai tujuannya. 

 Dalam bentuk yang paling sederhana, suatu jaringan sosial adalah peta semua 

ikatan yang relevan antar simpul yang dikaji. Jaringan tersebut dapat pula digunakan 

untuk menentukan modal sosial aktor individu. Konsep ini sering digambarkan dalam 

diagram jaringan sosial yang mewujudkan simpul sebagai titik dan ikatan sebagai 

garis penghubungnya. 

 

2.1.7 Peran Komunitas 

Menemukan media yang baik sebagai sarana untuk meneruskan pembicaraan 

merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh para eksekutif pemasaran jika 

ingin strategi Viral Marketing yang telah direncanakannya berhasil. Community 

Marketing adalah salah satu strategi pemasaran yang menggunakan konsep Viral 

Marketing. Dengan menggunakan komunitas sebagai sarana utama bagi strategi 

pemasarannya, community marketing menjadi strategi yang cukup efektif karena 

melibatkan interaksi antar konsumen sehingga konsumen merasa mendapatkan 

perlakuan istimewa. Pada prinsipnya konsumen suka untuk berbelanja namun tidak 

suka mendapatkan penawaran dari penjual. Community Marketing berfokus pada 

kebutuhan dari konsumen yang telah menjadi pelanggan. Hal ini dicapai dengan 4 hal: 

1. Menghubungkan konsumen dengan prospek. 

2. Menghubungkan prospek satu dengan prospek lainnya. 

3. Menghubungkan perusahaan dengan konsumen dan prospek untuk 

meningkatkan kesetiaan pelanggan. 

4. Menghubungkan pelanggan dengan pelanggan untuk meningkatkan 

kemampuan adaptasi terhadap produk, untuk meningkatkan tingkat 
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kepuasan pelanggan terhadap produk dan lain-lainnya. 

Komunitas menjadi efektif  karena membangkitkan perasaan-perasaan positif 

dari konsumen antara lain : 

1. Feeling of Membership  

2. Feeling on Influence 

3. Integration and fulfillment of needs 

4. Shared emotional connection 

Jenis-jenis community marketing terdapat  dua  macam. Yaitu : 

1. Organic   

Organic community marketing adalah komunitas pemasaran yang dibuat 

langsung oleh para konsumen tanpa campur tangan dari perusahaan. Para 

penggemar produk yang bersedia bergabung dalam suatu komunitas 

penggemar, merupakan konsumen yang memiliki tingkat kesetiaan 

tinggi terhadap merek (brand loyalist). Dengan demikian, komunitas-

komunitas ini memiliki potensi yang sangat baik untuk menjadi target 

Viral Marketing. 

2. Sponsored  

Community sponsored adalah komunitas yang dibuat langsung oleh 

perusahaan produsen. Kelebihan dari komunitas jenis ini adalah 

program-program menjadi lebih terarah dan terintegrasi dengan kegiatan 

komunikasi pemasaran lainnya dalam perusahaan. Meskipun demikian, 

ada juga  kelemahannya. Kadangkala masyarakat enggan bergabung 

karena mempertanyakan kredibilitas komunitas yang dibentuk oleh 

perusahaan produsen. Free trial, member get member dapat menjadi 
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aktivitas yang dapat mengurangi efek negatif dari kelemahan pada 

kredibilitas. 

 

2.1.8 Peranan e-WOM Sebagai Salah Satu Strategi Pemasaran 

 Iklan yang semakin banyak pada masa sekarang ini membuat banyak 

konsumen merasa cukup bosan dan mereka akan mulai mencari sesuatu yang jelas 

dan sederhana di antara tumpukan informasi yang demikian banyak. Konsep lama 

iklan “Dari mulut ke mulut“ atau yang lebih dikenal dengan istilah Word of Mouth 

mulai kembali menjadi trend. Ketika seorang teman mengatakan pendapatnya tentang 

produk yang pernah dicobanya jauh lebih sederhana dan tidak mengganggu seperti 

kebanyakan iklan. (Nicolin: 2004). 

 Saat ini Word of Mouth dianggap sebagai bentuk iklan yang paling kredibel. 

Implikasinya terhadap para pemasar antara lain adalah mereka akan lebih berfokus 

kepada kepuasan pelanggan. Perkembangan teknologi pun membuat konsumen 

semakin cekatan dalam menghindari advertising tradisional. Word Of Mouth adalah 

sebuah konsep paling sederhana dalam marketing namun juga sebuah konsep 

marketing yang tidak akan hilang ditelan ombak. Kini para pemasar mengadopsi 

kembali konsep Word Of Mouth dalam menciptakan strategi pemasaran mereka yang 

lebih efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan banyak pemasar yang melihat kenyataan 

bahwa perilaku pembelian yang saat ini dilakukan para konsumen bukan hanya 

sebagai respons dari iklan, namun sebagai respons dari apa yang konsumen dengar 

sebelumnya dari sumber-sumber yang  mereka percayai. 

 Pada 1940, Paul Lazarsfeld melakukan wawancara berulangkali terhadap 600 

warga Erie Country, Ohio, Amerika Serikat. Tujuannya mengetahui seberapa besar 

peranan media massa dalam mengubah pemilih untuk menentukan pilihannya. 
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Hasilnya selama itu orang beranggapan bahwa media massa sangat efektif mengubah 

pilihan pemilih. Itu sebabnya jutaan dollar dihabiskan untuk promosi lewat media 

massa. Ternyata temuan Lazarsfeld menunjukkan bahwa pengaruh langsung dari 

media massa terhadap pilihan pemilih sangat kecil. Hasil ini yang menyebabkan 

Lazarsfeld dan kawan-kawannya mengemukakan dalil, “ Two Step Flow of 

Communication. “ atau arus komunikasi dua tahap. Pertama, media massa 

mempengaruhi pemuka pendapat (opinion leader). Kedua, opinion leader kemudian 

mempengaruhi individu-individu lainnya (Aruman: 2007). 

 Penulis akan mengambil contoh Word of Mouth yang telah berhasil dilakukan 

oleh beberapa perusahaan sebagai bagian dalam strategi pemasaran mereka. Hal itu 

dapat dilihat pada perusahaan makanan Breadtalk dan J.Co. Usaha makanan yang 

dibuat oleh pebisnis Johny Andrean tersebut awalnya dikenal sukses saat 

membesarkan jaringan salon Johny Andrean. Berkat Word Of Mouth yang dilakukan 

pemasar Johny Andrean pada anggota salon Johny Andrean yang datang ke tempat 

salon mereka, menjadi awal terciptanya antrian panjang  pelanggan yang selalu 

terlihat pada toko barunya tersebut. Kini strategi Word of Mouth yang mereka 

jalankan membuat usaha tersebut sukses dan selalu dibanjiri pelanggan hanya untuk 

mendapatkan roti Breadtalk dan donat J.Co. Contoh lain selain bisnis makanan ada 

pada program milik Unilever Agen 1000 sunlight. Program ini tidak hanya membuat 

para ibu-ibu membicarakan dan mempromosikan Sunlight tetapi juga ikut menjual 

Sunlight kepada ibu-ibu lainnya (Hendriani :2007). 

2.1.9 Penelitian Terdahulu 

 Pada bahasan penelitian terdahulu ini penulis menggunakan penelitian yang 

telah dilakukan para peneliti sebelumnya. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

ini sangat berguna dalam membantu pembuatan penelitian yang sedang penulis 
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lakukan saat ini. Untuk penelitian pertama penulis menggunakan penelitian dari Jason 

Y.C Ho dan Melanie Dempsey ( 2008 ) dengan judul  “Viral Marketing : Motivation to 

Forward Online Content”. Hasil dari penelitian tersebut adalah secara parsial ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel inclusion dan affection terhadap Word of 

Mouth, namun tidak terjadi pengaruh yang signifikan antara variabel control terhadap 

Word of Mouth. Variabel Inclusion adalah variabel yang berpengaruh paling dominan. 

Kemudian penelitian kedua penulis menggunakan penelitian dari Bernard J.Jansen dan 

Mimi Zhang ( 2008 ) dengan judul  “Twitter Power : Tweets as Electronic Word Of 

Mouth”. Hasilnya adalah ada pengaruh yang signifikan antara variabel microblogging 

dengan pembentukan pada Electronic Word of Mouth. Variabel microblogging itu 

sendiri dipengaruhi oleh tiga karakterisitik indikator yaitu pesan pendek, pengiriman 

pesan dan update pesan. 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang dan landasan teori maka dapat 

dibentuk kerangka pemikiran yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan kali ini. 

Sebelum kita menyusun kerangka pemikiran secara konseptual, maka sebaiknya kita 

terlebih dahulu membuat proses pemikirannya terlebih dahulu. Dalam penelitian kali 

ini penulis mengukur sejauh mana inclusion, affection dan control para pengguna 

internet dapat berpengaruh pada tingkat dilakukannya e-WOM dalam situs Twitter. 

Setelah dibentuk proses cara berpikir maka secara konseptual dapat dibentuk 

dengan melihat e-WOM yang keberadaannya sebagai variabel terikat akan selalu 

dipengaruhi oleh variabel inclusion (X1), affection (X2) dan variable control (X3). 

Dimana ketiga variabel tersebut merupakan variabel bebas, yang tiap variabelnya 

dipengaruhi oleh beberapa indikator penyebab adanya perubahan dari kedua variabel  

bebas tersebut, diantara: 
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- Inclusion ( X1 ) :  Need to belong 

- Affection ( X2 )  : Altruism 

- Control  ( X3 ) : Personal growth initiative 

 

Secara teori, motivasi pengguna internet untuk melakukan e-WOM dipengaruhi 

oleh beberapa faktor dalam komunikasi interpersonal yang diantaranya terdapat faktor 

incusion, affection dan control. Inclusion dapat diketahui melalui seberapa jauh 

pengguna internet ingin menjadi suatu bagian dari komunitas atau organisasi, untuk 

menjadi satu bagian tersebut pengguna internet harus bergabung dahulu dengan 

komunitas yang ingin mereka tuju dan biasanya pengguna internet akan mengajak 

orang lain atau teman terdekatnya untuk masuk ke dalam komunitas tersebut karena 

dalam komunitas tersebut pengguna internet yang telah bergabung akan memperoleh 

banyak informasi penting. Selain itu untuk mengukur motivasi pengguna internet juga 

dilihat melalui affection dimana setiap individu pasti memiliki perasaan dan memiliki 

keinginan untuk disayangi oleh orang lain. Dengan kasih sayang tersebut seseorang 

akan menjadi lebih bahagia dan tentu akan membagi kesenangan tersebut kepada 

orang lain. Faktor terakhir adalah control,  dalam control ini setiap individu pasti 

membutuhkan pengembangan diri sendiri karena setiap orang atau individu 

mempunyai keinginan untuk diberi penghargaan dari orang lain oleh karena itu 

mereka cenderung memiliki keinginan untuk memberikan kontribusi yang bisa 

membuat orang lain bangga akan dirinya. Kerangka berfikir dalam penelitian ini jika 

dibuat dalam bentuk skema adalah sebagai berikut: 
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2.3 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka konseptual maka dirumuskan hipotesis penelitian dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

H1   

Ho :  Variabel inclusion tidak berpengaruh signifikan terhadap dilakukannya            

 e-WOM  oleh para pengguna internet dalam situs Twitter 

Ha  :  Variabel inclusion berpengaruh signifikan terhadap dilakukannya e-WOM oleh 

 para pengguna internet dalam situs Twitter 

H2   

Ho :  Variabel affection tidak berpengaruh signifikan terhadap dilakukannya           

 e-WOM  oleh para pengguna internet dalam situs Twitter 

Ha : Variabel affection berpengaruh signifikan terhadap dilakukannya e-WOM      

  oleh para pengguna internet dalam situs Twitter 

 

Inclusion 
 
- Need to belong 

Affection 
 
- Need to be altruistic 

 
e-WOM 

 
 

Control 
 
- Need for personal 
growth 
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H3  

Ho  :  Variabel control tidak berpengaruh signifikan terhadap dilakukannya e-WOM  

 oleh para pengguna internet dalam situs Twitter  

Ha :   Variabel control berpengaruh signifikan terhadap dilakukannya e-WOM oleh

 para pengguna internet dalam situs Twitter. 

H4 : 

Ho : Variabel inclusion, affection dan control secara bersama- sama tidak 

 berpengaruh signifikan terhadap dilakukannya e-WOM  oleh para pengguna 

  internet dalam situs Twitter. 

Ha :  Variabel inclusion, affection dan control secara bersama-sama berpengaruh 

 signifikan terhadap dilakukannya e-WOM  oleh para pengguna internet dalam 

 situs Twitter. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3. 1 Objek dan Jenis Penelitian 

 Menurut Suharsimi Arikunto (2000) objek penelitian adalah variabel 

penelitian yaitu sesuatu yang menjadi inti dari problematika penelitian. Sedangkan, 

benda, hal atau orang, serta tempat adalah data untuk variabel penelitian yang 

melekat dan yang dipermasalahkan disebut objek. Dalam proses penelitian kali ini 

yang bertindak sebagai objek penelitian adalah group film Blitzmegaplex yang 

diambil dari banyaknya anggota dalam situs jejaring sosial Twitter yang berada di 

daerah Jakarta, yang diukur berdasarkan motivasi mereka secara interpersonal yang 

meliputi aspek inclusion, affection dan control. Adapun alasan penulis memilih 

group film Blitzmegaplex sebagai objek penelitian adalah : 

a. Saat ini kualitas dunia perfilman yang masuk ke Jakarta yang sedang 

berkembang dan sedang marak diperbincangkan oleh para pecinta film. 

b.  Selain itu penulis juga akan melihat proses e-WOM yang terjadi pada group 

film seperti pada Blitzmegaplex dalam situs jejaring Twitter, sehingga hasil 

dari penelitian ini dapat diketahui apakah antar variabel tersebut akan 

berpengaruh secara signifikan atau tidak.  

