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ABSTRAK 

Dalam lingkungan online, konsumen tidak pernah menyentuh produk akan 
bergantung pada electronic-word-of-mouth (eWOM) untuk membantu mereka 
dalam membuat keputusan pembelian. EWOM merupakan salah satu saluran 
komunikasi yang paling berpengaruh di pasar. Sehinga, penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pentingnya kredibilitas eWOM yang dirasakan dalam proses 
pengadopsian pengambilan keputusan konsumen secara online. Dalam penelitian 
ini, kami memverifikasi bahwa perceived eWOM credibility yang dirasakan 
konsumen secara positif dapat mempengaruhi eWOM adoption melalui faktor 
source credibility, eWOM quality, eWOM quantity, consumer involvement, 
consumer expertise, recommendation ratting, recommendation consistency. 

 Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan sampel, 
responden yang pernah membaca review di Bukalapak. Data yang dihimpun 
sebanyak 188 Responden dengan menggunakan analisis metode Structural 
Equation Modelling (SEM).  

Hasil kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:1) Source Credibility 
terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Perceived EWOM 
Credibility, 2) EWOM Quality terbukti berpegaruh positif dan signifian terhadap 
Perceived EWOM Credibility, 3) EWOM Quantity tidak terbukti berpengaruh 
positif dan tidak signifikan terhadap Perceived EWOM Credibility, 4) Consumer 
Involvement terbukti berpengengaruh positif dan signfikan terhadap Perceived 
EWOM Credibility, 5) Consumer Expertise tidak terbukti berpengaruh negatif 
terhadap Perceived EWOM Credibility, 6) Recommendation Ratting terbukti 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perceived EWOM Credibility, 7) 
Recommendation Consistency terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Perceived EWOM Credibility, 8) Perceived EWOM Credibility terbukti 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap EWOM Adoption. 

Kata Kunci: Perceived eWOM credibility, eWOM adoption, Duall Process 
Theory, Elaboration Likelihood Model 
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ABSTRACT 

In an online environment, consumers never touch a product and rely on 
word of mouth (eWOM) to help them make purchasing decisions. EWOM becomes 
one of the most influential communication channels in the market. This study aims 
to determine the importance of perceived credibility in the consumer decision-
making process online. In this study, we verified that perceived eWOM credibility 
perceived by consumers positively influences eWOM adoption through source 
credibility factors, eWOM quality, eWOM quantity, consumer involvement, 
consumer expertise, recommendation ratting, recommendation consistency. 

Data collection techniques used questionnaires with sample respondents who had 
read the review in Bukalapak. The data collected were 188 respondents using 
Structural Equation Modeling (SEM) method. 

The results of this research conclusion are as follows: 1) Source Credibility 
proved positively and significantly influence to Perceived EWOM Credibility, 2) 
EWOM Quality proved positively and significantly influence to Perceived EWOM 
Credibility, 3) EWOM Quantity not proven positive and not significant to Perceived 
EWOM Credibility, 4) Consumer Involvement proved to have a positive and signi 
fi cant effect on Perceived EWOM Credibility, 5) Consumer Expertise not proven 
to negatively affect Perceived EWOM Credibility, 6) Recommendation Ratting 
proved to have a positive and significant effect on Perceived EWOM Credibility, 7) 
Recommendation Consistency proved to be Positive and significant to Perceived 
EWOM Credibility, 8) Perceived EWOM Credibility proved to have positive and 
significant effect to EWOM Adoption. 

Keyword: Perceived eWOM credibility, eWOM adoption Perceived eWOM 
credibility, eWOM adoption, Duall Process Theory, Elaboration Likelihood Model. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Saat ini e-commerce dianggap sebagai transaksi baru dalam berbelanja, 

karena telah berkembang pesat dan telah menjadi metode populer untuk membeli 

barang ataupun jasa (Yan et al., 2016). Perkembangan pesat tersebut terjadi karena 

e-commerce yang pada awalnya berbelanja dari buku ke buku atau toko ke toko 

berubah menjadi menggunakan teknologi untuk dalam proses berbelanja (Gupta & 

Arora, 2016). E-commerce juga dianggap penting bagi konsumen saat ini karena 

memiliki kebebasan untuk memilih, mengemat waktu dan tenaga. E-commerce juga 

memberi keleluasan kepada konsumen dengan menawarkan manfaat pembeliaan 

dan penjualan produk atau jasa setiap saat, di lokasi manapun, dapat berkomunikasi 

dengan seseorang ataupun organisasi lain serta dapat mengumpulkan informasi 

mengenai produk atau jasa. Hal inilah yang membuat sebagian konsumen bergeser 

dari transaksi offline menjadi transaksi online (Gupta & Arora, 2016).  

Namun selain kemudahan yang didapat, terdapat juga resiko-resiko yang 

menyebabkan pelanggan untuk berfikir sebelum menggunakan e-commerce yang 

pada umumnya terkait seputar keamanan dalam pembayaran, ketakutan akan 

penipuan, ataupun kualitas barang yang tidak sesuai ekspektasi (Alfina, Ero, 

Hidayanto, & Shihab, 2014). Didalam belanja online, konsumen e-commerce tidak 

dapat mencoba produk sebelum melakukan pembelian, secara signifikan dapat 

meningkatkan tingkat ketidakpastian mereka mengenai kualitas produk, sehingga 

dapat menghalangi keputusan pembelian mereka (Benlian, Montréal, & Hess,
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2012). Konsumen juga akan meragukan kredibilitas informasi yang di buat 

produsen, karena mayoritas produsen akan meminimalkan informasi negatif dan 

memaksimalkan informasi positif (Mayzlin, Dover, & Chevalier, 2012). 

Kekurangan tersebut membuat konsumen yang tidak pernah menyentuh produk 

akan  bergantung kepada electronic word-of-mouth (eWOM) untuk membantu 

membuat keputusan pembelian (Fan et al., 2013). Dibandingkan alat komunikasi 

pemasaran umum, eWOM dianggap lebih dapat dipercaya dan lebih relevan, serta 

dapat mengurangi resistensi konsumen secara signifikan karena berasal dari 

pengalaman konsumen lain (Bickart & Schindler, 2001). Lee pun menegaskan 

didalam penelitiannya bahwa menggunakan eWOM untuk meninjau informasi dan 

evaluasi suatu produk merupakan pendekatan yang mudah dilakukan konsumen 

untuk mengurangi ketidakpastian (Lee, 2014). EWOM terjerumus ke dalam dua 

tingkat, yaitu Market Level, yaitu eWOM digunakan sebagai akumulasi opini dan 

berhubungan dengan volume penjualan dan Individual Level, yaitu eWOM 

digunakan sebagai mengubah sikap penerima dan pengambilan keputusan (Jung 

Lee & Lee, 2009). 

