
 
 

ABSTRAK 

Penelitian ini berusaha untuk memperluas hasil penelitian sebelumnya yang terkait 

dengan expertise, attractiveness, dan trustworthiness sebagai penggerak dari attitude 

konsumen atas konten review online dan implikasinya terhadap niat pembelian 

konsumen mengenai produk yang di review. Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif 

melalui desain penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan melalui survei online 

sampel generasi milenial di indonesia, untuk mennguji hipotesis data menggunakan 

pendekatan permodelan persamaan struktural (SEM). Hasil pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini menunjukan bahwa expertise, attractiveness, dan trustworthiness secara 

signifikan mempengaruhi pembentukan attitude konsumen terhadap konten review 

produk, selain itu attitude konsumen terhadap review produk memiliki dampak yang 

signifikan terhadap peningkatan purchase intention atas produk yang di review. 

Kesimpulannya adalah expertise, attractiveness, dan trustworthiness adalah penggerak 

dari sikap positif konsumen terhadap review produk yang kemudian berdampak pada 

peningkatan purchase intention dari produk yang di review, selain itu juka kita melihat 

lebih dalam, terlihat bahwa expertise dan trustworthiness adalah aspek dominan dari 

attitude konsumen dalam konteks penelitian ini.   

Kata Kunci :  Online Review, Expertise, Trustworthiness, eWOM, Purchase Intention 
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A. Pendahuluan 

Seiring berjalannya waktu media sosial menjadi tempat untuk memasarkan suatu 

produk dengan seperangat alat yang luas dimana konsumen dapat menjangkau produk 

tersebut lebih mudah. Keunikan dari setiap platform media sosial menciptakan cara 

pemasaran yang kreatif dan inovatif, dengan menggunakan karakteristik suatu platform 

media sosial, dimana para pemasar produk dapat menyesuaikan konten agar sesuai 

dengan kebutuhan konsumen. Penelitian ini penting bagi para peneliti untuk 

mempelajari platform media sosial dengan fokus pada fungsi, manfaat dan kegunaan 

pada platform media sosial tersebut. Penelitian ini berfokus pada youtube, yaitu situs 

berbagi video yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengunggah video 

yang dapat dilihat dan dibagikan oleh ratusan juta penonton (Eun & Watkins, 2016). 

Pada akhir–akhir ini banyak pengguna youtube yang membuat vlog (video blog) 

dengan beberapa konten yang kreatif dan inovatif, salah satunya adalah review produk 

yang sangat diminati oleh para penonton, karena dapat menambah informasi dan 

wawasan tentang suatu produk, selain itu juga dapat menarik para penonton yutube 

untuk berlangganan (subscribe) ke channel mereka yang jumlahnya hingga 100 ribu 

pelanggan. Para vlogger tersebut mengunggah video tentang review dari produk yang 

mereka beli dan gunakan untuk kehidupan pribadi mereka (Eun & Watkins, 2016). 

Pada zaman sekarang ini vlogger di Indonesia sudah berkembang pesat dan memiliki 

power dalam lingkungan masyarakat, mereka terus menerus menigkatkan popularitas 

mereka, maka dari itu banyak viewer youtube yang terpengaruh oleh para vlogger 

tersebut dan cenderung menjadi subscriber mereka, selain itu banyak produk brand 

yang telah mempercayai para vlogger untuk mengiklankan produk mereka, karena 

mereka percaya para vlogger tersebut dapat efektif dalam mempengaruhi kebutuhan 

konsumen (Disclosed, Vloggers, Chapple, & Cownie, 2017) . 
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Hasil empiris yang didasarkan dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

rekomendasi yang diberikan oleh vlogger memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kepercayaan dan juga sikap pengguna media sosial yang berbasiskan platform youtube 

terhadap niat untuk melakukan pembelian (Pornpitakpan, 2014),(Bahtara & Muda, 

2016),(Silvera & Austad, 2004),(Hsu, 2013b),(Hsu, 2013a). Beberapa  penelitian 

lainnya menunjukkan bahwa pengaruh yang diakibatkan oleh vlogger tercipta dari 

keahlian, kepercayaan dan juga daya tarik dari vlogger itu sendiri, maka dari itu pada 

saat ini vlogger juga sering dianggap influencer oleh netizen (Ahmed & Sallam, 

2011),(Erkan & Evans, 2016),(Julian Ayeh, 2013), (Lim, 2017). 