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian ini berhubungan dengan 

pertanyaan hipotesis dan menemukan hubungan antara variabel yang berbeda 

dengan mempertanyakan bentuk, distribusi dan eksistensi suatu variabel (Cooper, 

2006). Pelaksanaan metode penelitian deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada 
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pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang 

data tersebut, bentuk hasil dari analisis serta interpretasi tersebut merupakan kunci 

serta inti dari penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab permasalahan yang 

terjadi dalam proses penelitian. 

3. 2 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data 

sekunder.  

a. Data primer  

Data primer didapatkan dari penyebaran kuesioner terhadap beberapa 

responden group film Blitzmegaplex pada pengguna jejaring sosial 

Twitter. Adapun teknik pengambilan data yang dapat dilakukan penulis 

dalam memperoleh data primer adalah sebagai berikut : 

• Penelitian lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan merupakan suatu teknik pengumpulan data 

yang langsung melakukan, penyebaran kuesioner dan pengamatan 

terhadap objek penelitian. Penulis akan langsung melakukan 

observasi untuk mengetahui kondisi serta situasi yang terjadi pada 

pengguna jejaring sosial Twitter khususnya untuk daerah Jakarta 

dan sekitarnya.  

b. Data sekunder  

Data sekunder didapatkan dari buku pendukung dan literatur yang 

berhubungan dengan penelitian. Adapun teknik pengambilan data yang 
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dapat dilakukan penulis untuk memperoleh data sekunder adalah sebagai 

berikut: 

• Penelitian kepustakaan (Library Research) 

Penulis melakukan kegiatan kepustakaan dengan mencari landasan 

mengenai penelitian ini dengan melalui membacaan buku acuan, 

jurnal, dan artikel yang terkait mengenai penelitian ini.  Khususnya 

mengenai hubungan inclusion, affection dan control terhadap 

proses e-WOM pada para pengguna jejaring sosial Twitter. 

 

3. 3 Metode Pengambilan Sampel 

 Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan Convenience Sampling, 

yang di dalamnya elemen populasi dipilih secara positif berdasarkan judgement 

penulis.  (Malhotra, 2005). Dalam memilih sampel tersebut didasarkan pada 

kemudahan saja karena adanya keterbatasan waktu dan biaya yang digunakan. 

Beberapa kriteria reponden yang diinginkan penulis antara lain : 

a. Responden yang diambil sebagai sampel didasarkan pada keanggotaan 

orang tersebut ke dalam anggota situs jejaring Twitter. 

b. Dikarenakan penulis ingin mengetahui perkembangan e-WOM yang 

terjadi di dalam group film yang menggunakan layanan jejaring soaial 

situs Twitter di Jakarta, maka penulis akan memilih responden penelitian 

ini lebih berfokus pada pengguna jejaring sosial Twitter yang menjadi 

bagian group film Blitzmegaplex. 
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c. Seseorang responden tersebut juga suka melakukan diskusi film bersama 

dengan responden lainnya.  

 Para pengguna jejaring sosial Twitter sebagai calon responden yang penulis 

temui di lingkungan situs Twitter tersebut akan ditawari kesediaannya untuk 

menjadi responden dan kemudian penulis akan memberikan sebuah kuesioner 

yang akan diisi oleh para responden tersebut. Dengan adanya keterbatasan waktu, 

tenaga, dan biaya tersebut batasan jumlah sampel yang diambil dari seluruh 

populasi adalah sebanyak lima sampai dengan sepuluh kali jumlah indikator dari 

variabel bebas yang diteliti (Santosa : 2001). Jadi, atas dasar kriteria tersebut 

diatas dapat ditentukan jumlah sampel minimal yang diambil adalah: 

 

n = 5 x I  =>  5 x 24 = 120 

Keterangan: 

n = Ukuran sampel 

I = Jumlah indikator variabel bebas yang diteliti 

 

3. 4 Identifikasi Variabel 

 Berdasarkan atas buku terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

dalam judul buku “FIRO “ (1979) dan buku terbitan Freddy Rangkuti dalam judul 

buku “Mengukur Efektifitas Program Promosi” (2002). Maka dapat ditentukan 

beberapa indikator dari variabel dalam penelitian ini, dimana variabel tersebut 

meliputi tiga  independent variabel ( X ) dan satu dependent variabel, diantaranya 

adalah  : 
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Independent Variabel  tediri dari : 

Variabel Dimensi  Indikator     

Inclusion (X1) Need to Belong 
1. Individu yang senang memberikan informasi yang  
    akan disukai orang lain. 

    2. Individu yang ingin diterima oleh orang lain. 

    
3. Individu yang tidak bisa memendam informasi 
    sendiri. 

    
4. Individu yang ingin menjadi bagian dari suatu 
    komunitas.  

    5. Individu yang memiliki keinginan yang kuat.   

    
6. Individu yang mudah kecewa apabila tidak  
    diterima oleh orang lain. 

affection (X2) Altruism  1. Individu yang senang membantu orang lain.   
    2. Individu yang senang berbagi dengan orang lain.   

    
3. Individu yang ramah dan suka mengundang atau      
    mengajak orang lain. 

    4. Individu yang suka membuat orang lain nyaman.   

    
5. Individu yang senang membantu menyelesaikan  
   masalah orang lain. 

 
  

Control (X3) 
Personal 
Growth  1. Individu yang pandai menginstrospeksi diri.   

    2. Individu yang peka dalam hidupnya   
    3. Individu yang memiliki inisiatif tinggi   
    4. Individu yang dapat memilih kelompok.   

    
5. Individu yang memiliki cara khusus untuk  
    mencapai suatu tujuan. 

    6. Individu yang memiliki kuasa dalam hidupnya.   

    
7. Individu yang sadar akan kontribusi dirinya pada  
    orang lain.  

 

Dependent variabel terdiri dari : 

- Variable e-WOM  ( Y ) dengan indikator : 

e-WOM (Y) Word of Mouth 
1. Individu yang suka meminta saran dari orang lain 
    dalam mengenal produk baru. 

    
2. Individu yang suka menerima akan rekomendasi dari  
    orang lain. 

    3. Individu yang tertarik untuk berbicara dengan jujur. 

    
4. Individu yang suka berdiskusi dengan orang lain  
    mengenai hal terbaru. 

    5. Individu yang objektif dalam berbicara. 

    
6. Individu yang suka merekomendasikan sesuatu kepada  
    orang lain. 
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3. 5 Teknik Pengujian Hipotesis 

 Setelah data diperoleh, maka tahap berikutnya adalah melakukan tabulasi 

data dan melakukan pengujian atas data tersebut. Pengujian atas data tersebut 

dilakukan dengan menggunakan beberapa uji. Menurut Dwi Priyatno (2008), 

analisis dan pengujian yang dilakukan adalah uji instrumen data, uji hipotesis 

dengan keterangan sebagai berikut. 

3.5.1 Uji Validitas Data 

Validitas adalah “Suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen 

pengukur mampu mengukur apa yang diukur.”  

Analisis validitas data pada penelitian ini menggunakan analisis faktor, 

dimulai dengan melihat ukuran kecukupan sampling Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

harus > 0.5 yang menyiratkan bahwa analisis faktor cukup (Malhotra, 2005). 

Rotasi faktor yang digunakan adalah prosedur varimax, yang merupakan sebuah 

metode rotasi ortogonal yang meminimumkan jumlah variabel dengan muatan 

yang tinggi pada sebuah faktor, sehingga meningkatkan kemampuan tafsir dari 

faktor tersebut (Malhotra, 2005).  Selanjutnya dilihat nilai muatan faktor (factor 

loading) harus  > 0.60, maka data tersebut valid  (Imam Ghozali, 2001). 

3.5.2 Uji Reliabilitas Data 

Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan konsistensi dari alat ukur 

dalam mengukur gejala yang sama di lain kesempatan. Cara pengujian reliabilitas 

adalah dengan menguji suatu alat ukur untuk sekali pengambilan data (one shot), 

dan salah satu metode yang digunakan adalah koefisien alpha (cronbach alpha) 

yang ada dalam program statistika.    
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Uji signifikansi dilakukan pada taraf 0.05. menurut Sekaran (2006), 

reliabilitas kurang dari 0.6 adalah kurang baik sedangkan 0.7 dapat diterima dan 

di atas 0.8 adalah baik. Penulis menggunakan batas 0.7 dalam melihat nilai 

reliabilitas dalam penelitian ini.  

 

3.6  Teknik Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan model regresi dalam 

pengolahan data yang dilakukan. Model regresi itu sendiri digunakan untuk 

mencari suatu pengaruh hubungan yang terjadi antara dua varibel yaitu variabel 

bebas dan variabel terikat, sedangkan model regresi yang digunakan dalam 

penelitian ini untuk mengasumsikan bahwa terdapat suatu hubungan linier antara 

variabel inclusion, affection dan control  dengan variabel e-WOM. Adapun model 

persamaan regresi yang dapat diperoleh dalam analisis ini adalah : 

Regresi  berganda: 

Y = β0+ βX1 + βX2+ βX3 

 

Keterangan: 

Y  =  e-WOM 

β0   =  Konstanta 

β  = Koefisien Regresi 

X1  = Variabel Inclusion 

X2  = Variabel Affection 

X3  = Variabel Control 

Analisis Faktor-Faktor..., Rilzianisa, Ma.-Ibs, 2010



Pada dasarnya analisis regresi adalah untuk memperoleh persamaan 

regresi dengan cara memasukkan perubah satu demi satu sehingga dapat diketahui 

pengaruh yang paling kuat sampai dengan yang paling lemah. Namun sebelum 

dilakukan pengolahan data dengan model regresi sebaiknya perlu diperhatikan 

beberapa uji asumsi regresi dimana hal tersebut dapat mendukung adanya 

kebenaran dalam proses pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini. 

Bebarapa uji asumsi tersebut terdiri dari : 

a. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah 

data mengikut i atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data 

dengan bentuk lonceng (bell shaped). Data yang baik adalah data yang 

mempunyai pola seperti distribusi normal, yaitu distribusi data tersebut 

tidak belok ke kanan dan ke kiri. Uji normalitas pada multivariate 

sebenarnya sangat kompleks karena harus dilakukan pada sebuah variabel 

secara bersama-sama. Namun, uji ini bisa juga dilakukan pada sebuah 

variabel dengan logika bahwa jika secara individual tiap-tiap variabel 

memenuhi asumsi normalitas, maka secara bersama-sama (multivariate) 

variabel tersebut dianggap memenuhi asumsi normalitas 

b. Uji Multikolinieritas 

Adanya multikolinieritas merupakan pelanggaran dalam asumsi klasik. 

Multikolinieritas maksudnya tidak boleh terjadi hubungan antar variabel 

bebas (independent). Untuk mendeteksi gejala multikolinieritas dapat 

dilakukan dengan menggunakan besaran VIF (Variance Influence Faktor) 
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dan angka toleran. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikol 

apabila mempunyai nilai VIF lebih kecil daripada 10 dan angka tolerance 

mendekati 1 (Santosa, 2000 :  206). 

c. Uji Heterokedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah adanya heterogenitas varian dalam observasi. 

Konsekuensi adanya heterogenitas adalah nilai varian dari residual suatu 

pengamatan ke pengamatan lain hasilnya akan berbeda-beda. Model 

regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas (Ghozali, 2001 : 69). Uji heteroskedastisitas dilakukan 

dengan cara melihat plots antara nilai prediksi (ZPRED) dengan residual 

(SRESID). Deteksi ada tidaknya pola tertentu pada grafik scarplots antara 

SRESID dengan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi 

dan sumbu X adalah residual (Y prediksi–Y sesungguhnya) yang telah di-

studentized (Ghozali, 2001 : 69). Supaya hasil analisis yang ada semakin 

valid maka penulis juga menggunakan  uji Glejser. 

 

3. 7 Teknik Pengujian Hipotesis 

 Untuk menguji hipotesis digunakan uji F, jika harga F hitung  yang diperoleh 

lebih besar dibandingkan F tabel  maka F hitung  signifikan, artinya hipotesis nol 

ditolak. Dan sebaliknya apabila F hitung yang diperoleh lebih kecil dibandingkan 

dengan F tabel artinya hipotesis nol tidak dapat ditolak. Perhitungan F tabel pada 

hipotesis itu sendiri dihitung berdasarkan confidence level berupa α (lambda), 

dimana biasanya confidence level dari suatu hipotesis mencapai  95% sehingga 

nilai α (lambda) yang digunakan adalah 0,05. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Pembahasan Twitter 

Twitter merupakan jenis situs jejaring sosial pertemanan yang memungkinkan 

para penggunanya dapat mendapatkan relasi dengan mendaftarkan dirinya pada situs 

tersebut. Kehadiran Twitter semakin meramaikan persaingan situs-situs social 

networking yang sudah ada sebelumnya, seperti : Friendster, Facebook, Plurk, 

Flickr, dan lain-lain. Setiap situs jejaring sosial pasti mempunyai kelebihan dan 

kekurangan, begitu pula dengan Twitter. Twitter didirikan oleh tiga orang, yaitu : 

Jack Dorsey, Biz Stone, dan Evan Williams pada bulan Maret 2006, dan baru 

diluncurkan pada bulan Juli di tahun yang sama. Twitter adalah jejaring sosial dan 

microblogging, yang memfasilitasi kita sebagai pengguna yang dapat memberikan 

update (pembaruan) informasi tentang diri kita, bisnis dan lainnya. 

Setiap kita menulis status pada Twitter, status tersebut disebut sebagai Tweets. 