Electronic word-of-mouth memiliki beberapa tipe platform, salah satunya 

yaitu  review site. Review site adalah sebuah platform virtual dimana para anggota 

dapat berbagi pengalaman dari sudut pandang mereka (Yeap, Ignatius, & Ramayah, 

2014). Anggota mendapatkan saran dan opini megenai suatu informasi dari satu 

sama lain dengan cara membaca setiap informasi word-of-mouth yang terdapat 

didalamnya (Luo et al., 2013). Review yang dijelaskan secara mendetail atas 

pengalaman yang pernah dilakukan konsumen dapat menolong konsumen lainnya 
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dalam proses pengambilan keputusan (Mudambi & Schuff, 2010). Akan tetapi 

menurut Buttle (1998) eWOM mungkin tampak kurang dapat dipercaya daripada 

komunikasi verbal dan tatap muka, karena komunikasinya bersifat anonim 

(Reichelt, Sievert, & Jacob, 2014) jadi sulit membedakan eWOM antara yang 

dimanipulasi oleh produsen dengan eWOM jujur yang disediakan oleh orang-orang 

nyata (Dellarocas, 2006). Beberapa dari konsumen mungkin jarang yang dapat 

memproses semua pesan eWOM dalam satu platform karena pesan eWOM yang 

dibagikan oleh pengguna internet tidak terhitung jumlahnya sehingga informasi 

yang tidak terbatas membuat menjadi sulit mencari informasi yang  valid (Chang 

& Chuang, 2011).  Maka didalam situasi ini menurut Wathen and Burkell (2002) 

ketika konsumen mencari informasi eWOM mereka cenderung lebih 

memperhatikan kredibilitanya (Chang & Wu, 2014).  

Kredibilitas dianggap sebagai faktor vital yang dapat mempengaruhi 

aktivitas konsumen online (Mcknight et al., 2002). Kredibilitas informasi adalah 

dimensi kepercayaan yang mendasar untuk mengevaluasi komunikasi WOM; 

Konsumen yang merasakan kredibilitas eWOM dapat dipercaya tidak memiliki 

alasan untuk tidak mengadopsi informasi. Menurut Li & Zhan (2011) pengadopsian 

informasi eWOM dianggap sebagai ukuran yang efektif untuk penerimaan 

konsumen terhadap opini konsumen lain (Fan et al., 2013). Sussman dan Siegel 

(2003) menunjukkan bahwa konsumen yang menganggap suatu eWOM kredibel 

lebih percaya diri dalam mengadopsi eWOM dan menggunakannya untuk membuat 

keputusan pembelian (Fan et al., 2013). Dengan demikian, pembaca yang 

menganggap informasi yang diterima dapat dipercaya maka akan lebih yakin dalam 
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mengadopsi eWOM dan menggunakannya untuk membuat keputusan (McKnight 

& Kacmar, 2006). Pembaca yang merasakan eWOM kredibel (perceived eWOM 

credibility) kemungkinan akan belajar darinya dan dapat mengadopsi eWOM 

tersebut (eWOM adoption) tersebut (Cheung et al, 2009).  

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai 

perceived eWOM credibility dan eWOM adoption. Berdasarkan teori-teori pada 

penelitian ini, peneliti mengemukakan beberapa variabel pada penelitian terdahulu 

mengenai perceived eWOM credibility yang memiliki pengaruh dalam eWOM 

adoption (tabel 2.1). Berdasarkan beberapa teori tersebut, peneliti merujuk kepada 

jurnal  Fan et al.,(2013). Pada penelitian tersebut, dikatakan bahwa terdapat 

beberapa faktor dalam pembentukan perceived eWOM credibility, yakni eWOM 

quantity, eWOM quality, consumer involvement, consumen expertise dan source 

credibility. Faktor lain yang mungkin dapat membantu membangun kredibilitas 

eWOM yang dirasakan dan adopsi eWOM adalah seperti recommendation 

consistency dan recommendation rating (Fan et al., 2013). Keduanya merupakan 

pandangan orang lain yang diterima tentang topik diskusi. Recommendation 

consistency berkaitan dengan sejauh mana eWOM pada platform sesuai antara 

individu yang satu dengan individu lainnya mengenai evaluasi produk yang sama 

(Zhang & Watts, 2003), sementara recommendation rating adalah nilai keseluruhan 

dari pesan eWOM yang diberikan oleh pengirim informasi lain (Cheung et al., 

2009). Kedua faktor ini adalah indikator normatif (normative determinant) yang 

paling populer dan signifikan yang sering diadopsi oleh pembaca informasi untuk 

membantu evaluasi kredibilitas eWOM. Indikator normatif mengacu kepada 
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penerimaan individu terhadap tanggapan orang lain dalam suatu pilihan. Kedua 

faktor ini adalah indikator normatif yang paling populer dan signifikan yang sering 

diadopsi oleh pembaca informasi untuk membantu evaluasi kredibilitas eWOM 

mereka (Cheung et al., 2009; Cheung et al., 2007). Normative determinant dapat 

memberikan efek penting dalam mengevaluasi komunikasi eWOM (Deutsch & 

Gerard, 1955). Dual process-theory mengemukakan bahwa konsistensi dan rating 

seringkali merupakan sumber bukti terpercaya bagi konsumen dalam menentukan 

kredibilitas eWOM (Filieri, 2014). Landasan teoritis ini juga dapat bermanfaat 

dalam menjelaskan keefektifan komunikasi ketika adanya pendapat / diskusi 

kelompok (Cheung et al., 2007). Berdasarkan tabel dalam penelitian terdahulu 

terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai recommendation ratting 

dan recommendation consistency, yaitu menurut Cheung et al., (2009),  Cheung et 

al., (2007) dan Fang, (2014) berpendapat bahwa recommendation rating dan 

perceived eWOM credibility berhubungan. Sedangkan menurut Cheung et al., 

(2009),  Cheung et al., (2007) dan Cheung, Ling Sia, & Kuan, (2012) berpendapat 

bahwa recommendation consistency dan perceived eWOM credibility berhubungan. 

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa variabel recommendation consistency dengan 

recommendation rating telah menjadi perhatian di beberapa penelitian-penelitian 

sebelumnya. faktor-faktor yang mempengaruhi kredibilitas eWOM akan 

bermanfaat bagi penjual dan penyedia situs e-commerce untuk memenuhi tujuan 

mereka (Alfina et al., 2014) 

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pengguna internet di Indonesia 

semakin meningkat. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) 
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Roy Mandey, mengakui memang masyarakat tengah mengalami perubahan 

perilaku, khususnya dalam pola belanja. Saat ini masyarakat, banyak memilih 

bertransaksi online dibanding secara konvensional. Hal itu, didorong dari 

banyaknya pengguna internet. Berdasarkan survey APJII total pengguna internet di 

indonesia pada tahun 2016 sebesar 132.7 juta jiwa dengan total penduduk sebanyak 

256,2 juta jiwa. Hal ini menunjukan telah terjadi peningkatan dari tahun 2014 yang 

dimana pengguna internet di Indonesia sebanyak 88,1 juta jiwa dari total penduduk 

sebanyak 252,4 juta jiwa . Di Indonesia sendiri tren e-commerce sedang naik. Hal 

ini karena sebanyak 8,5% dari total jumlah penduduk Indonesia melakukan 

transaksi e-commerce (APJII, 2016). Beberapa tahun belakangan, Indonesia 

kebanjiran pelaku  e-Commerce. Mereka berlomba-lomba memikat pengguna 

internet tanah air yang memang belakangan mulai tumbuh (Prihadi, 2017). Jumlah 

pemain bisnis e-commerce di Indonesia diperkirakan terus bertumbuh seiring 

dengan semakin banyaknya perusahaan yang mulai mengembangkan usaha ke 

ranah digital. Perkembangan positif itu diperkuat data Sensus Ekonomi 2016 yang 

dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa industri e-commerce di Indonesia 

dalam 10 tahun terakhir tumbuh sekitar 17% dengan total sekitar 26,2 juta usaha 

(Abdullah, 2017).  