B. Pengembangan Hipotesis 

Expertise dan Attitude 

Pada penelitian ini expertise (keahlian) adalah variabel yang relevan terhadap konteks 

Content Review online yang di buat oleh vlogger. expertise (keahlian) adalah suatu 

variabel yang mengacu pada sejauh mana contributor content review online yang 

dibuat oleh vlogger dianggap benar/ valid (Julian Ayeh, 2013). Selain itu pada 

penelitian ini juga menunjukan bahwa expertise berpengaruh positif terhadap attitude 

(sikap konsumen). Pada penelitian lainnya Menunjukan bahwa peneliti terdahulu telah 

menemukan hubungan positif antara expertise dan consumer attitude dilihat dari studi 

penelitian konsumen lebih memberikan dukungan empiris untuk hubungan langsung 

antara expertise dan consumer attitude serta purchase intention (Jin, Cheung, Lee, & 

Chen, 2009). Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat terbentuk hipotesis sebagai 

berikut: 

HO1. Expertise tidak berpengaruh positif terhadap Attitude 

HA1. Expertise berpengaruh positif terhadap Attitude 
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Attractiveness dan Attitude 

Attractiveness (Daya tarik) dari influencer media sosial dianggap memiliki 

kecenderungan yang tinggi dalam mendorong tingkat penerimaan review online. fokus 

pada penelitian ini dilihat dari karakter fisik dari selebriti, vlogger maupun endorser 

(Erdogan, 2010). Banyak penelitian terdahulu yang menemukan korelasi atau 

hubungan positif antara attractiveness dan juga consumer attitude dan purchase 

intention (Richard E. Petty, n.d.). Pada penelitian lain mencatat bahwa attractiveness 

secara langsung mempengaruhi efektivitas dari review online yang di lakukan vlogger 

maupun endorser. Selain itu influencer media sosial mempu mempengaruhi konsumen 

secara positif. Pengaruh media sosial dengan sangat luar biasnya dapat menarik 

perhatian dari konsumen sehingga konsumen tersebut dapat menjadi followers (Lim, 

2017). Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat terbentuk hipotesis sebagai berikut: 

HO1. Attractiveness tidak berpengaruh positif terhadap Attitude 

HA1. Attractiveness berpengaruh positif terhadap Attitude 
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Trustworthiness dan Attitude 

Trustworthiness (kepercayaan) dalam konteks content review online memiliki 

pengaruh positif terhadap consumer attitude (Julian Ayeh, 2013). Trustworthiness 

credibility adalah suatu karakteristik positif komunikator yang dapat mempengaruhi 

consumer attitude dalam memberikan informasi yang valid kepada konsumen 

(Racherla & Friske, 2012). Selain itu kepercayaan adalah hal yang penting untuk 

transaksi online (Jari Salo & Karjaluoto, 2007), dan juga kunci untuk menarik dan 

mempertahankan pelanggan dan memperoleh keunggulan kompetitif (Mcknight & 

Chervany, 2002). Penelitian sebelumnya juga telah menegaskan bahwa trustworthiness 

sangat berkaitan secara positif dengan consumer attitude terhadap produk dan layanan 

yang telah di review oleh vlogger maupun endorser dan dapat menciptakan purchase 

intention konsumen (Kuan & Bock, 2007). Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat 

terbentuk hipotesis sebagai berikut: 

HO1. Trustworthiness tidak berpengaruh positif terhadap Attitude 

HA1. Trustworthiness berpengaruh positif terhadap Attitude 
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Attitude dan Purchase Intention 