Apabila jumlah Tweets kita berjumlah 50, maka kita sudah menulis status pada 

Twitter sebanyak 50 kali. Tweets merupakan penulisan teks berbasis 140 karakter. 

Jadi, jumlah maksimal karakter yang kita tuliskan sebagai status hanya terbatas pada 

jumlah maksimal 140 karakter. Tweets dapat ditampilkan pada profil kita atau dapat 

mengomentari status dari teman. Keistimewaan Tweets adalah dapat 

mengirimkannya melalui Twitter via internet, SMS (Short Message Service) atau 
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aplikasi-aplikasi yang lain. Tentunya, pengiriman Tweets melalui SMS akan 

berpengaruh pada penggunaan pulsa ponsel kita.  

Sejak diperkenalkan oleh Jack Dorsey pada tahun 2006, Twitter mengalami 

perkembangan yang cukup pesat di dunia situs jejaring sosial. Twitter dapat dijuluki 

“SMS of the internet”, sebagai program aplikasi internet untuk mengirim pesan 

pendek ke aplikasi-aplikasi lain. Pada tahun 2009, Twitter menempati salah satu 

rangking 50website yang paling populer di dunia worldwide yang diteliti oleh 

lembaga penelitian Web, Alexa’s Web Traffic Analysis. Bulan Februari 2009, blog 

Compete.com memasukkan Twitter ke dalam tiga besar situs jejaring sosial yang 

paling banyak digunakan berdasarkan perhitungan mereka, yang mencatat 55juta 

pengunjung bulanan. Bulan Maret 2009, Nielsen.com merangkingkan Twitter sebagai 

situs dengan perkembangan paling pesat dalam kategori situs pertemanan untuk 

bulan Februari 2009.  

      Gambar 4.1 Tampilan Pertama Twitter 

      

     Sumber : www.twitter.com 

Firma riset media The Nielsen Co mengungkapkan, Twitter merupakan satu-

satunya layanan online di dunia yang jumlah penggunanya sanggup bertumbuh lebih 

Analisis Faktor-Faktor..., Rilzianisa, Ma.-Ibs, 2010



dari 1.000% per bulan. Nielsen menemukan, jumlah pengguna Twitter rata-rata 

bertumbuh 1.382% per bulan. Nielsen menegaskan, angka pertumbuhan itu 

merupakan angka yang sangat fantastis. Sebagai perbandingan, menurut Nielsen, 

situs jejaring sosial terbesar dunia Facebook pun sesungguhnya hanya mampu 

meraih angka pertumbuhan pengguna sebesar 228% per bulan. 

 

  Tabel 4.1 Pertumbuhan Pengguna Layanan Internet 

     

 

 

 

Sumber : All About Twitter. 

 

 

Hingga Agustus 2009, jumlah pasti pengguna Twitter di dunia tidak 

diketahui. Penyebabnya, pengelola Twitter yaitu Twitter Inc, memang belum 

merilis angka past i jumlah pengguna Twit ter d i dunia.  Namun begitu,  

Nielsen meyakini sekitar 10% pengguna internet di dunia sudah menggunakan 

Twitter. Menegaskan kesahihan hasil survey Nielsen tersebut, firma 

pemasaran online HubSpot Inc mengungkapkan, Twitter merupakan satu-

satunya layanan online  d i dunia yang jumlah penggunanya terus 

bertambah antara 5.000 hingga 10.000 pengguna baru per hari. 

Peringkat Situs Pertumbuhan per Bulan 

1 
2 
3 
4 
5 

Twitter 
Zimbio 

Facebook 
Multiply 
Wikia 

1.382% 
240% 
228% 
192% 
172% 
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4.1.2 Sejarah Twitter 

"Ini angka yang sangat fantastis. Twitter tidak hanya menjadi topik 

pembicaraan yang paling banyak dibahas, tetapi pengguna Twitter juga terus 

bertambah. Alhasil, Twitter pun menjadi standar baru dalam komunikasi," 

papar HubSpot. 

Ide Twitter berawal dari sebuah sesi “Brainstorming” pada sebuah rapat yang 

diselenggarakan oleh anggota dewan perusahaan Podcasting Odeo dalam rangka 

menampilkan ide-ide kreatif untuk mengembangkan produk-produk yang akan 

dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Pada pertemuan itu, Jack Dorsey 

memperkenalkan sebuah gagasan untuk menggunakan layanan SMS agar dapat 

berkomunikasi dengan sekelompok kecil. Konsep tersebut didapatkan setelah 

mempelajari sebuah layanan SMS berbasis kelompok yang dikembangkan oleh 

TXTMob. 

Pada awalnya, produk yang sedang dibuat ini memiliki kode nama Twttr yang 

terinspirasi dari Flickr dan kode pendek dari SMS Amerika yang hanya 5 karakter. 

Para pengembang awalnya bereksperimen dengan ”10.958” sebagai kode pendek, 

meski kemudian berubah “40.404” untuk mudah digunakan dan mudah diingat. 

Pekerjaan mengembangkan Twttr ini dimulai pada tanggal 21 Maret 2006. Dorsey 

mencoba untuk mengirimkan pesan untuk pertama kalinya pada Twitter hanya 

dengan kata-kata “Just Setting My Twttr”. 
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Gambar 4.2 Blueprint Awal Twitter 

 

   Sumber : Google 

Prototype pertama Twitter diluncurkan hanya untuk layanan internal para 

karyawan Odeo, kemudian diluncurkan untuk publik pada bulan Juli 2006. Pada 

Oktober 2006, Biz Stone, Evan Williams, dan Jack Dorsey juga anggota lain dari 

perusahaan Odeo membentuk Obvious Corporation dan memperoleh saham Odeo 

beserta seluruh asetnya, termasuk Odeo.com dan Twitter.com dari para investor dan 

pemegang saham Odeo Group, tetapi kemudian Twitter membentuk perusahaan 

sendiri pada bulan April 2007.  

Titik awal kepopuleran Twitter adalah ketika mengikuti South by Southwest 

(SXSW), festival pada tahun 2007. Sepanjang festival, jumlah Tweets yang terkirim 

berkembang 20ribu Tweets sampai 60ribu Tweets per hari. Ribuan orang berkutat 

dalam festival dalam festival itu untuk saling mengirim Tweets kepada relasi mereka 

ataupun teman yang baru dikenal melalui Twitter. Para panelis dan pembicara pada 

festival itu juga memuji kehadiran Twitter sebagai salah satu pendatang baru dalam 

dunia maya yang mampu menarik minat para pengguna internet untuk memakainya. 

Pada akhir festival, segenap staff dari Twitter menerima penghargaan dalam katagori 
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“Web Award”. Dalam sambutannya, mereka berkata “We’d like to thank you in 140 

characters or less. And we just did”. 

Secara total, Twitter meraih keuntungan sekitar 57juta US Dollar dari bisnis 

yang telah mereka jalankan. Namun demikian, angka tersebut hanyalah sebuah 

perkiraan, mengingat pihak Twitter sendiri tidak merilis berapa jumlah pastinya. 

Pada tahun awal kemunculannya, Twitter memperoleh keuntungan sekitar 1 sampai 5 

juta US Dollar, pada tahun kedua sekitar 22 juta US Dollar, dan sampai pertengahan 

tahun 2008 mencapai 35 juta US Dollar. Perusahaan yang mendanai Twitter adalah 

Union Square Ventures, Digital Garage, Spark Capital, dan Bezos Expeditions. 

Teknologi yang melatar belakangi Twitter berupa teknologi web berbasis 

Internet Relay Chat (IRC). Pemograman web interface pada Twitter memakai 

pemograman Ruby on Rails Framework. Dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, 

sebuah pesan hanya ditangani oleh sebuah antrian coding server pada Ruby yang 

dinamakan Starling. Namun sejak 2009, sistem tersebut telah secara bertahap diganti 

dengan perangkat lunak yang dinamakan Scala, yaitu sebuah layanan aplikasi 

pemograman antarmuka (Application Programming Interface/API), yang 

memungkinkan layanan web dan aplikasi lainnya untuk saling berintegrasi dengan 

Twitter. 

Sebuah pencarian untuk kata “makanan” maka pada daftar pencarian semua 

topik atau pesan yang bertema “makanan” akan muncul dengan ditandai dengan 

tanda “#makanan”. Untuk username, akan ditandai dengan tanda “@”. Sehingga jika 

nama kita adalah “Jati”. Maka pada Twitter akan menjadi “@Jati”. Kita juga dapat 
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mengirim SMS untuk dimunculkan pada tampilan Twitter. Kode untuk gateway yang 

disediakan hanya untuk daerah Amerika Serikat, Kanada, india, Selandia Baru, Dab 

Isle of Man. Ada juga kode untuk mengirimkan SMS untuk daerah Inggris Raya 

yang hanya dapat di akses untuk orang-orang yang berada di bawah jaringan 

Vodafone dan O2. 

Steven Johnson, seorang pakar teknologi web, menggambarkan mekanisme 

dasar Twitter sebagai teknologi web yang sangat sederhana. Karena sebagai situs 

jejaring sosial, Twitter hanya berprinsip “pengikut” dan “di ikuti”, jika kita telah 

masuk ke dalam daftar seorang teman, maka kita dapat dikatakan sebagai “pengikut” 

teman  tersebut, sedangkan jika list relasi teman kita berjumlah 100 orang, berarti 

kita telah “di ikuti” oleh 100 orang yang telah menjadi teman kita. Pada tanggal 30 

April 2009, Twitter telah menambah fasilitas baru, yaitu berupa fasilitas pencarian 

topik terhangat atau topik yang paling umum dibicarakan di dalam Twitter tersebut. 

Dengan penambahan fitur ini, Twitter diharapkan bisa menjadi ajang untuk 

berdiskusi tentang hal-hal apa yang sedang terjadi sekarang ini. 

Sebuah masalah keamanan pernah menyerang sistem jaringan Twitter yang 

dilaporkan oleh seorang ilmuwan bernama Nitesh Dhanjani dan Rujith pada bulan 

April 2007. sejak Twitter bisa diakses melalui nomor telepon genggam, banyak 

kiriman status dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang 

mengatasnamakan kejahatan mereka atau nama orang lain atau sering juga mereka 

memperbaharui status milik orang lain tanpa ijin. Masalah ini terjadi karena orang 

lain dapat mengetahui secara bebas nomor-nomor telepon yang sudah terdaftar pada 
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Twitter. Akhirnya diterapkan sistem keamanan yang baru dengan menyertakan 

nomor PIN untuk melakukan autentifikasi terhadap SMS-SMS yang masuk yang 

akan dijadikan status pada Twitter. 

Dalam perkembangannya, Twitter banyak membantu menyebarkan informasi 

kepada masyarakat umum. Berikut ini merupakan beberapa peristiwa yang pernah 

melibatkan Twitter, di antaranya : 

1. Sebagai ajang promosi kandidat pemilihan Presiden di Amerika Serikat. 

Twitter digunakan oleh salah satu calon Presiden dari Partai Demokrat, 

Barack Obama, dalam 

 kampanye Presiden Amerika Serikat 2008. Obama beserta tim kampanyenya 

 menggunakan Twitter untuk publisitas dan mencari dukungan dari rakyat 

  Amerika 

2. Sebagai alat untuk mendukung suatu pergerakan demonstrasi. Pada bukan 

Juni 2009, ada dugaan terjadi kecurangan dalam pemilihan umum di Iran. 

Para pengunjuk rasa memakai Twitter sebagai alat penggerak dan sebagai 

media komunikasi dengan dunia luar setelah segala akses media komunikasi 

diblokir oleh pemerintah setempat. Hal ini sampai menyeret Departemen 

Luar Negeri US untuk meminta pihak Twitter sendiri untuk menyaring hal-

hal yang berhubungan dengan konflik di Iran agar jangan sampai menyulut ke 

masalah yang lebih besar, khususnya masalah keamanan internasional. 

3. Sebagai alat untuk menyebarkan situasi gawat darurat. Sebuah penelitian 

pernah mengungkapkan bahwa pada kasus kebakaran California 2007 dan 
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kebakaran Australia 2009, masyarakat setempat terus mengirimkan kabar 

melalui Twitter mereka untuk mengabarkan kondisi bencana yang sedang 

mereka alami. Palang Merah Amerika Serikat juga mulai menggunakan 

Twitter untuk bertukar informasi mengenai statistik korban bencana dan 

mengarahkan distribusi bantuan agar tepat sasaran. 

4. Sebagai media untuk mengungkapkan kasus kriminal. Pada April 2009, FBI 

menangkap seorang yang akan melakukan demonstrasi besar-besaran 

terhadap Presiden Obama. Ia ditangkap karena menyebarkan fitnah terhadap 

pemerintahan Obama melalui pesan-pesan yang ia sampaikan melalui 

Twitter. 

 

4.1.3 Menjadi Incaran Perusahaan-Perusahaan IT Raksasa 

Saat Twitter menjadi bagian tidak terpisahkan dari sebagian besar pengguna 

internet, perusahaan-perusahaan internet raksasa pun mulai berpikir untuk 

mengakuisisi Twitter Inc. Di antara perusahaan yang mengincar Twitter 

adalah perusahaan internet terbesar di dunia Google Inc, yang mengakuisisi 

YouTube senilai USD 1,65 miliar pada November 2006. Google dikabarkan sedang 

menawar Twitter senilai USD 250 juta. Dengan mengakuisisi Twitter,  

Google berharap mampu memperbesar porsi pendapatan iklan online yang 

dikuasainya. Ini pula motif yang melatar belakangi akuisisi Google terhadap 

YouTube. 
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Perusahaan lain yang berambis i mengakuisisi Twitter adalah situs 

jejar ing sosial terbesar dunia Facebook. Dengan mengakuisisi Twitter, 

Facebok berharap mampu meningkatkan jumlah pengguna layanannya 

karena memang t idak semua pengguna Twitter menggunakan Facebook. 