Sehingga berdasarkan data tersebut membuat Indonesia menjadi latar 

belakang yang menarik untuk diteliti dan penting untuk dilakukan. Hal ini juga 

dapat mendorong konsumen di Indonesia agar dapat memiliki pengalaman 

berbelanja online yang lebih baik dibandingkan dengan belanja offline. Mengingat 

bahwa di dalam belanja online, akan terdapat resiko-resiko yang umumnya tejadi 
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seperti keamanan dalam pembayaran, ketakutan akan penipuan, ataupun kualitas 

barang yang tidak sesuai ekspektasi (Alfina et al., 2014) maka diperlukan strategi 

lain untuk mendapatkan strategi yang seimbang dengan melalui eWOM pada 

platform review site. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa eWOM pada 

review site bukan satu-satunya fitur penting dalam yang menentukan pengadopsian 

informasi eWOM, tetapi dibutuhkan eWOM yang kredibel sehingga konsumen 

dapat megadopsi informasi tersebut sebelum melakukan keputusan pembelian dan 

pemasar perlu peduli dengan hal tersebut. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan 

kredibilitas eWOM yang dirasakan konsumen sehingga konsumen dapat 

mengadopsi eWOM tersebut. Dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti 

dapat memberi gambaran mengenai kredibilitas eWOM saat ini dan dapat 

digunakan untuk membantu pemasar untuk menentukan strategi pada peningkatan 

penjualan dari temuan yang didapat pada penelitian ini. 

1.2 Ruang Lingkup Masalah 

Penelitian ini merupakan perluasan dari model penelitian sebelumnya, 

yaitu penelitian dari Fan et al., (2013). Variabel dasar dalam penelitian tersebut 

adalah source credibility, eWOM quantity, eWOM quality, consumer exertise dan 

consumer involvement, lalu didalam penelitian tersebut menyarankan untuk 

menambahkan variabel recommendation rating dan recommendation consistency 

untuk penelitian selanjutnya. 

Penelitian ini memiliki variabel endogen dan variabel eksogen. Variabel 

endogen, adalah varibel yang dipengaruhi variabel lain (Wijanto, 2008). Variabel 
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endogen dalam penelitian ini adalah perceived EWOM credibility dan EWOM 

adoption. Perceived EWOM credibility adalah sejauh mana individu menganggap 

informasi yang dibacanya dapat dipercaya dan faktual. Sedangkan EWOM 

adoption adalah sejauh mana seseorang yang membaca informasi setelah 

melakukan evaluasi dan menganggap informasi tersebut berguna dan bermanfaat. 

Lalu untuk variabel eksogen adalah variabel yang memperngaruhi variabel lain 

(Wijanto, 2008). Variabel eksogen pada penelitian ini adalah source credibility, 

eWOM quantity, eWOM quality, consumer expertise, consumer involvement, 

recommendation rating, dan recommendation concitency. Source credibility dapat 

didefinisikan sebagai sejauh mana suatu sumber informasi dianggap berkompeten, 

dan dapat dipercaya oleh penerima informasi. EWOM quantity adalahjumlah atau 

volume informasi yang terdapat pada suatu topik pembahasan. EWOM quality 

adalah kekuatan yang dirasakan yang terdapat didalam isi pesan informasi. 

Consumer expertise didefinisikan sebagai konsumen yang mampu mengevaluasi 

informasi produk sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan. Consumer 

Involvemen tadalah tingkat ketertarikan atau kepentingan terhadap suatu bahasan 

tertentu . Recommendation rating adalah mencerminkan nilai keseluruhan dari 

pesan eWOM yang diberikan oleh pengirim informasi lain, dan yang terakhir 

Recommendation consistency mengacu kepada sejauh mana rekomendasi eWOM 

pada platform sesuai antara pengalaman individu yang satu dengan individu 

lainnya mengenai evaluasi produk yang sama. 

Berdasarkan penelitian Yeap et al., (2014) eWOM memiliki beberapa tipe, yaitu 

personal blog, review site, social networking site dan instan messanging site. . Pada 
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penelitian ini, peneliti akan meneliti mengenai review site. Hal ini karena, review 

site merupakan tipe eWOM yang  paling berpengaruh dalam menyebarkan eWOM, 

lalu diikuti oleh sosial networking site, personal blog dan instan messanging site 

(Yeap et al., 2014) dan Bukalapak menyediakan review site didalam platformnya. 

sehingga konsumen dapat membaca langsung isi pesan eWOM tersebut sebelum 

melakukan transaksi pembelian secara online. Bukalapak merupakan e-commerce 

kedua terbesar di Indonesia dan merupakan e-commerce urutan pertama yang 

menduduki posisi traffic on search tertinggi menurut situs Alexa dengan persentase 

sebesar 26,40% (Alexa.com, 2017). Bukalapak merupakan market yang cukup 

besar di Indonesia dan diharapkan memiliki pengaruh yang besar juga terhadap 

konsumen dalam transaksi online. Selain itu didalam platform Bukalapak juga 

memiliki wahana rating berupa like, sehingga dapat disesuaikan dengan variabel-

variabel yang akan digunakan dalam penelitian.  

1.3 Rumusan Masalah 

Secara garis besar penelitian ini akan menjawab saran penelitian lanjut 

yang diajukan oleh Yi-wen Fan, Yi-feng Miao, Yu-hsien Fang dan Ruei-Yun Lin 

yang di publish pada tahun 2013, yang mana penelitian tersebut menyarankan 

untuk mengadopsi recommendation rating dan recommendation consistency 

sebagai bentuk kredibilitas eWOM yang diajukan. 

Secara rinci penelitian ini memberikan jawaban dari penelitian sebelumnya 

sebagai berikut: 

1. Apakah eWOM credibility berpengaruh positif terhadap eWOM Adoption? 
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2. Apakah source credibility, eWOM quantity, eWom quality dan consumer 

involvement berpengaruh positif terhadap perceived eWOM credibility? 

3. Apakah consumer expertise berpengaruh negatif terhadap eWOM 

credibility? 

4. Apakah recommendation rating dan recommendation consistency 

berpengaruh positif terhadap perceived eWOM credibility? 

1.4 Tujuan penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan-tujuan utuk menjawab rumusan masalah, 

yaitu: 

1. Menganalisis pengaruh positif perceived eWOM credibility terhadap 

eWOM adoption. 

2. Menganalisis pengaruh positif source credibility, eWOM quantity, eWOM 

quality dan consumer involvement terhadap perceived eWOM credibility. 

3. Menganalisis pengaruh negatif consumer expertise terhadap perceived 

eWOM credibility. 

4. Menganalisis pengaruh positif recommendation rating dan 

recommendation consistency terhadap perceived eWOM credibiliy. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan praktisi 

sebagai berikut: 

Faktor Penentu Perceived Electronic..., Desta Atasyah Kornelys, Ma.-IBS, 2017



11 
 

 

Indonesia Banking School 

1.5.1 Manfaat Akademis. 

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam ilmu pemasaran 

khususnya di  bidang electronic word-of-mouth dan juga diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan pengajaan dalam perkuliahan. 