Pada penelitian ini telah menunjukan minat pada sikap konsumen, yang merupakan 

pengetahuan yang penting untuk mengembangkan operasi pemasaran yang sukses 

(Lim, 2017). Attitude dan purchase intention menunjukan hubungan paralel dalam 

studi konsumen (Ting & Run, 2015). Pada penelitian lainnya mengusulkan bahwa 

consumer attitude yang baik terhadap suatu produk tertentu adalah predictor yang 

dominan yang dapat menyebabkan purchase intention konsumen (Chen, 2007). 

consumer attitude yang baik terhadap produk yang didukung oleh influencer media 

sosial yang akan berdampak pada kemungkinan purchase intention yang lebih tinggi. 

Pada penelitian lainnya, consumer attitude telah dianggap sebagai mediator antara 

consumer behavior dan purchase intention (Ajzen, Amherst, & Amherst, 1974). 

Penelitian lain menggambarkan consumer attitude cenderung untuk mengevaluasi 

suatu entitas dengan beberapa tingkat kesukaan dan ketidaksukaan, biasanya 

dinyatakan dalam respon kognitif, afektif dan perilaku (Julian Ayeh, 2013). 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat terbentuk hipotesis sebagai berikut: 

HO1. Attitude tidak berpengaruh positif terhadap Purchase Intention 

HA1. Attitude berpengaruh positif terhadap Purchase Intention 

 

 

 

 

Expertise, Attractiveness, dan Trustworthiness..., Fadlurrahman Prasetyo Adji, Ma.-Ibs, 2018



 

    
 

C. Data, Sample dan Methodology 

Objek responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah para penonton youtube 

yang pernah menonton konten food review yang dibuat oleh Gerry Girianza yang 

berumur 19-26 tahun di jabodetabek. Jumlah sampel yang digunakan adalah 100 

responden yang didapatkan dari penyebaran kuisioner menggunakan Google Form. 

Pengukuran yang digunakan menggunakan pengukuran yang sudah terstruktur dari 

penelitian terdahulu. 

Analisis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data analisis SEM 

(Structural Equation Modeling) dengan menggunakan software Amos 22, dimana 

pengujian data meliputi uji reliabilitas dan validitas dengan hasil sebagai berikut : 

D. Data Analysis Result 

Profil Responden 

Profil responden ini didapatkan dengan cara menyebarkan kuisioner secara online 

dengan menggunakan google form kepada para penonton youtube yang pernah 

menonton food review yang dibuat oleh Gerry Girianza. Karakteristik responden dalam 

penelitian ini terbagi menjadi beberapa katagori yaitu, usia, jenis kelamin, pengeluran 

perbulan, domisili tempat tinggal, Pendidikan terakhir dan juga pekerjaan. Dalam 

penelitian ini peneliti mendapatkan 238 responden. Dari 238 responden yang mengisi 

kuisioner online, hanya 100 responden yang digunakan untuk di uji kedalam uji 

validitas dan juga reabilitas. Sehingga dalam penelitian ini data responden yang 

digunakan adalah sebanyak 100. 

Uji Validitas dan Reabilitas 

Pada penelitian ini uji validitas yang dilakukan menggunakan cara menganalisis 100 

responden terpilih atau yang sudah tersaring. Pengukuran dilakukan dengan 

menggunakan analisis faktor terhadap hasil pretest dengan melihat nilai Kaiser Meyer-

Olkin Measure of Sampling Adequacy minimal 0.05 , Significance Barletts’ Test of 
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Sphericity minimal 0.05, Anti-Image Matrices minimal 0.05, Total Variance Explained 

dan Factor Loading of Component Matrix minimal 0.07. Hasil menunjukan bahwa 

semua indikator sesuai dengan standar alat ukur dan dapat disimpulkan terbukti valid. 