Jumlah pengguna Facebook pada pertengahan 2009 memang telah menembus 

angka 250 juta orang. Pada saat yang sama, firma riset pemasaran comScore Inc 

memperkirakan, pengguna Twitter di dunia baru mencapai sekitar 45 juta 

orang. 

Tetapi, karena jumlah pengguna Twitter bertambah antara 5.000 hingga 10.000 

pengguna baru per hari, maka tidak lama lagi jumlah pengguna Twitter diperkirakan 

melebihi jumlah pengguna Facebook. Agar tidak dikalahkan oleh Twitter, 

Facebook pun bertekad lebih dulu menguasai Twitter dengan akuisisi. Namun 

begitu, tawaran-tawaran menggiurkan dari Google dan Facebook ditolak mentah-

mentah oleh Twitter. Co-Founder Twitter Inc, Biz Stone menyatakan, tujuan Stone 

dan Jack Dorsey dalam mendirikan Twitter pada 2006 adalah membuat perusahaan 

independen yang menguntungkan. 

Gambar 4.3 Grafik Kenaikkan Pengguna Twitter pada tahun 2007-2009 

 

           Sumber : Sysomos 
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4.1.4 Indonesia Terbesar di Asia Tenggara 

Kerja keras Stone dan Dorsey berbuah nyata. Pada Agustus 2009, situs 

pemeringkatan website Alexa-Internet Inc sudah menobatkan Twitter sebagai 

situs nomor 14 yang paling banyak digunakan di dunia. Di Indonesia, menurut 

Alexa, Twitter merupakan situs nomor 22 yang paling banyak dikunjungi. Alexa 

menambahkan, pada Agustus 2009, sebanyak 42,6% pengguna Twitter berasal dari 

Amerika Serikat. Sementara itu, pengguna Twitter dari Indonesia mewakili 1,5% dari 

jumlah pengguna total Twitter di dunia. 

Tabel 4.2 Proporsi Pengguna Twitter di Dunia 

 

 

 

 

 

 

 

    Sumber : All About Twitter 

Ketika dicermati, jumlah pengguna Twitter dari Indonesia ternyata lebih 

banyak daripada pengguna Twitter dari sejumlah negara maju. Indonesia antara 

lain berada di atas Belanda, Italia, Spanyol, dan Prancis. Di kawasan Asia Tenggara 

pun, jumlah pengguna Twitter dari Indonesia merupakan yang terbanyak. Data 

Alexa tersebut membuktikan bahwa pengguna internet di Indonesia sangat aktif 

No Negara Presentase 
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mengakses Twitter. Karena itu, individu-individu dan organisasi-organisasi di 

Indonesia harus segera memanfaatkan Twitter untuk menjalankan misi masing-

masing. 

Sebagai contoh, pemerintah Indonesia dapat menggunakan Twitter untuk 

melakukan sosialisasi kebijakan. Perusahaan dapat pula memanfaatkan Twitter untuk 

pemasaran. Juga, selebriti di Indonesia dapat menggunakan Twitter untuk 

meningkatkan popularitas, dengan membina klub penggemar.  

Sedangkan menurut data terbaru yang didapatkan dari “social media analytics 

firm Sysomos”  pada Desember 2009, menunjukkan lebih dari 13million terdapat 

account Twitter baru yang aktif sehingga mengalami peningkatan persentase yang 

cukup pesat pada pengguna Twitter  diberbagai negara, yang dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 4.3 Persentase Kenaikkan Pengguna Twitter pada Desember 2009 

 

Sumber : Google. 
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4.1.5 Logo dan Simbol Twitter 

Beberapa dari kita pasti bertanya-tanya, kenapa Twitter dilambangkan dengan 

lambang burung berwarna biru dan kenapa logo Twitter dibuat sedemikian rupa. 

Lambang burung biru pada homepage Twitter.com melambangkan sesuatu yang 

kecil, lucu, menyenangkan bagi semua orang, dan menyiratkan komunikasi. Banyak 

orang mungkin berpendapat bahwa logo tersebut sangat cocok untuk menjadi logo 

dengan grafis yang sempurna bagi Twitter. Namun ternyata perusahaan hanya 

membayar perancang logo tersebut hanya dengan bayaran 6 dollar Amerika dan 

itupun tanpa bayaran atribusi. Pihak perusahaan hanya membeli logo tersebut pada 

situs iStockphoto seharga 15 dollar, sementara pihak si perancang logo hanya 

mendapatkan 40% dari harga 15 dollar tersebut. Sebagai perbandingan, Carolyn 

Davidson seorang perancang desain logo Nike menerima 35 dollar atas jerih 

payahnya mendesain produk apparel pakaian tersebut. 

Gambar 4.4 Desain Logo Awal Twitter 

 

Sumber : www.twitter.com 

Selain itu, ciri khan Twitter lainnya terlihat pada logo ikan paus yang sedang 

ditarik oleh sekumpulan burung. Logo ini hanya muncul saat Twitter sedang 

mengalami error jaringan akibat banyaknya orang-orang yang mengirim status 

mereka ke dalam Twitter. Logo tersebut dirancang oleh Yiying Lu, seorang desainer 

Analisis Faktor-Faktor..., Rilzianisa, Ma.-Ibs, 2010



grafis keturunan Cina. Saat muncul gambar tersebut biasanya muncul pesan “Too 

Many Tweets! Please wait a moment and try again”. 

Gambar 4.5 Desain Logo Error Twitter 

 

Sumber : www.twitter.com 

4.1.6 Pembahasan Blitzmegaplex 

Blitzmegaplex adalah suatu teater yang menggunakan konsep rangkain cinema 

yang ditetapkan ulang seiring berjalannya film dari pengalaman sebelumnya, 

berdasarkan pada empat karakteristik yang ditetapkan atara lain: 

a. Blitzmegaplex menawarkan minimum delapan studio untuk setiap lokasi teater, 

dilengkapi dengan teknologi cinema terbaik. 

b. Blitzmegaplex menawarkan lebih banyak pilihan film diantaranya : film yang 

beredar di hollywood, film dari cinema dunia, film festival, film India, film 

Indonesia, film Indie, dan film Asia. 

c. Blitzmegaplex menawarkan konsep cinema yang berbeda dengan tempat 

lainnya diantaranya terdapat : cafe, restaurant, pertunjukan musik, 

blitzgamesphere, tempat billiard, karaoke dan tempat WiFi. 

d. Blitzmegaplex selalu melakukan inovasi dan inisiatif untuk menciptakan 

kualitas pelayanan yang baik agar setiap konsumen merasa puas datang ke 

Blitzmegaplex. 
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     Gambar 4.6 Logo Blitzmegaplex 

 

Sumber : www.blitzmegaplex.com 

 Blitzmegaplex telah mendapatkan beberapa penghargaan berharga sebagai 

bukti bawah Blitzmegaplex telah diakui masyarakat akan dedikasinya dalam 

memberikan pelayanan yang terbaik, diantara penghargaan tersebut adalah : 

a.   Pada tahun 2007 Blitzmegaplex menerima penghargaan dari MURI sebagai 

cinema terbesar di Indonesia. 

b.  Pada Oktober tahun 2006 Blitzmegaplex Paris van Java Bandung telah 

mematahkan rekor dalam mengumpulkan tiket masuk selama setahun dengan 

jumlah 1juta tiket selama tahun 2006. 

c.    Pada tahun 2007 Blitzmegaplex Grand Indonesia telah mematahkan rekor 

dalam mengumpulkan tiket masuk selama satu hari dengan jumlah tiket 

10.600 buah. 

 Blitzmegaplex telah memiliki beberapa lokasi teater yang telah disiapkan untuk 

memberikan pelayanan yang baik untuk setiap pelanggannya, lokasi tersebut 

diantaranya adalah : 

a.  Paris van Java, Bandung ( berdiri 16 Oktober 2006 ) 

b. Grand Indonesia, Jakarta ( berdiri 21 Maret 2007 ) 

c.   Pacifik Place, Jakarta ( berdiri 21 November 2007 ) 
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d.  Mall Of Indonesia, Jakarta.( berdiri 24 July 2008 ) 

e.   Teras Kota, Jakarta ( berdiri 17 July 2009 ) 

f.   Central Park, Jakarta. ( akan dibangun ) 

 

Selain beberapa fitur yang telah dilakukan Blitzmegaplex untuk melayani 

pelanggan setianya, Blitzmegaplex juga melakukan suatu pembaruan kabar ( update 

news ). Update news itu sendiri dilakukan Blitzmegaplex dengan melakukan ulasan 

mengenai informasi film yang akan beredar di Indonesia terutama di Jakarta, ataupun 

penilaian dari film tersebut dari sisi teknologi, kualitas gambar, kualitas pemain, 

audio serta jalan cerita dari film tersebut. Wadah yang digunakan Blitzmegaplex 

untuk meng-update news adalah : 

a.   Menggunakan website yang mereka miliki sendiri yaitu dalam situs 

blitzmegaplex.com  

Dalam website mereka terdapat content didalamnya yaitu Blitznews yang 

hanya bisa memberikan informasi satu arah kepada pelanggan mereka 

sehingga Blitzmegaplex tidak mengetahui feedback yang diberikan oleh 

pelanggan mereka setelah menonton atau sebelum menonton film yang 

sedang ramai diperbincangkan. 

b.  Menggunakan situs Twitter. 

Berbeda dengan pemberian informasi di website blitzmegaplex.com yang 

dapat dilihat di Blitznews, dalam situs Twitter setiap informasi yang mereka 

berikan dapat berkembang dan dapat menerima feedback yang cepat dari para 
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pencinta film di group Blitzmegaplex karena setiap topik yang akan dibahas 

serta akan selalu diperdebatkan oleh para pecinta film Blitzmegaplex yang 

menjadi follower Blitzmegaplex dulu sebelumnya. Hal ini tentunya secara 

tidak langsung dapat membentuk suatu group atau komunitas tersendiri 

didalam situs Twitter tersebut karena semakin banyak anggota Twitter yang 

bergabung menjadi follower Blitzmegaplex maka semakin sering juga para 

pecinta film Blitzmegaplex yang akan membahas topik yang diberikan 

Blitzmegaplex di dalam Twitter. Sehingga para pelanggan yang penasaran 

akan bahasan suatu topik film akan tertarik untuk datang menonton film di 

Blitzmegaplex. Dengan begitu Blitzmegaplex juga bisa memperoleh 

keuntungan dari terbentuknya group pelanggan yang tergabung di dalam situs 

Twitter dan Blitzmegaplex semakin mudah dalam melakukan promosi film 

yang akan mereka edarkan di teater Blitzmegaplex yang mereka miliki. 

 

4.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1. Profil Responden 

Pada pembahasan tahap ini setelah penulis memperoleh responden sebanyak 

120 orang, penulis akan melihat karakteristik responden yang menjadi subjek 

penelitian skripsi ini. Karakteristik yang dianalisis oleh penulis untuk profil 

responden ini didasarkan pada aspek demografik, yang meliputi : jenis kelamin, usia, 

dan pekerjaan. Tujuan dari pembahasan profil responden ini untuk memperjelas 

objek penelitian itu sendiri. Karakteristik responden yang telah dianalisis adalah 
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responden yang menjadi anggota group film Blitzmegaplex pada pengguna jejaring 

sosial pada situs Twitter. Di bawah ini adalah penguraian dari karakteristik reponden 

tersebut : 

a.  Jenis Kelamin ( Gender ) 

Berdasarkan gambar 4.8 di bawah ini memperlihatkan bahwa jumlah 

responden yang berjenis kelamin wanita berjumlah 73 orang (58%).  Sedangkan 

responden yang berjenis kelamin pria berjumlah 52 orang (42%) 

Gambar 4.7 Gender Responden 

Gender Responden

Pria
42%

Wanita
58%

 

      Sumber : data primer yang telah diolah 

b. Usia  

Berdasarkan gambar 4.9 di bawah ini, maka dapat diketahui bahwa jumlah 

responden yang berusia  < 19 tahun berjumlah 37 orang ( 30%),  responden yang 

berusia 20–30 tahun berjumlah 65 orang ( 52% ) , dan responden yang berusia > 31 

tahun berjumlah  23 orang (18%). 
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Gambar 4.8 Usia Responden 

 

Usia Responden

< 19 tahun
30%

20 - 30 
tahun
52%

> 31 tahun
18%

 

     Sumber : data primer yang telah diolah 

c. Profesi 

Berdasarkan gambar 4.10 di bawah ini, maka dapat diketahui jumlah 

responden yang berprofesi sebagai pelajar berjumlah 10 orang (8%), responden yang 

berprofesi sebagai mahasiswa berjumlah 35 orang (28%), responden yang berprofesi 

sebagai ibu rumah tangga berjumlah 5 orang (4%), reponden yang berprofesi sebagai 

pegawai swasta berjumlah 25 orang (20%), responden yang berprofesi sebagai 

pegawai negeri berjumlah 5 orang (4%), responden yang berprofesi sebagai 

entertainer berjumlah 20 orang (16%), responden yang berprofesi sebagai wirausaha 

berjumlah 15 orang (12%) dan responden yang berprofesi sebagai freelancer 

berjumlah 10 orang (8%). 
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Gambar 4.9 Profesi Responden 
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  Sumber : data primer yang telah diolah 

4.2.2. Analisis Validitas Data PreTest  

Analisis validitas data pretest pada penelitian ini menggunakan responden 

awal berjumlah 30 orang kemudian dilakukan analisis faktor, dimulai dengan melihat 

ukuran kecukupan sampling Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) harus > 0.5 yang 

menyiratkan bahwa analisis faktor cukup (Malhotra, 2005).  Selanjutnya dilihat nilai 

muatan faktor (factor loading) harus  > 0.60 atau >0.50, maka data tersebut valid  ( 