1.5.2 Manfaat Praktisi. 

 Selain memiliki manfaat akademis penelitian ini juga memiliki manfaat 

praktis, yaitu: 

1. Bagi penelitian lain. 

a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan fakta tambahan mengenai 

faktor-faktor perceived eWOM credibility di dalam review site. 

b) Sebagai lanjutan pengembangan dari model sebelumnya dari 

akomondasi recommendation rating dan recommendation consistency. 

2. Bagi Pemasar 

Penelitian ini menawarkan bukti bahwa eWOM memainkan peran 

penting dalam pengambilan keputusan konsumen. Dengan demikian, 

perusahaan seharusnya tidak hanya fokus pada penciptaan asas, namun 

juga memperhatikan pendapat konsumen. 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang mengenai perkembangan e-

commerce, resiko terkait e-commerce, kredibilitas eWOM dan dampaknya 

terhadap eWOM adoption serta banyaknya pengguna internet di Indonesia . 
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Ruang lingkup masalah untuk mengetahui variabel yang digunakan. Rumusan 

masalah untuk menganalisis hubungan antar variabel, tujuan penelitian dan  

sistematika penulisan masalah. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA  

 Menguraikan tentang landasan teori yang terait dengan eWOM, 

mendefiniskan variabel-variabel yang digunakan, pengembangan hipotesis 

antar variabel. 

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai waktu dan tempat penelitian, 

metode pengumpulan data, metode pengambilan sampel, teknik pengujian 

kuesioner dan teknik pengujian data. 

BAB 4 HASIL PENELITIAN  

  Bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian, pembahasan hasil 

penelitian yang mencakup kesesuaian dengan landasan teori, argumentasi 

penelitian dan perbandingan dengan hasil penelitian sebelumnya.  

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai ringkasan dari bab bab 

terdahulu dan jawaban atas perumusan masalah, daftar pustaka, daftar lampiran, 

daftar tabel, daftar gambar dan riwayat hidup penyusun skripsi.
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 E-commerce 

 E-commerce didefinisikan sebagai proses penjualan, pembelian, dan 

pertukaran informasi, produk, dan layanan yang dilakukan dengan menggunakan 

jaringan komputer (Fajar & Sandhyaduhita, 2016). E-commerce merupakan 

transaksi yang terjadi melalui internet dan transaksi yang melibatkan pertukaran 

nilai (misalnya uang). E-commerce juga dapat didefinisikan sebagai proses  

pembelian,  penjualan atau   pertukaran   produk,   jasa   dan   informasi   melalui   

jaringan   komputer. E-commerce bukan sebuah  jasa  atau  sebuah  barang,  tetapi  

merupakan kegiatan transaksi dengan memadukan  jasa  dan  barang (Laudon & 

Traver, 2011:47).  

Zwass (1999) mendefinisikan e-commerce sebagai layanan untuk berbagi 

informasi bisnis, menjaga hubungan bisnis, dan melakukan transaksi bisnis dengan 

menggunakan jaringan telekomunikasi. E-commerce dianggap penting bagi 

konsumen karena konsumen memiliki kebebasan untuk memilih, menghemat 

waktu dan usaha. E-commerce memberi keleluasaan kepada konsumennya dengan 

menawarkan manfaat pengadaan dan penjualan produk maupun jasa setiap saat di 

tempat manapun, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan organisasi lain dan juga 

dapat mengumpulkan informasi dari database real-time untuk analisis keputusan 

pembelian di masa depan (Gupta & Arora, 2016).  
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Saat ini e-commerce dianggap sebagai transaksi baru dalam berbelanja 

karena telah mengalami perkembangan pesat dan telah menjadi metode populer 

untuk membeli barang ataupun jasa (Yan et al., 2016). Perubahan pesat tersebut 

terjadi karena yang pada mulanya proses belanja  terjadi dari buku ke buku atau 

toko ke toko berubah menjadi menggunakan teknologi untuk segalanya dalam 

proses berbelanja. Hal inilah yang menjadi alasan seseorang bergeser dari transaksi 

offline menjadi transaksi online yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat dari 

perkembangan teknologi dalam berbelanja online (Gupta & Arora, 2016). Dalam e-

commerce terdapat sebuah bagian, yaitu e-marketplace (Fajar & Sandhyaduhita, 

2016). E-marketplace adalah platform transaksi online yang diselenggarakan oleh 

pihak ketiga untuk memfasilitasi pertukaran antara penjual dan pembeli (misalnya 

Amazon dan Taobao). E-marketplace melayani fungsi penting dalam e-commerce 

(Li et al.,2015). 

2.1.2 Word of Mouth (WOM) 

 WOM biasanya di gunakan untuk menggambarkan saran dari konsumen 

lain. Interaktivitas, kecepatan dan rendahnya biaya komersial membuat WOM 

menjadikannya sebagai sumber informasi yang sangat efektif, terutama yang 

berkaitan dengan pengalaman pembelian (East et al.,2007). Sedangkan menurut 

Higie, Feick, & Price, (1987) WOM didefinisikan sebagai komunikasi lisan  

informal, antar orang ke orang yang saling menerima informasi mengenai suati 

merek, produk, organisasi, atau jasa (Eisingerich et al., 2015). WOM pada 

umumnya dapat  memainkan peran yang cukup besar dalam mempengaruhi dan 
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membentuk sikap konsumen serta niat perilaku konsumen (Jalilvand & Samiei, 

2012). 

 Menurut Silverman (1997) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor 

yang membuat konsumen percaya pada WOM, yaitu 

1. Informasi yang kredibel karena berasal dari orang-orang yang dapat dipercaya 

seperti kerabat, teman, atau pihak ketiga yang dapat di percaya. 

2. WOM merupakan  komunikasi dua arah dan sifatnya bukan untuk propaganda 

komersil. 

3. WOM mengurangi risiko dan ketidakpastian pada saat pembelian bagi pelanggan 

karena penyediakan pengalaman pengguna lain. 

4. WOM dapat langsung menjawab penanya sehingga dianggap dapat menyediakan 

informasi yang lebih lengkap dan relevan (Chang, Lee, & Huang, 2010). 

2.1.3 Electronic Word-of-Mouth (eWOM) 

Dengan munculnya internet, telah terjadi pergeseran paradigma komunikasi 

word-of-mouth (WOM) sehingga menghasilkan bentuk baru dalam komunikasi, 

yaitu electronic word-of-mouth (EWOM) (Cheung & Lee, 2012). Perubahan ini 

memiliki dampak yang cukup signifikan, yang pada awalnya bermula pada bentuk 

informasi yang konvesional (conventional channel), yaitu melalui pertemuan orang 

ke orang secara langsung dan memiliki jaringan yang terbatas, lalu berubah menjadi 

conversation channel yang berarti komunikasi yang melalui jaringan internet yang 

cukup luas hampir diseluruh dunia (Ladhari & Michaud, 2015). EWOM ditulis dan 

disiarkan ke masyarakat luas ke jaringan sosial melalui media elektronik 
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(Eisingerich et al., 2015). EWOM pada dasarnya memiliki pengertian yang sama 

dengan WOM, yang merupakan komunikasi berbasis konsumen mengenai suatu 

produk, perusahaan atau  jasa, namun dalam seting online (Park et al., 2011). 