Semua indikator hasil uji validitas pre-test dapat dilanjutkan ketahap berikutnya. Uji 

reliabilitas ini memiliki tujuan untuk mengukur konsistensi indikator terhadap 

variabelnya. Dengan adanya batas nilai cronbach’s alpha sebesar ≥ 0.6 maka indikator 

tersebut dapat dinyatakan konsisten dan reliabel terhadap variabelnya (Malhotra, 

2010). Hasil menunjukkan bahwa sembilan variabel diatas memiliki indikator yang 

terbukti reliabel dan konsisten. Kesembilan variabel tersebut memiliki nilai cronbach’s 

alpha diatas 0.6 sesuai dengan syarat reabilitas data oleh Malhotra 2010 dan Arifin 

2017. Hal ini berarti apabila indikator-indikator pertanyaan ini ditanyakan kembali 

kepada responden yang sama atau berbeda, maka hasilnya akan tetap sama dan 

konsisten (Arifin, 2017; Malhotra, 2010). 

 

E. Findings 

Pada hasil pengujian hipotesis dapat dinyatakan ada tidaknya hubungan yang 

signifikan dan positif atau negatif antara variabel satu dengan variabel lainnya yang 

dapat dilihat dari besarnya nilai factor loading ≥ 0.5, AVE ≥ 0.5, CR ≥ 0.7 dan p ≥ 

0.05. Hasil dari uji-uji tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 
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Variabel 

Laten 

Indikator Uji Validitas  Uji Reliabilitas 

Factor 

Loading 

Kesimpulan AVE 

≥ 0.5 

CR 

≥ 0.7 

Kesimpulan 

Expertise EP1 0.889 Valid 0.717 
 

0.910 Reliabel  

EP2 0.866 Valid 

EP3 0.794 Valid 

EP4 0.834 Valid 

Attractiveness ATV1 0.873 Valid 0.662 0.887 Reliabel 

 
 

ATV2 0.832 Valid    

ATV3 0.756 Valid 

ATV4 0.790 Valid 

Trustworhiness  TW1 0.862 Valid 0.672 0.891 Reliabel  

TW2 0.828 Valid 

TW3 0.842 Valid 

TW4 0.741 Valid 

Attitude AT1 0.796 Valid 0.551 0.830 Reliabel 

AT2 0.775 Valid 

AT3 0.648 Valid 

AT4 0.838 Valid 

Purchase 
Intention 

PI1 0.893 Valid 0.773 0.932 Reliabel 

PI2 0.942 Valid 

PI3 0.840 Valid 

PI4 0.791 Valid 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.1 Hasil Uji Validitas dan 

Reliabilitas (measurement) 

 

Sumber: (Hasil pengolahan data menggunakan Amos 22) 
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Tabel 1.2 Output Regression  

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, analisa setiap hipotesis dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Expertise terbukti memiliki pengaruh yang positif terhadap attitude karena nilai 

estimasi menunjukkan hasil positif yaitu 0.438, dan untuk nilai p dari hipotesis 

tersebut adalah *** yang berarti nilai p < 0.05. Maka dari hasil tersebut 

hipotesis attractiveness terbukti berpengaruh positif terhadap attitude dan 

didukung oleh data. 

2. Attractiveness terbukti memiliki pengaruh yang positif terhadap attitude karena 

nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu 0.247, dan untuk nilai p dari 

hipotesis tersebut adalah *** yang berarti nilai p < 0.05. Maka dari hasil 

tersebut hipotesis attractiveness terbukti berpengaruh positif terhadap attitude 

dan didukung oleh data. 

3. Trustworthiness terbukti memiliki pengaruh yang positif terhadap attitude 

karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu 0.445, dan untuk nilai p 

dari hipotesis tersebut adalah *** yang berarti nilai p < 0.05. Maka dari hasil 

tersebut hipotesis trustworthiness terbukti berpengaruh positif terhadap attitude 

dan didukung oleh data. 