Imam Ghozali, 2001).   

a. Analisis Validitas Inclusion 

Melalui perhitungan dengan program statistika pada komputer, maka didapatkan 

hasil KMO sebesar 0.601, dan nilai factor loading dari seluruh indikator pada 
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variabel inclusion menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0.60. Factor loading 

Inclusion yang diambil dari nilai component matrix dapat kita lihat pada tabel 4.1 

berikut ini: 

Tabel 4.4 : Validitas Inclusion 

No Pernyataan 
Factor 
Loading  Keterangan 

1 
Saya senang memberikan informasi yang membuat orang 
lain menyukai saya 0,549 Valid 

2 Saya ingin orang lain menerima informasi dari saya 0,661 Valid 

3 Saya tidak suka memendam informasi sendirian 0,624 Valid 

4 Saya suka menjadi bagian dari suatu komunitas 0,736 Valid 

5 
Saya memiliki keinginan yang kuat dalam memberikan 
informasi kepada orang lain 0,758 Valid 

6 
Saya akan kecewa apabila informasi saya tidak dihiraukan 
orang lain 0,786 Valid 

Sumber : data primer yang telah diolah 

b. Analisis Validitas Affection 

Melalui perhitungan dengan program statistika pada komputer, maka didapatkan 

hasil KMO sebesar 0.854 dan nilai factor loading dari seluruh indikator pada 

variabel affection menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0.60 atau 0.50. Factor 

loading Affection yang diambil dari nilai component matrix dapat kita lihat pada 

tabel 4.2 berikut ini: 
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Tabel 4.5 : Validitas Affection 

No Pernyataan 
Factor 

Loading Keterangan 

1 Saya senang untuk membantu orang lain 0.906 Valid 

2 Saya senang berbagi informasi dengan orang lain 0.899 Valid 

3 
Saya merupakan orang yang ramah dan suka mengundang 
atau mengajak orang lain 0.888 Valid 

4 
Saya senang untuk membuat orang lain nyaman dengan 
informasi yang saya berikan 0.837 Valid 

5 
Saya senang membantu orang lain untuk menyelesaikan 
masalah mereka 0.811 Valid 

Sumber : data  primer yang telah diolah 

c. Analisis Validitas Control 

Melalui perhitungan dengan program statistika pada komputer, maka didapatkan 

hasil KMO sebesar 0.664, dan ternyata tidak semua nilai factor loading dari seluruh 

indikator pada variabel control menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0.60 atau 

0.50. Terdapat satu indikator pada variabel control di bawah ini yang memiliki factor 

loading di bawah 0.6 atau 0.5 yaitu indikator ke empat. Atas dasar pertimbangan 

tersebut untuk pengolahan data berikutnya penulis memutuskan untuk menghapus 

atau tidak mengikutsertakan kedua indikator yang tidak valid tersebut. Diharapkan 

dengan dihilangkan kedua indikator tersebut dapat meningkatkan nilai factor loading 

indikator lainnya Factor Loading Control yang diambil dari nilai component matrix 

dapat kita lihat pada tabel 4.3 berikut ini : 
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    Tabel 4.6 : Validitas Control 

No Pernyataan 
Factor 

Loading Keterangan 

1 
Saya suka menginstropeksi diri saat menerima informasi 
dari orang lain 0.586 Valid 

2 Saya memiliki sense yang baik dalam menerima informasi 0.558 Valid 

3 
Saya memiliki inisiatif dalam memberikan informasi pada 
orang lain 0.816 Valid 

4 
Saya cenderung memilih kelompok saat ingin bergabung 
di dalamnya 0.362 Tidak Valid 

5 
Saya memiliki tindakan khusus dalam mencari informasi 
untuk mencapai tujuan yang saya ingin inginkan 0.492 Valid 

6 
Saya berkuasa dalam memberikan informasi yang saya 
inginkan 0.762 Valid 

7 
Saya mengetahui kontribusi dalam diri saya dalam 
memberikan informasi pada orang lain 0.811 Valid 

Sumber : data primer yang telah diolah 

d. Analisis Validitas Word Of Mouth 

Melalui perhitungan dengan program statistika pada komputer, maka didapatkan 

hasil KMO sebesar 0.652, dan ternyata tidak semua nilai factor loading dari seluruh 

indikator pada variabel word of mouth menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0.60 

atau 0.50. Terdapat satu indikator pada variabel word of mouth di bawah ini yang 

memiliki factor loading di bawah 0.6 atau 0.5 yaitu indikator pertama. Atas dasar 

pertimbangan tersebut untuk pengolahan data berikutnya penulis memutuskan untuk 

menghapus atau tidak mengikutsertakan indikator yang tidak valid tersebut. 
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Diharapkan dengan dihilangkannya indikator tersebut dapat meningkatkan nilai 

faktor loading indikator lainnya. Factor Loading word of mouth yang diambil dari 

nilai component matrix dapat kita lihat pada tabel 4.4 berikut ini: 

Tabel 4.7: Validitas Word Of Mouth 

No Pernyataan 
Factor 

Loading Keterangan 

1 
Saya suka meminta saran dari orang lain mengenai film 
baru 0.805 Valid 

2 Saya suka menerima rekomendasi film baru 0.815 Valid 

3 Saya tertarik untuk berbicara jujur mengenai film 0.830 Valid 

4 Saya suka berdiskusi mengenai film 0.878 Valid 

5 Saya objektif dalam membahas film 0.301 Tidak Valid 

6 Saya suka merekomendasikan film kepada orang lain 0.794 Valid 

Sumber : data primer yang telah diolah 

4.2.3. Analisis Validitas Data Setelah Pretest  

Analisis validitas data setelah pretest pada penelitian ini menggunakan 

responden yang telah ditargetkan penulis sebelumnya berjumlah 120 orang kemudian 

dilakukan analisis faktor, dimulai dengan melihat ukuran kecukupan sampling 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) harus > 0.5 yang menyiratkan bahwa analisis faktor 

cukup (Malhotra, 2005).  Selanjutnya dilihat nilai muatan faktor (factor loading) 

harus  > 0.60 atau >0,50, maka data tersebut valid  ( Imam Ghozali, 2001).   

a. Analisis Validitas Inclusion 
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Melalui perhitungan dengan program statistika pada komputer, maka didapatkan 

hasil KMO sebesar 0.736, dan ternyata nilai factor loading dari seluruh indikator 

pada variabel inclusion menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0.60 atau 0.50 bisa 

dikatakan seluruh indikator dari variabel inclusion ini valid. Untuk lebih lengkapnya 

nilai factor loading inclusion yang diambil  dari nilai component matrix tersebut 

dapat kita lihat pada tabel 4.5 berikut ini:    

    Tabel 4.8 : Validitas Inclusion 

No Pernyataan 
Factor 
Loading  Keterangan 

1 
Saya senang memberikan informasi yang membuat orang 
lain menyukai saya 0,678 Valid 

2 Saya ingin orang lain menerima informasi dari saya 0,809 Valid 

3 Saya tidak suka memendam informasi sendirian 0,563 Valid 

4 Saya suka menjadi bagian dari suatu komunitas 0,731 Valid 

5 
Saya memiliki keinginan yang kuat dalam memberikan 
informasi kepada orang lain 0,556 Valid 

6 
Saya akan kecewa apabila informasi saya tidak dihiraukan 
orang lain 0,853 Valid 

Sumber : data primer yang telah diolah 

b. Analisis Validitas Affection 

Melalui perhitungan dengan program statistika pada komputer, maka didapatkan 

hasil KMO sebesar 0.680, dan ternyata nilai factor loading dari seluruh indikator 
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pada variabel affection menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0.60 atau 0.50 maka 

bisa dikatakan seluruh indikator dari variabel affection valid. Untuk lebih lengkapnya 

nilai factor loading affection yang diambil  dari nilai component matrix tersebut 

dapat kita lihat pada tabel 4.6 berikut ini: 

Tabel 4.9 : Validitas Affection 

No Pernyataan 
Factor 

Loading Keterangan 

1 Saya senang untuk membantu orang lain 0.884 Valid 

2 Saya senang berbagi informasi dengan orang lain 0.904 Valid 

3 
Saya merupakan orang yang ramah dan suka mengundang 
atau mengajak orang lain 0.839 Valid 

4 
Saya senang untuk membuat orang lain nyaman dengan 
informasi yang saya berikan 0.690 Valid 

5 
Saya senang membantu orang lain untuk menyelesaikan 
masalah mereka 0.883 Valid 

Sumber : data  primer yang telah diolah 

c.  Analisis Validitas Control 

Melalui perhitungan dengan program statistika pada komputer, setelah dilakukan 

penghapusan dua indikator maka didapatkan hasil KMO sebesar 0.799, dan ternyata 

nilai factor loading dari seluruh indikator pada variabel control menunjukkan nilai 

yang lebih besar dari 0.60 atau 0.50 maka bisa dikatakan seluruh indikator dari 

variabel control valid. Untuk lebih lengkapnya nilai factor loading control yang 
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diambil  dari nilai component matrix tersebut dapat kita lihat pada tabel 4.7 berikut 

ini: 

Tabel 4.10: Validitas Control 

No Pernyataan 
Factor 

Loading Keterangan 

1 
Saya suka menginstropeksi diri saat menerima informasi 
dari orang lain 0.929 Valid 

2 Saya memiliki sense yang baik dalam menerima informasi 0.851 Valid 

3 
Saya memiliki inisiatif dalam memberikan informasi pada 
orang lain 0.826 Valid 

4 
Saya memiliki tindakan khusus dalam mencari informasi 
untuk mencapai tujuan yang saya ingin inginkan 0.765 Valid 

5 
Saya berkuasa dalam memberikan informasi yang saya 
inginkan 0.908 Valid 

6 
Saya mengetahui kontribusi dalam diri saya dalam 
memberikan informasi pada orang lain 0.833 Valid 

Sumber : data primer yang telah diolah 

d.   Analisis Validitas Word Of Mouth 

Melalui perhitungan dengan program statistika pada komputer, setelah dilakukan 

penghapusan satu indikator maka didapatkan hasil KMO sebesar 0.713, dan ternyata 

nilai factor loading dari seluruh indikator pada variabel word of mouth menunjukkan 

nilai yang lebih besar dari 0.60 atau 0.50 maka bisa dikatakan seluruh indikator dari 

variabel word of mouth valid. Untuk lebih lengkapnya, nilai factor loading word of 
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mouth yang diambil  dari nilai component matrix tersebut dapat kita lihat pada tabel 

4.8 berikut ini: 

Tabel 4.11 : Validitas Word Of Mouth 

No Pernyataan 
Factor 

Loading Keterangan 

1 
Saya suka meminta saran dari orang lain mengenai film 
baru 0.785 Valid 

2 Saya suka menerima rekomendasi film baru 0.938 Valid 

3 Saya tertarik untuk berbicara jujur mengenai film 0.954 Valid 

4 Saya suka berdiskusi mengenai film 0.956 Valid 

5 Saya suka merekomendasikan film kepada orang lain 0.860 Valid 

Sumber : data primer yang telah diolah 

4.2.4. Analisis Reliabilitas Data 

Suatu pengukuran dapat dikatakan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari r 

kritis product moment. Menurut Sekaran (2006), reliabilitas kurang dari 0.6 adalah 

kurang baik, sedangkan 0.7 dapat diterima dan di atas 0.8 adalah baik.  

a. Reliabilitas Inclusion 

Hasil reliabilitas pada tabel 4.9, menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha untuk 

variabel Inclusion > 0.7 (Sekaran, 1992), yang berarti kuesioner tersebut dapat 

memberikan hasil jawaban yang konsisten jika digunakan pada penelitian berikutnya. 

Hasil penelitian dapat ditunjukkan melalui tabel berikut:  
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         Tabel 4.12 : Reliabilitas Inclusion 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.776 6 

Sumber : data primer yang telah diolah 

b. Reliabilitas Affection 

Hasil reliabilitas pada tabel 4.10, menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha 

untuk variabel Affection > 0.7 (Sekaran, 1992), yang berarti kuesioner tersebut dapat 

memberikan hasil jawaban yang konsisten jika digunakan pada penelitian berikutnya. 

Hasil penelitian dapat ditunjukkan melalui tabel berikut: 

Tabel 4.13 : Reliabilitas Affection 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.882 5 

Sumber : data primer yang telah diolah 

c. Reliabilitas Control 

Hasil reliabilitas pada tabel 4.11, menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha 

untuk variabel Control > 0.7 (Sekaran, 1992), yang berarti kuesioner tersebut dapat 

memberikan hasil jawaban yang konsisten jika digunakan pada penelitian berikutnya. 

Hasil penelitian dapat ditunjukkan melalui tabel berikut: 
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Tabel 4.14 : Reliabilitas Control 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.912 6 

Sumber : data primer yang telah diolah 

d. Reliabilitas Word Of Mouth 

Hasil reliabilitas pada tabel 4.12, menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha 

untuk variabel Word Of Mouth > 0.7 (Sekaran, 1992), yang berarti kuesioner tersebut 

dapat memberikan hasil jawaban yang konsisten jika digunakan pada penelitian 

berikutnya. Hasil penelitian dapat ditunjukkan melalui tabel berikut: 

Tabel 4.15 : Reliabilitas Word Of Mouth 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.927 5 

Sumber : data primer yang telah diolah 

4.2.5 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda, suatu model 

harus memenuhi beberapa asumsi klasik terlebih dahulu diantaranya adalah :  

4.2.5.1 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah di dalam model regresi 

yang ditentukan penulis ditemukan sebuah korelasi antar variabel bebas dimana 
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model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebasnya. 