Menurut Hennig-Thurau et al., (2004)  eWOM juga dapat di definisikan sebagai 

pernyataan positif dan negatif yang dibuat oleh konsumen mengenai sebuah produk 

atau jasa yang diperuntunkan untuk orang banyak maupuin untuk perusahaan 

melalui internet (Cheung & Thadani, 2012). EWOM positif dianggap dapat 

meningkatkan probalitas pembelian, sedangkan eWOM negatif dianggap dapat 

menciptakan efek sebaliknya (Ladhari et al., 2008). 

  EWOM secara tersirat dilakukan oleh pengguna internet dengan berbagai 

alasan, seperti rasa keinginan untuk berbagi pengalamannya, melakukan hubungan 

sosial, menikmati aktivitas online, rasa persaudaraan dan emosional serta solidaritas 

untuk membantu satu sama lain (Munar & Jacobsen, 2014). EWOM dipandang 

sebagai sumber informasi yang andal dan tidak memihak. EWOM dapat 

membentuk ekspektasi konsumen, mempengaruhi preferensi dan sikap, dan 

mempengaruhi keputusan pembelian dan evaluasi pasca penggunaan (Ladhari & 

Michaud, 2015). EWOM memiliki beberapa karakteristik khusus dari WOM 

(Cheung & Lee, 2012), yaitu: 

1. Tidak seperti WOM tradisional, komunikasi eWOM memiliki skalabilitas dan 

kecepatan. Komunikasi eWOM melibatkan pertukaran informasi multi-arah. 

2. EWOM lebih tahan lama dan mudah diakses daripada WOM tradisional. Hal ini 

karena eWOM dilakukan dalam bentuk teks dan terarsip didalam jaringan internet. 
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Secara teori, apabila arsip tersebut masih tersimpan maka eWOM tesebut akan tetap 

ada sampai pada periode yang tidak di tentukan. 

3. komunikasi eWOM lebih terukur daripada WOM tradisional. Format presentasi, 

kuantitas dan konsistensi komunikasi eWOM membuat mereka lebih mudah 

diamati. 

4. Sifat elektronik eWOM di sebagian besar aplikasi dapat membantu 

mempermudah penerima untuk menilai kredibilitas sumber dan isi pesan. Pembaca 

dapat menilai kredibilitas komunikator berdasarkan isyarat terkait melalui sistem 

reputasi online (peringkat, kredibilitas situs web, dll.) 

Membandingkan dengan WOM, Bickart dan Schindler's (2001) 

menunjukkan bahwa eWOM memiliki kredibilitas, empati, dan relevansi yang 

lebih tinggi dengan pelanggan daripada sumber informasi yang dibuat pemasar di 

web (Lin et al., 2013). Menurut Park & Nicolau (2015) eWOM mirip dengan 

penjualan pribadi karena menyediakan informasi diluar informasi produsen, 

seperti solusi dan interaktivitas (Hung & Li, 2007).  

2.3.1.1 Konsep Komunikasi EWOM 

Hovlan (1948) mendefinisikan bahwa, komunikasi sosial merupakan proses 

dimana seseorang (komunikator) mengirimkan rangsangan (verbal) untuk 

mengubah perilaku individu lain. Di dalam konsep komunikasi eWOM ada 

beberapa hal yang harus difokuskan terhadap siapa yang mengatakan, untuk apa, 

kepada siapa dan apa efeknya. Komunikasi dalam eWOM mencangkup 4 elemen 

utama (Cheung & Thadani, 2012): 
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1. Para komunikator (source) adalah mengacu pada orang yang memberikan 

informasi.   

2. Stimulus (content) adalah mengacu pada pesan yang disampaikan oleh 

komunikator.   

3. Penerima (audience) adalah individu yang merespon komunikasi.  

4. Respon (main effect) adalah dampak dari pesan komunikator untuk penerima 

pesan (audience).  

Pada empat elemen komunikasi sosial, masing - masing elemen memiliki 

beberapa variabel didalamnya. Variabel - variabel tersebut adalah:  

1. Stimulus (content): eWOM quality, valence, sidedness, volume/eWOM 

quantity.  

2. Komunikator (source): Source credibility, attribution.  

3. Penerima (audience): Involvement, prior knowledge.  

4. Respon (main effect): Information usefulness, eWOM credibility, attitude, 

eWOM adoption, purchase intention, purchase. 

Dalam peneltian ini pada elemen pertama yakni stimulus, variabel yang akan 

digunakan adalah eWOM quality dan eWOM quantity. Pada elemen kedua yakni 

komunikator variabel yang akan di gunakan adalah variabel source credibility. 

Lalu, pada elemen terakhir adalah main effect variabel yang digunakan adalah 

variabel eWOM credibility dan eWOM adoption.  

2.3.1.2 Tingkat Analisis eWOM 

Ada tiga bagian utama yang diperlukan dalam menjelaskan aktivitas eWOM. 

Pertama, sekelompok pelanggan yang telah melakukan pembelian, harus menilai 
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informasi produk atau jasa yang digunakan untuk mewakili opini mereka mengenai 

kualitas produk atau jasa. Semakin banyak konsumen berpartisipasi untuk menulis 

eWOM , maka opini akan terakumulasi. Kedua, pelanggan pra-pembelian 

mendapatkan informasi mengenai kualitas produk  karena “ produk ini bagus” atau 

“produk ini tidak dapat diandalkan”. Ketiga, dengan informasi tersebut, pelanggan 

memperkirakan nilai produk dan membuat keputusan pembelian. Dari teori ini, 

mudah untuk melihat penelitian eWOM terjerumus ke dalam dua tingkat, yaitu 

(Jung Lee & Lee, 2009):  

1. Market-level, mengidentifikasi informasi produk dengan melihat eWOM 

sebagai akumulasi opini pelanggan mengenai bahasan eWOM, dan 

hubungannya dengan volume penjualan di pasar online.  

2. Individual-level, mengedintifikasi pengaruh pribadi di mana komunikasi 

antara pengirim eWOM dan penerima dapat mengubah sikap penerima 

dalam mengidentifikasi proses dan pengambilan keputusan pembelian. 

Dalam penelitian ini betujuan untuk menganalisi individual-level, yang 

mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap penerima dalam 

mengidintifikasi proses dan pengambilan keputusan melalui variabel perceived 

eWOM credibility dan eWOM adoption. 

2.3.1.3 Tipe-Tipe EWOM 

EWOM adalah suatu komunikasi tetapi tidak dengan tatap muka ataupun 

dengan lisan, tetapi semacam komunikasi yang terdapat didalam platform internet 

(Park et al., 2011). Platform-platform tesebut saat ini lazim digunakan di 
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lingkungan online dan biasanya digunakan oleh konsumen untuk berbagi pendapat, 

pengalaman dan keputusan konsumen (Cheung & Thadani, 2012; Yeap, Ignatius, 

& Ramayah, 2014). Tujuan dari eWOM platform adalah untuk membantu 

konsumen membuat keputusan pembelian berdasarkan pengalaman konsumen 

sebelumnya yang telah melakukan pembelian (Lee & Youn, 2009). 