 

Hipotesis  Estimasi  p  Kesimpulan  

EP -> AT 0.438 *** H1   Didukung data 

ATV -> AT 0.247 *** H2   Didukung data 

TW -> AT 0.445 *** H3   Didukung data 

AT -> PI 1.036 *** H4   Didukung data 

Sumber: (Hasil pengolahan data menggunakan Amos 22) 
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4. Attitude terbukti memiliki pengaruh yang positif terhadap purchase intention 

karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu 1.036, dan untuk nilai p 

dari hipotesis tersebut adalah *** yang berarti nilai p < 0.05. Maka dari hasil 

tersebut hipotesis attitude terbukti berpengaruh positif terhadap purchase 

intention dan didukung oleh data. 

 

F. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran 

Kesimpulan 

Expertise, Attractiveness dan Trustworthiness adalah penggerak dari sikap positif 

konsumen terhadap konten review suatu produk yang kemudian berdampak pada 

peningkatan niat membeli dari produk yang direview. Jika kita melihat lebih dalam, 

terlihat bahwa expertise dan trustworthiness adalah aspek dominan dari sikap 

konsumen dalam konteks penelitian ini. 

Keterbatasan dan Saran 

Pada penelitian ini ada beberapa keterbatasan yang dapat dilengkapi dalam penelitian 

selanjutnya, sebagai berikut: 

1. Pada penelitian ini hanya menunjukan pengaruh dari aspek-aspek variabel yang 

ada di dalam diri seorang youtuber yang dapat mempengaruhi sikap konsumen 

terhadap niat beli konsumen, hal tersebut menunjukan bahwa belum adanya 

aspek-aspek dari variabel, contohnya seperti, perceived quality, perceived price 

dan juga characteristics product yang ada di dalam suatu objek restoran yang 

dapat mempengaruhi sikap konsumen terhadap niat pembelian konsumen. 

2. Pada penelitian ini hanya meneliti tanggapan dari para viewers dan belum 

meneliti tanggapan dari para subscriber. 

3. Pada penelitian ini hanya meneliti objek restoran yang terdapat di satu daerah 

saja yaitu di kota bandung dan belum ada cabangnya. 
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Hasil kesimpulan dari penelitian ini dapat menjadi saran penelitian lanjut untuk 

peneliti selanjutnya sehingga dapat meningkatkan kualitas penelitian. Analisis 

dalam penelitian ini didukung oleh data yang didapat. Adapun saran penelitian 

lanjut yang dapat diberikan kepada peneliti lain berdasarkan dengan hasil penelitian 

sebagai berikut: 

1. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan 

menambahkan aspek-aspek dari objek restoran yang dapat mempengaruhi sikap 

konsumen terhadap purchase intention. Selain itu peneliti selanjutnya juga 

dapat menambahkan faktor lain yang dapat mempengaruhi pembelian 

konsumen, misalnya perceived quality, perceived price dan, product 

characteristics, karena kualitas dan harga suatu produk adalah salah dua aspek 

yang ada di dalam  karakteristik produk, hal ini menunjukan bahwa niat 

pembelian konsumen disebabkan karena karakteristik suatu produk yang 

berkualitas tinggi dan harga suatu produk yang pantas untuk suatu produk yang 

berkualitas (Bredahl, Grunert, & Fertin, 1998). Selain itu efek gabungan dari 

kualiatas dan harga suatu produk adalah dapat mempengaruhi kepuasan dari 

konsumen (Ryu & Han, 2010). Hal tersebut bisa saja menambahkan variasi 

dalam penelitian. 

2. Pada penelitian selanjutnya dapat meneliti tanggapan dari para subscriber Gerry 

Girianza sehingga penelitian selanjutnya dapat lebih bervariasi. 

3. Pada penelitian ini dapat meneliti beberapa objek lain yang memiliki beberapa 

cabang di beberapa daerah, contohnya adalah otomotif, elektronik, musik dan 

masih banyak lagi. 
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