Jika di antara variabel bebas tersebut terdapat suatu korelasi, maka variabel tersebut 

tidak layak digunakan. Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinieritas 

dapat dilihat dari nilai variance inflation factor (VIF).  Batas dari variance inflation 

factor (VIF) adalah 10, jadi apabila nilai dari VIF di bawah 10 maka model regresi 

yang dihasilkan tidak mengandung gejala multikolinieritas . Dari hasil pengolahan 

data maka diperoleh hasil sebagai berikut : 

       Tabel 4.16 : Multikolinearitas 

Variabel VIF 

Inclusion 1.780 

Affection 1.011 

Control 1.766 

Sumber : Data primer yang telah diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.13 di atas maka dapat dilihat nilai VIF dari masing 

variabel tidak ada yang > 10 sebagai syarat uji multikolinearitas. Dengan demikian 

bisa disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas pada model regresi yang 

akan digunakan dalam penelitian ini. 

4.2.5.2 Uji Normalitas 

Dalam pengujian normalitas ini penulis ingin mengetahui apakah dalam 

sebuah model regresi antara variabel terikat ( dependent ) dan variabel bebasnya 
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(independent) terdistribusi secara normal atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat 

berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan penulis dengan menggunakan 

metode statistik  maka akan diperoleh hasil sebagai berikut : 

Gambar 4.10 : Uj i Normalitas 

 

Sumber : Data primer yang telah diolah 

Berdasarkan pada gambar 4.11 di atas dapat dilihat bahwa sebaran data yang 

terjadi tersebar di sekeliling garis lurus atau tidak terpencar jauh dari garis lurus 

sehingga dapat disimpulkan bahwa persyaratan  uji normalitas data bisa dipenuhi.  

4.2.5.3  Uji Heterokedastisitas 

Pengujian selanjutnya adalah menguji keanekaragaman jenis data dengan 

menggunakan uji heterokedastisitas, pengujian ini merupakan salah satu cara yang 

biasa digunakan penulis untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dalam suatu 

Observed Cum Prob 
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 

Expected Cum Prob 
1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 

Dependent Variable: REGR factor score   1 for analysis 4 
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model regresi. Cara pengujiannya bisa dengan menggunakan grafik plot yaitu grafik 

yang terbentuk antara nilai prediksi ZPRED dengan residualnya SRESID. Hasil 

analisis tersebut akan membentuk scatterplot dan penulis dapat melihat apakah 

dalam scatterplot tersebut membentuk pola tertentu atau tidak. Berikut  hasil dari 

analisis data yang diolah tersebut : 

 

Gambar 4.11 : Uji Heterokedastisitas 
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Sumber : Data primer yang telah  diolah 

Dilihat dari Gambar 4.12 di atas terlihat titik yang menyebar secara acak dan 

tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dari gambar tersebut 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, 

sehingga model regresi ini layak dipakai. 
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4.2.6 Analisis Uji Regresi 

Tujuan dari penulis melakukan analisis regresi berganda adalah untuk 

mengetahui adanya pengaruh inclusion, affection dan control terhadap word of 

mouth dimana inclusion    ( X1 ) , affection ( X2 ) dan control ( X3 ) merupakan 

variabel bebas sedangkan word of mouth ( Y ) adalah variabel terikat. Setelah 

dilakukan proses analisis dengan menggunakan metode statistik maka diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

Tabel 4.17 : Uji R Square 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .817(a) .668 .659 .58370568 

 

Sumber : Data primer yang telah diolah 

Berdasarkan tabel 4.14 dengan nilai R2

Kemudian untuk melihat hubungan antara variabel inclusion, affcetion dan 

control secara bersama-sama terhadap variabel word of mouth, penulis melakukan uji 

F-test dimana analisis pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi yang 

 sebesar 0.668 penulis menyatakan 

bahwa variasi hubungan yang terjadi dalam variabel word of mouth, sebesar 66.8% 

dapat dijelaskan dengan baik oleh  variabel inclusion, affection dan control  

sedangkan sisanya yang sebesar 33.2% adalah sumbangan dari variabel lain yang 

tidak di masukkan kedalam penelitian ini.  

Analisis Faktor-Faktor..., Rilzianisa, Ma.-Ibs, 2010



terdapat di dalam tabel ANOVA, dan  di bawah ini adalah hasil dari pengolahan 

datanya: 

Tabel 4.18 : ANOVA ( F-test ) 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 82.774 3 27.591 80.981 .000(a) 

Residual 41.226 121 .341     

Total 124.000 124       

 

Sumber : Data primer yang telah diolah 

Berdasarkan tabel 4.15 dengan ketentuan F- test jika suatu nilai 

signifikansinya < 0,05 dapat dikatakan Ho ditolak, dan sebaliknya jika nilai 

signifikansinya ≥ 0,05 dapat dikatakan Ho tidak dapat ditolak. Maka hasil dari tabel 

ANOVA di atas dapat dikatakan bahwa dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau 

< 0,05 menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak. Hal ini menujukkan bahwa variabel 

inclusion, affection dan control secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap variabel word of mouth. 

Setelah penulis dapat memastikan adanya suatu hubungan yang signifikan 

antara variabel inclusion, affection dan control secara bersama-sama terhadap e-

WOM, maka pada tahap berikutnya penulis akan membuat suatu model regresi. Di 

mana hasil dari analisa regresinya dapat dilihat pada uraian di bawah ini:  
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Tabel 4.19 : Uji Regeresi Berganda 

Mode
l   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B 
Std. 
Error Beta 

Toleranc
e VIF 

1 (Constant) -2.51E-
016 .052   .000 1.000 

  REGR factor 
score   1 for 
analysis 1 

.476 .070 .476 6.801 .000 

  REGR factor 
score   1 for 
analysis 2 

-.123 .053 -.123 -2.339 .021 

  REGR factor 
score   1 for 
analysis 3 

.421 .070 .421 6.049 .000 

 

Sumber : Data primer yang telah diolah 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel 4.16 maka penulis dapat 

membuat suatu  model persamaan regresi, di mana model persamaan regresi tersebut 

adalah : 

Ŷ = -2.51 x 10-16

Model regresi di atas menunjukkan nilai prediksi dari  e-WOM , dan nilai dari 

model regresi ini merupakan skala nilai variabel yang telah distandarkan oleh 

penulis. Hal ini dilakukan karena dalam penelitian ini, penulis harus menilai persepsi 

reponden dengan skala yang ditentukan sehingga untuk diolah ke model regresi nilai 

 + 0,476X1 - 0,123 X2 + 0.421 X3 
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yang digunakan untuk membuat persamaan ini adalah nilai beta yang tidak 

terstandardisasi atau (unstandardized coefficient beta),  nilai ini harus 

distandarisasikan karena merupakan hasil dari pengolahan regresi factor score. 

Pada tahap akhir, penulis ingin menguji pengaruh hubungan yang signifikan 

antara variabel inclusion, affection dan service control terhadap e-WOM secara 

parsial atau individu. Untuk melakukan pengujian tersebut penulis menggunakan 

analisa T-test, dengan ketentuan      T-test jika nilai p-value dari suatu variabel  ≤ 

0.05 maka Ho dikatakan dapat ditolak, dan sebaliknya jika nilai p-value  suatu 

variabel ≥ 0.05 maka Ho di katakan tidak dapat ditolak. Jadi berdasarkan tabel 4.15, 

maka dapat di simpulkan sebagai berikut: 

a. Pada variabel inclusion (REGR factor score 1 for analysis 1 ) memiliki nilai 

p-value sebesar 0.00 atau 0.000 ≤ 0.05  maka dapat dikatakan Ho ditolak 

sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel inclusion dan 

variabel word of mouth secara parsial.  

b. Pada variabel affection (REGR factor score 1 for analysis 2) di mana  nilai p-

valuenya adalah sebesar 0,021 yaitu lebih kecil dari 0.05 maka dapat 

dikatakan juga  Ho ditolak sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel affection dan variabel word of mouth secara parsial. 

c. Pada variabel affection (REGR factor score 1 for analysis 3) di mana  nilai p-

valuenya adalah sebesar 0.00 yaitu lebih kecil dari 0.05 maka dapat dikatakan 
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juga  Ho ditolak sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

control dan variabel word of mouth secara parsial. 

 

4.2.7 Implikasi Manajerial 

Setelah penulis selesai melakukan proses pengolahan data serta analisis data, 

penulis juga ingin memberikan lebih jelas akan manfaat penelitian ini ke dalam 

implikasi manajerialnya. Penulis mencoba untuk memberikan analisis tambahan 

untuk memperkuat gambaran tersebut agar para praktisi khususnya para pemasar 

film dapat menggunakan penelitian ini sebagai acuan mereka dalam meningkatkan 

efektifitas promosi mereka melalui word of mouth. Pada analisa tambahan ini penulis 

akan menggunakan average value tiap penelitian. Penelitian tersebut di dapat dari 

hasil penyebaran kuesioner yang penulis lakukan, dan di bawah ini merupakan hasil 

dari analisis tambahan tersebut : 

Tabel  4.20 Implikasi Managerial 

Variabel Dimensi Indikator 
Avarage 
Value 

Inclusion Need to 
Belong 

Suka memberikan informasi 7,76 
Suka menerima informasi 7,91 
Tidak suka memendam informasi  7,58 
Suka menjadi bagian dari suatu komunitas 8,12 
Berkeinginan kuat dalam memberikan informasi 7,69 
Kecewa apabila tidak dihiraukan orang lain 7,48 

Avarage Value Variabel Inclusion 7.75 
 
Affection 
 
 

 
Altruism 
 
 

Senang membantu orang lain 7,45 
Senang berbagi dengan orang lain 6.87 

Senang membantu orang lain menyelesaikan masalah  6,68 

Analisis Faktor-Faktor..., Rilzianisa, Ma.-Ibs, 2010



 
Variabel 

 
Dimensi 

 
Indikator 

Average 
Value 

  Saya orang yang ramah 7,67 
Senang membuat orang lain nyaman 7,08 

Avarage Value Variabel Affection 7.15 Suka mengintropeksi diri saat menerima informasi 

Control Personal 
growth 

Suka mengintrospeksi diri saat menerima informasi 7.34 
Memiliki sense yang baik 7.51 
Memiliki inisiatif dalam memberikan informasi 7.8 
Memiliki tindakan khusus dalam memberikan informasi 7.68 
Berkuasa dalam memberikan informasi 7.98 
Mengetahui kontribusi kepada orang lain 7.07 

Avarage Value Variabel Control 7.56 Mengetahui kontribusi kepada orang lain 

E-WOM Word Of 
Mouth 

Suka menerima rekomendasi film dari orang lain 7.89 
Tertarik berbicara jujur mengenai film 8.4 
Suka berdiskusi mengenai film 8.2 
Suka meminta saran dari orang lain mengenai film baru 7.79 
Suka merekomendasikan film kepada orang lain 8.79 

Average Value Variabel E-WOM 8.21 Suka merekomendasikan film kepada orang lain 
 

Hasil analisis yang didapat dari peniliaian responden saat mengisi kuesioner yang 

penulis berikan dapat dilihat pada tabel 4.17 di atas. Penulis dalam melakukan 

penilaian menggunakan nilai 5 sebagai nilai minimal bagi indikator yang di nilai 

buruk, dari penelitian tersebut maka penulis dapat menyimpulkan: 

a. Pada variabel inclusion secara garis besar penilaian para pengamat film yang 

bergabung dalam situs Twitter menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan 

mereka akan perlunya bergabung ke dalam suatu kelompok untuk 

bersosialisasi cukup baik karena nilai rata rata variabelnya 7.75. Indikator 

“kesadaran serta antusias mereka untuk bergabung menjadi bagian suatu 

komunitas” cukup tinggi karena peniliaian mereka akan kebutuhan tersebut 
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mencapai 8.12 di atas rata rata indikator lainnya, sedangkan untuk indikator 

“akan kecewa apabila tidak dihiraukan orang lain” menjadi indikator paling 

lemah pada variabel inclusion dengan nilai 7.48. Dari penilaian di atas cukup 

memberikan masukan untuk para pemasar film khususnya bagi pemasar film 

Blitzmegaplex yaitu dikarenakan semakin tingginya tingkat kebutuhan 

individu untuk bergabung dalam suatu kelompok sosial seperti group film 

Blitzmegaplex pada Twitter, membuat proses WOM yang dilakukan semakin 

efektif dan mudah dilakukan. Salah satu cara yang dapat mereka lakukan 

untuk mempertahankan efektifitas e-WOM sebagai alat promosi dengan 

memberikan topik diskusi pada situs Twitter mereka karena dengan 

diberikannya topik tersebut akan terjadi perdebatan topik film antar sesama 

anggota atau follower yang  manfaatnya secara tidak langsung akan menyebar 

kepada orang lain disekitarnya yang belum tentu orang tersebut menjadi 

anggota atau follower grup film Blitzmegaplex tapi sudah menjadi anggota 

Twiter. Individu yang penasaran akan bahasan topik tersebut tentunya akan 

ingin lebih mencari tau dengan langsung menonton film tersebut, yang 

tentunya film tersebut hanya di edarkan di Blitzmegaplex. Maka bila individu 

tersebut ingin menonton film tersebut akan datang ke Blitzmegaplex.  

b. Pada variabel affection secara garis besar penilaian para pengamat film yang 

bergabung dalam situs Twitter menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan 

mereka akan perlunya kasih sayang dari orang lain cukup baik karena nilai 

rata variabelnya 7.15. Indikator “individu yang ramah” mendapat penilaian 
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cukup nilainya mencapai 7.67 di atas rata rata indikator lainnya, sedangkan 

untuk indikator “senang berbagi dengan orang lain” menjadi indikator paling 

lemah pada variabel inclusion dengan nilai 6.67. Dari penilaian di atas 

sebenarnya harus cukup diperhatikan oleh pemasar karena pada umumnya 

untuk membahas suatu film tidak diperlukan kasih sayang antar sesama 

anggota, karena baik buruknya pembahasan akan topik yang di berikan tidak 

akan mempengaruhi hubungan kasih sayang antar sesama anggota. Dari 

penelitian yang penulis lakukan menunjukkan semakin orang tersebut 

mengurangi rasa kasih sayang mereka dalam membahas topik film maka 

semakin cepat proses WOM yang diberikan, jadi lebih baik bagi pemasar jika 

mereka memberikan topik bahasan ataupun memberikan info film baru 

kepada orang-orang di luar inner circle mereka seperti keluarga ataupun 

saudara. Jika bahasan yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang mereka 

rasakan keluarga ataupun saudara enggan untuk menyampaikan kepada orang 

lain. Tetapi jika pemasar memberikan informasi tersebut kepada orang tidak 

dikenal informasi tersebut akan lebih cepat tersebar karena orang tersebut 

tidak peduli apabila info tersebut sesuai dengan kenyataan atau tidak yang 

terpenting informasi tersebut layak untuk diperdebatkan oleh orang lainnya, 

keuntungannya bagi pemasar karena ada pro dan kontra akan membuat 

beberapa orang penasaran untuk menonton film tersebut dari info yang telah 

di perdebatkan. 
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c. Pada variabel control secara garis besar penilaian para pengamat film yang 

bergabung dalam situs Twitter menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan untuk 

melakukan pengembangan diri mereka dalam bermasyarakat cukup baik 

karena nilai rata rata variabelnya 7.56. Indikator “berkuasa dalam 

memberikan informasi” cukup tinggi karena penilaian mereka akan 

kebutuhan tersebut mencapai 7.98 di atas rata indikator lainnya, sedangkan 

untuk indikator “mengetahui kontribusi diri sendiri terhadap orang lain” 

menjadi indikator paling lemah pada variabel inclusion dengan nilai 7.07. 