 Pada penelitian Cheung & Thadani (2012) menyebutkan bahwa tipe-tipe 

platform didalam eWOM terdiri atas: 

1. Online discussion forum, Area di mana konsumen mendiskusikan barang 

yang diminati. Mungkin ada banyak forum diskusi yang tersegmentasi 

sesuai dengan kepentingan spesifik masyarakat. Alasan utama konsumen 

mengunjungi forum adalah berinteraksi dengan konsumen lain dan 

mendapatkan informasi berbasis konsumen. Mereka mencari pendapat, 

pengalaman dan tip untuk membantu mereka. Anggota mencari fakta dan 

rekomendasi dari orang lain yang mereka percaya (Pitta & Fowler, 2005). 

Contoh: Zapak.com 

2. Online consumer review, ulasan produk online biasanya melaporkan 

keseluruhan penilaian. Penilaian tersebut mengukur kepuasan pelanggan 

dan / atau kualitas yang dirasakan konsumen. (Chen, Fay, & Wang, 2003). 

Epinions.com dan Shopping.com 

3. Blog, merupakan sebuah tempat untuk memposting ide, opini, tautan 

internet atau elemen lainna di situs web yang dimiliki seseorang. Dengan 
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demikian blog adalah jurnal online yang kontennya disusun sesuai dengan 

urutan kronologis si pemilik (Chu & Kamal, 2008). Bloger.com 

4. Sosial networking site, aplikasi ini biasanya adalah situs dimana individu 

pengguna internet menjadi anggota situs dengan cara membuat profil online 

yang mengambarkan kepribadian mereka. Di situs ini, setiap anggota dapat 

berteman dengan anggota lain dengan cara menambahkan link dari profil 

lain. Pada umumnya, di situs ini pengguna dapat memposting informasi 

pribadi, termasuk foto, video dan entrii blog (Yeap et al., 2014). Contoh: 

Facebook.com 

5. Online brand/shopping site , Situs belanja sosial menawarkan banyak fitur 

unik untuk memfasilitasi interaksi sosial online saat berbelanja. Contoh: 

Amazo (Shen, 2012). Amazon:com 

Sedangkan pada penelitian Yeap et al., (2014), menyebutkan bahwa tipe-

tipe platform terdiri sebagai berikut : 

1. Personal blogs, ini biasanya berupa jurnal online atau buku harian 

online yang  sering diperbaharui oleh pemilik blog. Pemilik blog 

tersebut merupakan pembawa informasi di jurnal online miliknya untuk 

disebarkan menjadi konsumsi public. Biasanya di dalam blog mereka 

terdapat beberapa karakteristik, seperti adanya komentar, deskripsi 

peristiwa atau fitur lainnya seperti grafis, gambar, foto bahkan video. 

Beberapa karakteristik ini pada umumnya di tampilkan sesuai dengan 

urutan kronologis pemilik blog.  
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2. Review site, Ini biasanya situs web untuk memposting ulasan-ulasan 

mengenai orang, bisnis, produk, atau layanan. Situs ini menampilkan 

penilaian dan evaluasi dari konsumen untuk meninjau topik yang 

menjadi perhatian situs tersebut. Contoh: Epinions.com dan 

Amazon.com. 

3. Social networking sites, aplikasi ini biasanya adalah situs dimana 

individu pengguna internet menjadi anggota situs dengan cara membuat 

profil online yang mengambarkan kepribadian mereka. Di situs ini, 

setiap anggota dapat berteman dengan anggota lain dengan cara 

menambahkan link dari profil lain. Pada umumnya, di situs ini pengguna 

dapat memposting informasi pribadi, termasuk foto, video dan entri 

blog. Contoh: Facebook.com 

4.  Instant messaging sites, aplikasi ini merupakan komunikasi berbasis 

teks antara dua atau lebih anggota melalui internet atau jenis jaringan. 

Dalam aplikasi ini, chat atau komunikasi terjadi bersamaan secara real 

time, sehingga dapat langsung diterima dan dibalas antar anggota. 

Dalam beberapa kasus, aplikasi ini mencangkup fitur tambahan yang 

memungkinkan setiap anggota untuk melihat satu sama lain seperti 

webcam, atau dapat berbicara secara langsung melalui internet 

menggunkan mikrofon, atau ponsel serta dapat juga mengirimkan data-

data yang dibutuhkan, misalnya foto atau video.  

Dari kedua penelitian tersebut, didalam penelitian ini akan merujuk 

kepada tipe-tipe platform eWOM dari penelitian Yeap et al., (2014). Hal ini 
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karena peneliti menganggap tipe-tipe platform eWOM yang terdapat 

didalam penelitian Yeap et al., (2014) dinilai lebih ekonomis dan lebih 

mudah untuk di mengerti. Selain itu tipe-tipe platform menurut Cheung & 

Thadani (2012) memiliki kekurangan, yaitu tidak memiliki instan 

messaging site, dimana hal tersebut adalah sesatu hal yang memang sering 

di gunakan masyarakat di saat ini. Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti 

mengenai review site. Hal ini karena, review site merupakan tipe eWOM 

yang  paling berpengaruh dalam menyebarkan eWOM, lalu diikuti oleh 

sosial networking site, personal blog dan instan messanging site (Yeap et 

al., 2014). 

2.1.4 Review Sites 

Seperti penjelasan di bagan 2.1.3 , review sites adalah situs web untuk 

memposting ulasan-ulasan mengenai orang, bisnis, produk, atau layanan. Situs ini 

menampilkan penilaian dan evaluasi dari konsumen untuk meninjau topik yang 

menjadi perhatian situs tersebut (Yeap et al., 2014). Review sites menyediakan 

tempat pertemuan virtual untuk beragam konsumen individual (Cheung et al., 

2007). Review sites juga mudah diamati dan jumlah orang yang merekomendasikan 

produk dapat dengan mudah dihitung (Lee, Park, & Han, 2008).   

EWOM yang diposkan di review sites mungkin lebih cenderung dikaitkan 

dengan perasaan konsumen tentang kinerja sebenarnya dari produk yang telah 

digunakannya, membuat eWOM di review site lebih persuasif daripada informasi 

yang diposkan oleh produsen (M. Lee & Youn, 2009).  EWOM di review site dapat 
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di ukur karena eWOM tersedia langsung didalam platform (Godes & Mayzlin, 

2004). Review site  juga mudah untuk di kontrol oleh produsen (Park & Kim, 2008).  

2.1.5 Online Consumer Behavior 

 Konsumen adalah orang yang mengidentifikasi kebutuhan atau keinginan, 

melakukan pembelian, dan kemudian dapat membuang atau melanjutkan. 

Consumer behavior adalah proses yang terlibat saat konsumen memilih, membeli, 

menggunakan, atau membuang produk, layanan, gagasan atau pengalaman untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan (Solomon, 2013:31). 

Kemunculan internet telah mendorong perdagangan memasuki era 

elektronik, merubah setiap aspek kehidupan sehari-hari, dari bagaimana konsumen 

berkomunikasi dan melakukan penawaran serta bagaimana mereka berbelanja dan 

membeli produk dan layanan (Kim & Lennon, 2008). Internet memfasilitasi 

sharing antar pengguna melalui media sosial, seperti forum diskusi online, sistem 

papan buletin elektronik, blog, dll. Aplikasi semacam itu secara signifikan 

mengubah hidup kita dan hubungan antara konsumen dan pengecer. Pelanggan 

dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang barang dan layanan dari 

konsumen yang telah membeli dan menggunakan produk atau layanan sebelumnya 

(Lee et al., 2011). Menurut Margherio (1998) Konsumen internet melaporkan 

bahwa mereka membeli di web karena mereka merasakan banyak manfaat 

(misalnya, peningkatan kenyamanan, penghematan biaya, penghematan waktu, 

peningkatan berbagai produk yang dapat dipilih) dibandingkan dengan mode 

belanja tradisional. Manfaat yang dirasakan konsumen internet memberikan 

insentif utama untuk melakukan pembelian secara online. Akibatnya, semakin 
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banyak konsumen merasakan manfaat yang terkait dengan transaksi online dengan 

website tertentu, semakin besar kemungkinan mereka melakukan transaksi online 

(Kim, Ferrin, & Rao, 2008). 

Karena sifat belanja internet yang melekat, konsumen akan selalu 

mengalami beberapa tingkat risiko. Risiko yang dirasakan konsumen merupakan 

hambatan bagi konsumen online untuk melakukan pembelian secara online (Kim et 

al., 2008). Dalam belanja online terdapat tiga jenis risiko utama, yaitu: risiko 

keuangan, risiko produk, dan risiko informasi (keamanan dan privasi). Risiko 

produk dikaitkan dengan produk itu sendiri, misalnya produk bisa berubah menjadi 

rusak. Risiko finansial, termasuk opportunity cost dan time, misalnya kesalahan 

teknologi atau klik ganda tombol pembelian yang tidak diinginkan (Bhatnagar, 

Misra, & Rao, 2000). Menurut Fram dan Grady (1997), risiko informasi terkait 

dengan keamanan transaksi dan privasi, misalnya persyaratan bahwa konsumen 

mengirimkan informasi kartu kredit melalui internet dapat menimbulkan 

kekhawatiran karena kemungkinan akan muncul kecurangan kartu kredit. Risiko 

yang dirasakan konsumen telah diketahui mempengaruhi keputusan online mereka 

(Kim et al., 2008). 

2.1.6 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai 

landasan penyusunan hipotesis serta pembahasan. Berdasarkan teori-teori pada 

penelitian ini, peneliti mengemukakan beberapa penelitian terdahulu  mengenai 

electronic word-of-mouth (eWOM) dan kredibilitas eWOM (eWOM credibility) 

yang memiliki pengaruh dalam mengadopsi suatu informasi (eWOM adoption) : 

Faktor Penentu Perceived Electronic..., Desta Atasyah Kornelys, Ma.-IBS, 2017



26 
 

 

Indonesia Banking School 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

NO Penelitian Hasil 

1. Yi-Wen Fan 

Yi-Feng Miao 

(2012) 

1. Customer involvement  yang tinggi 

menciptakan perceived eWOM credibility yang 

tinggi. 

2. Customer expertise menciptakan perceived 

eWOM credibility yang rendah. 

3. Rapport yang tinggi menciptakan perceived 

eWOM credibility yang tinggi. 

4. Perceived eWOM credibility yang tinggi 

menciptakan eWOM acceptance yang tinggi. 

5. eWOM acceptance yang tinggi menciptakan 

intention to purchase yang tinggi. 

2 Yi-Wen Fan, 

Yi Feng Miao, Yu-Hsein 

Fang & Ruei-Yun Lin 

(2013) 

1. Source credibility yang tinggi berdampak positif 

terhadap perceived eWOM credibility. 

2. Perceived eWOM credibility yang tinggi 

berdampak positif terhadap eWOM adoption. 

EWOM quality yang tinggi berdampak positif 

terhadap perceived eWOM credibility. 

3. EWOM quantity yang tinggi berdampak positif 

terhadap perceived eWOM credibility. 

4. Consumer expertise yang tinggi berdampak 

positif terhadap perceived eWOM credibility 

5. Consumer involvement yang tinggi berdampak 

positif terhadap perceived eWOM credibility. 

3. Man Yee Cheung,  

Chuan Ling Sia Luo 

Huaping Choon Chen 

(2009) 

1. Perceived eWOM credibility akan berpengaruh 

positif pada adopsi review eWOM. 

2. Argument quality akan memiliki efek positif 

terhadap kredibilitas tinjauan eWOM yang 

dirasakan 

Sumber : Data Sekunder (diolah),2017. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

Sumber : Data Sekunder (diolah),2017. 

NO Penelitian Hasil 

  3. EWOM yang dibingkai secara negatif akan 

dianggap lebih kredibel daripada eWOM yang 

dibingkai positif. 

4. Recommendation rating akan berpengaruh 

positif terhadap kredibilitas perceived eWOM 

review adoption. 

5. Recommendation consistency akan memiliki 

efek positif terhadap kredibilitas perceived 

eWOM review adoption. 

4 Man Yee Cheung 

Choon Ling Sia Chuan 

Luo 

Huaping Chen 

(2007) 

1. Perceived eWOM credibility akan berdampak 

positif pada eWOM adoption. 

2. Argument quality akan memiliki efek positif 

pada perceived eWOM credibility. 

3. Source credibility akan memiliki efek positif 

terhadap kredibilitas tinjauan eWOM yang 

dirasakan. 

Konfirmasi kepercayaan sebelumnya penerima 

akan memiliki efek positif terhadap kredibilitas 

tinjauan eWOM yang dirasakan 

4. Konsistensi rekomendasi akan memiliki efek 

positif terhadap kredibilitas. 

5. Argument quality akan memiliki  efek positif 

pada perceived eWOM credibility. 

6. Source credibility akan memiliki efek positif 

terhadap kredibilitas tinjauan eWOM yang 

dirasakan. 

7. Konfirmasi kepercayaan sebelumnya penerima 

akan memiliki efek positif terhadap kredibilitas 

tinjauan eWOM yang dirasakan. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

NO Penelitian Hasil 

.  8. Konsistensi rekomendasi akan memiliki efek 

positif terhadap kredibilitas 

5. Christy M.K. Cheung , 

Dimple R. Thadani 

(2012) 

1. Keinginan pembelian berhubungan positif 

dengan pembelian. 

2. Sikap berhubungan positif dengan niat beli. 

3. Kegunaan informasi berhubungan positif 

dengan adopsi eWOM. 

4.  Kredibilitas eWOM berhubungan positif 

dengan adopsi eWOM.  

5. Adopsi eWOM berhubungan positif dengan niat 

beli. 

6. EWOM valensi secara positif terkait dengan 

kredibilitas eWOM. 

7. Kesenjangan eWOM berhubungan positif 

dengan kredibilitas eWOM. 

8. Volume eWOM berhubungan positif dengan 

niat beli. 

9. Kualitas eWOM berhubungan positif dengan 

kegunaan informasi. 

10. Kredibilitas sumber berhubungan positif 

dengan kredibilitas eWOM. 

11. Atribusi berhubungan negatif dengan 

kredibilitas eWOM. 

12. Keterlibatan konsumen memoderasi hubungan 

antara kualitas eWOM dan kegunaan informasi. 

13. Keterlibatan konsumen memoderasi hubungan 

antara kualitas eWOM dan niat beli 

Sumber : Data Sekunder (diolah),2017. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

NO Penelitian Hasil 

  14. Pengetahuan konsumen sebelumnya 

memoderasi hubungan antara kualitas eWOM 

dan kegunaan informasi. 