Dari penilaian di atas sudah cukup memberikan gambaran bagi pemasar film 

bahwa  dengan didasari indikator terkuat jika suatu individu memiliki kuasa 

untuk memberikan informasi. Sesungguhnya topik yang dipedebatkan dalam 

situs Twitter merupakan suatu tanggapan yang datang dari lubuk hati setiap 

individu, tidak ada paksaan bagi mereka dalam memberikan tanggapan dan 

informasi. Apabila mereka merasa film tersebut tidak baik maka mereka akan 

bilang tidak baik apabila mereka bilang baik maka mereka akan menilai baik 

film tersebut. Perbedaan pendapat itulah yang membuat orang orang yang 

bersangkutan menyebarkan topik film tersebut kepada orang disekitarnya 

mereka akan terus menggali informasi mengenai topik film yang sedang 

dibahas. Sehingga lama kelamaan informasi film tersebut akan berkembang 

kepada masyarakat luas. Dari gambaran tersebut pemasar sedikit kontroversi 

pada topik film yang akan dibahas sehingga antusiasme anggota lainnya saat 

membahas topik tersebut akan meningkat dan dengan diberikannya sedikit 
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kontroversi tersebut mereka akan lebih penasaran menonton film tersebut di 

teater. 

d. Pada variabel word of mouth secara garis besar penilaian para pengamat film 

yang bergabung dalam situs Twitter menunjukkan bahwa keinginan mereka 

untuk melakukan rekomendasi suatu produk film baru cukup baik karena 

nilai rata rata variabelnya 8.21. Indikator “merekomendasikan film baru 

tersebut kepada orang lain” diberi penilaian cukup tinggi karena penilaian 

mereka mencapai 8.79 di atas rata rata indikator lainnya, sedangkan untuk 

indikator “meminta saran dari orang lain mengenai film baru” menjadi 

indikator paling lemah pada variabel inclusion dengan nilai 7.79. Berdasarkan 

penilaian di atas menunjukkan kesadaran tiap anggota untuk 

merekomendasikan film baru kepada orang lain sudah sangat baik tinggal 

pemasar mempertahankan  serta memanfaatkan peluang tersebut dengan 

sering memberikan informasi film terbaru kepada anggota mereka sehingga 

baik setelah ataupun sebelum menonton film tersebut mereka juga akan 

semakin sering merekomendasikan film tersebut kepada orang lain karena 

informasi film yang diberikan disertai bahasan yang menarik sehingga orang 

tertarik untuk menonton film tersebut. 

 

 

 

 

Analisis Faktor-Faktor..., Rilzianisa, Ma.-Ibs, 2010



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian mengenai 

“Pengaruh Faktor-Faktor Komunikasi Interpersonal Pengguna Jejaring Sosial 

Terhadap e-WOM Pada Situs Twitter ” maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisi pada uji R square dapat digambarkan bahwa 

variasi hubungan yang terjadi dalam variabel e-WOM sebesar 66.8 % dapat 

dijelaskan dengan baik oleh variabel inclusion, affection dan control, 

sedangkan sisanya yang sebesar 33.2% berasal dari variabel lain yang tidak 

dimasukkan kedalam model penelitian ini.  

2. Berdasarkan hasil analisis pada F-test melalui tabel ANOVA (tabel 4.5) 

membukt ikan bahwa antara variabel inclusion, affection dan control secara 

bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap e-WOM.  

3. Berdasarkan hasil analisa T-test pada tiap variabel independen maka dapat di 

ambil kesimpulan sebagai berikut : 

a) Variabel inclusion secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap e-WOM. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan adanya 

kebutuhan individu untuk menjadi bagian dalam komunitas atau 

Analisis Faktor-Faktor..., Rilzianisa, Ma.-Ibs, 2010



kelompok dalam internet dapat membentuk keinginan mereka untuk 

melakukan e-WOM suatu produk.  

b) Variabel affection secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap e-WOM. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan adanya 

kebutuhan individu untuk dapat saling memberikan kasih sayang dalam 

bersosialisasi melalui melalui media internet dapat membentuk 

keinginan mereka untuk melakukan e-WOM suatu produk.  

c) Variabel control secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap e-WOM. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan adanya 

kebutuhan individu untuk mengembangkan diri mereka dalam 

bersosialisasi dapat membentuk keinginan mereka untuk melakukan e-

WOM suatu produk.  

4. Variabel Inclusion memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan 

variabel  lainnya.  

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, 

maka saran-saran yang dapat penulis berikan antara lain adalah : 
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Bagi para akademisi : 

1. Kepada para penulis berikutnya untuk bisa lebih mengembangkan penelitian 

ini dengan menambah beberapa variabel, indikator baru, media dan 

komunitas yang berbeda.  

2. Penelitian yang dilakukan berikutnya lebih baik tidak hanya berkisar di 

daerah Jakarta saja karena belum dapat menggambarkan kondisi secara 

umum, untuk mendapat gambaran yang lebih luas lagi maka lebih baik 

penelitian berikutnya dilakukan di beberapa kota diluar Jakarta, tidak hanya 

terfokus di Jakarta. Untuk komunitas yang dipilih tidak hanya terpaku oleh 

komunitas film Blitzmegaplex saja, bisa diujicoba juga pada komunitas 

lainnya seperti : komunitas provider tertentu. 

 

Bagi para praktisi : 

1. Para pemasar film harus lebih memperhatikan kebutuhan yang terdapat pada 

tiap individu diantaranya keinginan mereka untuk bergabung dalam suatu 

komunitas dan keinginan untuk mengembangkan diri. Dengan keadaan 

tersebut para pemasar film khususnya pemasar Blitzmegaplex dapat 

memaksimalkan peran Twitter sebagai pemberi informasi bagi setiap 

anggota pengikutnya, hal tersebut dapat memberikan manfaat apabila pesan 

tersebut dapat berkembang kepada orang luas. Sehingga pemasar film pun 

akan lebih menghemat biaya promosi yang biasa mereka lakukan. 
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2. Selain itu pemasar film juga harus memperhatikan affection dari setiap 

individu, pada kenyataannya walaupun kebutuhan kasih sayang suatu 

individu pada orang lain berpengaruh cukup besar pada kasus pemasaran 

film ini memberikan efek yang berkebalikan. Semakin orang tersebut tidak 

memiliki perasaan dengan orang lain maka perkembangan informasi akan 

semakin cepat menyebar, sehingga pemasar harus lebih selektif dalam 

memberikan informasi film kepada orang-orang yang akan dituju. Semakin 

tidak dikenal orang yang mendapat pesan tersebut semakin cepat juga proses 

e-WOM yang dilakukan. 
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LAMPIRAN 

 

Uji Validitas dan Reabiltias 

 

Variabel Inclusion 

 

KMO and Bartlett's Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 

.793 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 840.110 
df 28 
Sig. .000 

 

Component Matrix(a) 
 

  
Component 

1 
Saya senang memberikan informasi yang membuat orang 
lain menyukai saya .678 

Saya ingin orang lain menerima informasi dari saya .809 
Saya tidak suka memendam informasi sendirian .563 
Saya suka menjadi bagian dari suatu komunitas .731 
Saya memiliki keinginan yang kuat dalam memberikan 
informasi kepada orang lain .556 

Saya akan kecewa apabila informasi saya tidak dihiraukan 
oleh orang lain .853 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 
 
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 
.776 6 
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Variabel Affection 

 

KMO and Bartlett's Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 

.680 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 442.652 
df 10 
Sig. .000 

 
 

Component Matrix(a) 
 

  
Component 

1 
Saya senang untuk membantu orang lain .884 
Saya senang berbagi informasi dengan orang lain .904 
Saya senang membantu orang lain dalam menyelesaikan 
masalah mereka .839 

Saya merupakan orang yang ramah dan suka mengundang 
atau mengajak orang lain .690 

Saya senang untuk membuat orang lain nyaman dengan 
informasi yang saya berikan .883 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 
 

 
Reliability Statistics 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

.882 5 
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Variabel Control 

 

KMO and Bartlett's Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 

.799 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 630.433 
df 15 
Sig. .000 

 
 

Component Matrix(a) 
 

  
Component 

1 
Saya suka untuk mengintropeksi diri saat menerima 
informasi dari orang lain .929 

Saya memiliki sense yang baik dalam  menerima informasi .851 
Saya memiliki inisiatif dalam memberikan informasi kepada 
orang lain .826 

Saya memiliki tindakan khusus dalam mencari informasi 
untuk mencapai tujuan yang saya inginkan .765 

Saya berkuasa dalam memberikan informasi yang saya 
inginkan .908 

Saya mengetahui kontribusi dalam diri saya dalam 
memberikan informasi pada orang lai .833 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 
 

 
Reliability Statistics 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

.912 6 
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Variabel Word Of Mouth 

 

KMO and Bartlett's Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 

.713 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 814.672 
df 10 
Sig. .000 

 

Component Matrix(a) 
 

  
Component 

1 
Saya suka meminta saran orang lain mengenai film baru .785 
Saya suka menerima rekomendasi dari orang lain mengenai 
film baru .938 

Saya tertarik untuk berbicara secara jujur dalam membahas 
suatu film .954 

Saya suka berdiskusi mengenai film .956 
Saya cenderung meneruskan rekomendasi tersebut kepada 
orang lain .860 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 
 
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 
.927 5 
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Analisis Regresi Berganda 

 

Model Summary(b) 
 

  
a  Predictors: (Constant), REGR factor score   1 for analysis 3, REGR factor score   1 
for analysis 2, REGR factor score   1 for analysis 1 
b  Dependent Variable: REGR factor score   1 for analysis 4 
 
 

ANOVA 
 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 82.774 3 27.591 80.981 .000(a) 
Residual 41.226 121 .341     
Total 124.000 124       

a  Predictors: (Constant), REGR factor score   1 for analysis 3, REGR factor score   1 
for analysis 2, REGR factor score   1 for analysis 1 
b  Dependent Variable: REGR factor score   1 for analysis 4 
 
 
 

 

 

 

 

 

Mo
del R 

R 
Square 

Adjust
ed R 

Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate Change Statistics 

  

R 
Square 
Chang

e 

F 
Chang

e df1 df2 

Sig. F 
Chang

e 

R 
Square 
Chang

e 

F 
Chang

e df1 df2 
1 .817(a) .668 .659 .5837056

8 .668 80.981 3 121 .000 
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Coefficients(a) 
 
 

Mod
el   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficien
ts t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Tolera
nce VIF B 

Std. 
Error 

1 (Constant) -2.51E-
016 .052   .000 1.000     

REGR factor 
score   1 for 
analysis 1 

.476 .070 .476 6.801 .000 .562 1.780 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 2 

-.123 .053 -.123 -2.339 .021 .990 1.011 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 3 

.421 .070 .421 6.049 .000 .566 1.766 

a  Dependent Variable: REGR factor score   1 for analysis 4 
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Realibility 

Variabel Inclusion 

Item Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
Saya senang memberikan informasi 
yang membuat orang lain menyukai 
saya 

7,76 1.42973 120 

Saya ingin orang lain menerima 
informasi dari saya 7,91 1.51091 120 

Saya tidak suka memendam 
informasi sendirian 7,58 1.42521 120 

Saya suka menjadi bagian dari suatu 
komunitas 8,12 1.33160 120 

Saya memiliki keinginan yang kuat 
dalam memberikan informasi kepada 
orang lain 

7,69 1.00045 120 

Saya akan kecewa apabila informasi 
saya tidak dihiraukan oleh orang lain 7,48 1.45691 120 

 
 
Variabel Affection 

Item Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
Saya senang untuk membantu orang 
lain 7,45 .79287 120 

Saya senang berbagi informasi 
dengan orang lain 6.87 .74704 120 

Saya senang membantu orang lain 
dalam menyelesaikan masalah 
mereka 

6,68 .98865 120 

Saya merupakan orang yang ramah 
dan suka mengundang atau 
mengajak orang lain 

7,67 .91581 120 

Saya senang untuk membuat orang 
lain nyaman dengan informasi yang 
saya berikan 7,08 1.32485 120 

 
 

 

 

Variabel Control 
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Item Statistics 
 

  Mean Std. Deviation N 
Saya suka untuk mengintropeksi diri 
saat menerima informasi dari orang 
lain 

7.34 1.20413 120 

Saya memiliki sense yang baik 
dalam  menerima informasi 7.51 1.07175 120 

Saya memiliki inisiatif dalam 
memberikan informasi kepada orang 
lain 

7.8 1.19153 120 

Saya memiliki tindakan khusus 
dalam mencari informasi untuk 
mencapai tujuan yang saya inginkan 

7.68 1.67417 120 

Saya berkuasa dalam memberikan 
informasi yang saya inginkan 7.98 1.97915 120 

Saya mengetahui kontribusi dalam 
diri saya dalam memberikan 
informasi pada orang lai 

7.07 1.54815 120 

 
 

Variabel Word Of Mouth 

Item Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
Saya suka meminta saran orang lain 
mengenai film baru 7.89 1.62171 120 

Saya suka menerima rekomendasi 
dari orang lain mengenai film baru 8.4 1.18120 120 

Saya tertarik untuk berbicara secara 
jujur dalam membahas suatu film 8.2 1.36557 120 

Saya suka berdiskusi mengenai film 7.79 1.26169 120 
Saya cenderung meneruskan 
rekomendasi tersebut kepada orang 
lain 

8.79 .81928 120 
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VALIDITAS 
Variabel Inclusion 
 

Anti Images Matrices 
 

 
 
 

   

Saya senang 
memberikan 

informasi yang 
membuat orang 
lain menyukai 

saya 

Saya ingin 
orang lain 
menerima 

informasi dari 
saya 

Saya tidak suka 
memendam 

informasi 
sendirian 

Saya suka 
menjadi 

bagian dari 
suatu 

komunitas 

Saya memiliki 
keinginan yang 

kuat dalam 
memberikan 

informasi kepada 
orang lain 

Saya akan 
kecewa apabila 
informasi saya 
tidak dihiraukan 
oleh orang lain 

Anti-image Covariance Saya senang memberikan 
informasi yang membuat orang 
lain menyukai saya .654 -.081 .012 -.167 -.032 -.027 

Saya ingin orang lain menerima 
informasi dari saya -.081 .519 -.136 -.052 -.178 -.105 

Saya tidak suka memendam 
informasi sendirian .012 -.136 .718 .092 -.190 -.070 

Saya suka menjadi bagian dari 
suatu komunitas -.167 -.052 .092 .385 .104 -.229 

Saya memiliki keinginan yang 
kuat dalam memberikan 
informasi kepada orang lain -.032 -.178 -.190 .104 .649 -.085 

Saya akan kecewa apabila 
informasi saya tidak dihiraukan 
oleh orang lain -.027 -.105 -.070 -.229 -.085 .369 

Anti-image Correlation Saya senang memberikan 
informasi yang membuat orang 
lain menyukai saya .846(a) -.139 .018 -.332 -.049 -.055 

Saya ingin orang lain menerima 
informasi dari saya -.139 .822(a) -.223 -.116 -.307 -.239 

Saya tidak suka memendam 
informasi sendirian .018 -.223 .718(a) .175 -.279 -.135 

Saya suka menjadi bagian dari 
suatu komunitas -.332 -.116 .175 .642(a) .208 -.608 

Saya memiliki keinginan yang 
kuat dalam memberikan 
informasi kepada orang lain -.049 -.307 -.279 .208 .704(a) -.173 

Saya akan kecewa apabila 
informasi saya tidak dihiraukan 
oleh orang lain -.055 -.239 -.135 -.608 -.173 .724(a) 
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Variabel Affection 

Anti-image Matrices 
 

    

Saya senang 
untuk membantu 

orang lain 

Saya senang 
berbagi 

informasi 
dengan orang 

lain 

Saya senang 
membantu orang 

lain dalam 
menyelesaikan 

masalah mereka 

Saya merupakan 
orang yang ramah 

dan suka 
mengundang atau 
mengajak orang 

lain 

Saya senang 
untuk membuat 

orang lain 
nyaman dengan 
informasi yang 
saya berikan 

Anti-image Covariance Saya senang untuk 
membantu orang lain .205 -.137 .071 .085 -.141 

Saya senang berbagi 
informasi dengan orang lain -.137 .195 -.146 -.122 .073 

Saya senang membantu 
orang lain dalam 
menyelesaikan masalah 
mereka 

.071 -.146 .337 .070 -.140 

Saya merupakan orang yang 
ramah dan suka mengundang 
atau mengajak orang lain 

.085 -.122 .070 .579 -.164 

Saya senang untuk membuat 
orang lain nyaman dengan 
informasi yang saya berikan -.141 .073 -.140 -.164 .262 

Anti-image Correlation Saya senang untuk 
membantu orang lain .657(a) -.686 .270 .246 -.610 

Saya senang berbagi 
informasi dengan orang lain -.686 .657(a) -.568 -.362 .322 

Saya senang membantu 
orang lain dalam 
menyelesaikan masalah 
mereka 

.270 -.568 .716(a) .158 -.473 

Saya merupakan orang yang 
ramah dan suka mengundang 
atau mengajak orang lain 

.246 -.362 .158 .721(a) -.422 

Saya senang untuk membuat 
orang lain nyaman dengan 
informasi yang saya berikan -.610 .322 -.473 -.422 .678(a) 

a  Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Variabel Control 
 
 Anti-image Matrices 
 

    

Saya suka 
untuk 

mengintropeksi 
diri saat 

menerima 
informasi dari 

orang lain 

Saya memiliki 
sense yang 
baik dalam  
menerima 
informasi 

Saya memiliki 
inisiatif dalam 
memberikan 

informasi 
kepada orang 

lain 

Saya memiliki 
tindakan 

khusus dalam 
mencari 

informasi untuk 
mencapai 

tujuan yang 
saya inginkan 

Saya berkuasa 
dalam 

memberikan 
informasi yang 
saya inginkan 

Saya 
mengetahui 
kontribusi 

dalam diri saya 
dalam 

memberikan 
informasi pada 

orang lai 
Anti-image Covariance Saya suka untuk 

mengintropeksi diri saat 
menerima informasi dari 
orang lain 

.198 -.077 -.087 -.090 -.018 -.015 

Saya memiliki sense yang 
baik dalam  menerima 
informasi 

-.077 .190 -.038 .132 -.116 -.084 

Saya memiliki inisiatif 
dalam memberikan 
informasi kepada orang 
lain 

-.087 -.038 .406 .009 -.022 -.040 

Saya memiliki tindakan 
khusus dalam mencari 
informasi untuk mencapai 
tujuan yang saya inginkan 

-.090 .132 .009 .280 -.115 -.156 

Saya berkuasa dalam 
memberikan informasi 
yang saya inginkan 

-.018 -.116 -.022 -.115 .194 .041 

Saya mengetahui 
kontribusi dalam diri saya 
dalam memberikan 
informasi pada orang lai 

-.015 -.084 -.040 -.156 .041 .359 

Anti-image Correlation Saya suka untuk 
mengintropeksi diri saat 
menerima informasi dari 
orang lain 

.872(a) -.397 -.306 -.384 -.091 -.058 

Saya memiliki sense yang 
baik dalam  menerima 
informasi 

-.397 .705(a) -.137 .570 -.601 -.321 

Saya memiliki inisiatif 
dalam memberikan 
informasi kepada orang 
lain 

-.306 -.137 .942(a) .027 -.080 -.104 

Saya memiliki tindakan 
khusus dalam mencari 
informasi untuk mencapai 
tujuan yang saya inginkan 

-.384 .570 .027 .654(a) -.494 -.491 

Saya berkuasa dalam 
memberikan informasi 
yang saya inginkan 

-.091 -.601 -.080 -.494 .805(a) .153 

Saya mengetahui 
kontribusi dalam diri saya 
dalam memberikan 
informasi pada orang lai 

-.058 -.321 -.104 -.491 .153 .850(a) 

a  Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Variabel Word Of Mouth 
 Anti-image Matrices 
 

    

Saya suka 
meminta saran 

orang lain 
mengenai film 

baru 

Saya suka 
menerima 

rekomendasi dari 
orang lain 

mengenai film baru 

Saya tertarik 
untuk berbicara 

secara jujur dalam 
membahas suatu 

film 

Saya suka 
berdiskusi 

mengenai film 

Saya cenderung 
meneruskan 
rekomendasi 

tersebut kepada 
orang lain 

Anti-image Covariance Saya suka meminta saran orang 
lain mengenai film baru .218 -.116 -.026 -.013 .089 

Saya suka menerima 
rekomendasi dari orang lain 
mengenai film baru 

-.116 .133 -.017 .016 -.077 

Saya tertarik untuk berbicara 
secara jujur dalam membahas 
suatu film -.026 -.017 .075 -.050 .026 

Saya suka berdiskusi mengenai 
film -.013 .016 -.050 .053 -.052 

Saya cenderung meneruskan 
rekomendasi tersebut kepada 
orang lain .089 -.077 .026 -.052 .119 

Anti-image Correlation Saya suka meminta saran orang 
lain mengenai film baru .676(a) -.684 -.204 -.118 .551 

Saya suka menerima 
rekomendasi dari orang lain 
mengenai film baru 

-.684 .741(a) -.170 .186 -.611 

Saya tertarik untuk berbicara 
secara jujur dalam membahas 
suatu film -.204 -.170 .777(a) -.795 .274 

Saya suka berdiskusi mengenai 
film -.118 .186 -.795 .712(a) -.654 

Saya cenderung meneruskan 
rekomendasi tersebut kepada 
orang lain .551 -.611 .274 -.654 .644(a) 

a  Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Kepada Yth : Bpk / Ibu / Sdr responden 

 

Untuk keperluan serta kewajiban saya dalam menyusun tugas akhir perkuliahan, saya dengan 

biodata sebagai berikut : 

Nama   : Rilzianisa 

NPM   : 200511060 

Universitas  : Indonesia Banking School ( Jurusan : Manajemen Pemasaran ) 

 

Pada saat ini sedang menyusun skripsi dengan judul :  

“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KOMUNIKASI INTERPERSONAL DALAM MEMOTIVASI 

PENGGUNA JEJARING SOSIAL TERHADAP E-WOM PADA SITUS TWITTER.” 

Dengan menggunakan sample para pengguna Twitter yang bergabung menjadi follower group film 

Blitzmegaplex. Dengan ini saya sangat mengharapkan partisipasi anda untuk dapat meluangkan 

sedikit waktu dan dapat membantu saya dalam menjawab beberapa pertanyaan dibawah ini. 

 

Profil Responden : 

Usia  :  ................................. 

Jenis Kelamin :  Pria / Wanita 

Pekerjaan  :  ................................. 

 

Twitter  : 

Apakah anda menggunakan situs jejaring sosial Twitter  :  Ya / Tidak 

Sejak kapan anda bergabung pada situs jejaring sosial Twitter   :  ...................................................... 

Apa yang membuat anda ingin bergabung di situs Twitter ini :  ...................................................... 

Apakah anda bergabung dengan group tertentu di dalam Twitter?Sebutkan : .................................... 

Apakah anda menjadi follower pada Blitzmegaplex di dalam Twitter?dengan alasan? : ..................... 

Seberapa sering anda melakukan posting di dalam situs Twitter : ........................................................ 

Informasi apa saja yang anda berikan dalam postingan tersebut : ........................................................ 
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Petunjuk Pengisian 

Hasil jawaban dari pertanyaan kuesioner merupakan bentuk data dengan skala likert dimana ’1’  bisa 

diartikan sebagai sangat tidak setuju dan angka ’9’  bisa diartikan sebagai sangat setuju ( jawaban 

antara 1 – 9 ). 

 

Pertanyaan Kuesioner : 

Komunikasi Interpersonal  

Inclusion 
No Indikator Jawaban 

1 Saya senang memberikan informasi yang membuat orang lain menyukai saya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Saya ingin orang lain menerima informasi dari saya  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Saya tidak suka memendam informasi sendirian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Saya suka menjadi bagian dari suatu komunitas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 
Saya memiliki keinginan yang kuat dalam memberikan informasi kepada 
orang lain 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Saya akan kecewa apabila informasi saya tidak dihiraukan oleh orang lain 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Affection 
No Indikator Jawaban 

1 Saya senang untuk membantu orang lain 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Saya senang berbagi informasi dengan orang lain 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 
Saya senang untuk membuat orang lain nyaman dengan informasi yang saya 
berikan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 
Saya merupakan orang yang ramah dan suka mengundang atau mengajak 
orang lain 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Saya senang membantu orang lain dalam menyelesaikan masalah mereka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Control 
No Indikator Jawaban 

1 
Saya suka untuk mengintropeksi diri saat menerima informasi dari orang 
lain 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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2 Saya memiliki sense yang baik dalam  menerima informasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Saya memiliki inisiatif dalam memberikan informasi kepada orang lain 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Saya cenderung memilih kelompok ketika saya ingin bergabung didalamnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 
Saya memiliki tindakan khusus dalam mencari informasi untuk mencapai 
tujuan yang saya inginkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Saya berkuasa dalam memberikan informasi yang saya inginkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 
Saya mengetahui kontribusi dalam diri saya dalam memberikan informasi 
pada orang lain 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Word Of Mouth 

No Indikator Jawaban 

1 Saya suka meminta saran dari orang lain mengenai film baru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Saya suka menerima rekomendasi film baru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Saya tertarik untuk berbicara secara jujur dalam membahas suatu film 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Saya suka berdiskusi mengenai film 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Saya objektif dalam membahas film 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Saya suka meneruskan rekomendasi tersebut kepada orang lain 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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