15. Keterlibatan konsumen memoderasi hubungan 

antara kredibilitas sumber dan kredibilitas 

eWOM. 

16. Pengetahuan konsumen sebelumnya 

memoderasi hubungan antara kredibilitas 

sumber dan kredibilitas eWOM. 

17. Jenis platform review berhubungan positif 

dengan adopsi eWOM. 

6. Abdallah Q Bataineh 

(2015) 

 

 

 

 

 

1. Ada dampak kredibilitas eWOM terhadap niat 

beli. 

2. Ada dampak kualitas eWOM terhadap niat beli. 

3. Ada dampak kuantitas eWOM terhadap niat 

beli. 

4. Dampak kredibilitas eWOM, kualitas eWOM, 

dan kuantitas eWOM pada niat beli akan 

dimediasi oleh citra perusahaan. 

7. Yu-hui Fang (2014) 1. Peringkat rekomendasi akan memiliki efek 

positif terhadap kredibilitas review eWOM 

yang dilakukan pada SNSs. 

Sumber : Data Sekunder (diolah),2017. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

NO Penelitian Hasil 

  2. Kredibilitas yang dirasakan dari ulasan eWOM 

akan memiliki efek positif pada adopsi eWOM 

pada SNSs. 

3. Informasi akan memiliki efek positif pada gairah 

pada SNSs. 

4. Daya tarik sosial akan memiliki efek positif pada 

gairah pada SNS. 

5. Arousal akan memiliki efek positif pada adopsi 

eWOM pada SNSs. 

6. Daya tarik sosial akan memiliki efek positif pada 

gairah pada SNS. 

7. Arousal akan memiliki efek positif pada adopsi 

eWOM pada SNSs. 

8. Keahlian sumber akan memiliki dampak yang 

lebih besar terhadap kredibilitas eWOM yang 

dirasakan. 

8 Cindy Cheung Man-yee. 

Choon Ling Sia 

Kevin K.Y. Kuan 

(2012) 

1. Kualitas argumentasi berpengaruh positif terhadap 

kredibilitas ulasan 

2. Kredibilitas sumber memiliki efek positif pada 

kredibilitas ulasan. 

3. Review consistency memiliki efek positif pada 

kredibilitas tinjauan. 

4. Tinjauan dua sisi dianggap lebih dapat dipercaya 

daripada ulasan satu sisi. 

5. Pengaruh kualitas argumen pada kredibilitas 

tinjauan lebih kuat bila keahlian dan keterlibatan 

penerima lebih tinggi. 

Sumber : Data Sekunder (diolah),2017. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

NO Penelitian Hasil 

  6. Pengaruh kualitas argumen pada kredibilitas 

tinjauan lebih kuat bila keahlian dan 

keterlibatan penerima lebih tinggi. 

7. Efek kredibilitas sumber pada kredibilitas 

tinjauan lebih kuat bagi penerima dengan 

tingkat keahlian dan keterlibatan yang lebih 

rendah. 

8. Tinjau kembali efek konsistensi pada 

kredibilitas tinjauan lebih kuat bagi penerima 

dengan tingkat keahlian dan keterlibatan yang 

lebih rendah. 

Sumber : Data Sekunder (diolah),2017. 

Dari beberapa penelitian sebelumnya tersebut, dapat diketahui bahwa 

Menurut Cheung&Thadani (2012), Fan et al., (2013) dan Cheung et al.,(2007) 

berpendapat bahwa source credibility dan perceived WOM credibility berhubungan. 

Menurut Fan et al., (2013), C. Cheung & Thadani (2012), dan Bataineh (2015) 

berpendapat bahwa eWOM quantity dan  perceived eWOM credibility berhubungan. 

Menurut Fan et al., (2013), Cheung et al., (2009) dan Cheung&Thadani (2012) 

berpendapat bahwa eWOM quality dan perceived eWOM credibility berhubungan. 

Menurut Fan et al., (2013), Fan & Miao (2012) dan Cheung&Thadani (2012) 

berpendapat bahwa customer expertise  dan consumer involvement dengan 

perceived eWOM credibility berhubungan. Lalu yang terakhir menurut Cheung et 

al., (2009), Fan & Miao (2012), Cheung&Thadani (2012) dan Fan et al., (2013) 

berpendapat bahwa perceived eWOM credibility dengan eWOM adoption 
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berhubungan. Cheung et al., (2009),  Cheung et al., (2007) dan Fang, (2014) 

berpendapat bahwa recommendation rating dan perceived eWOM credibility 

berhubungan . Sedangkan menurut Yee Cheung et al., (2009),  Cheung et al., (2007) 

dan Cheung, Ling Sia, & K.Y. Kuan, (2012) berpendapat bahwa recommendation 

consistency dan perceived eWOM credibility berhubungan. Berdasarkan data-data 

tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel dan hubungan antar dua 

variabel tersebut memang telah menjadi perhatian dari variabel sebelumnya. Maka 

dari itu peneliti akan menggunakan variabel-variabel tersebut. 

2.1.7 Dasar Teoritis  

2.1.7.1 Elaboration Likelihood Model. 

 Menurut Cheung & Thadani (2012) mengatakan bahwa terdapat beberapa 

penelitian terdahulu yang menggunakan Elaboration Likehood Model (ELM) untuk 

mengukur dampak dari komunikasi eWOM, seperti penelitian dari Cheung, Lee & 

Rabjohn (2008); Chu & Kamal (2008); Gupta & Haris (2005);Lee, Park & Han 

(2008);Park & Lee (2009);Park & Kim (2008); Park,Lee & Han (2007), Sher & Lee 

(2009). Lee (2009) mengatakan bahwa teori perspektif yang dapat memperkaya 

pemahaman kita tentang eWOM adalah ELM. 

 Menurut Petty & Capioco  (1986) ELM menawarkan penjelasan teoritis 

untuk mengobservasi perbedaan terhadap dampak yang diterima oleh penerima 

informasi. Secara sederhana, ketika sebuah pesan dipresentasikan kepada individu, 

penerima akan bervariasi dalam beberapa banyak energi kognitif yang mereka 

berikan pada pesan tersebut (Angst & Agarwal, 2009). Proses elaborasi didasari 

oleh pemikiran sendiri untuk menanggapi suatu informasi (Tam & Ho, 2005). 
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Dalam beberapa situasi, konten pesan akan dibaca, diproses secara kognitif dan 

diberi pertimbangan. Tapi di sisi lain, konten pesan dapat diabaikan sama sekali. 

Perbedaan tersebut mungkin sebagian disebabkan oleh kemampuan dan motivasi 

penerima (Angst & Agarwal, 2009). Petty, Cacioppo, and Schumann (1983) 

menyatakan bahwa ELM membedakan antara dua rute yang mempengaruhi 

perubahan sikap konsumen, yaitu central route dan peripheral route (Filieri & 

Mcleay, 2013). 

1. Central route; ELM menyatakan bahwa individu yang mampu dan mau 

memproses pesan lebih cenderung menggunakan central route untuk 

mempertimbangkan informasi. Dengan kata lain, mereka lebih cenderung 

menghasilkan pemikiran sendiri sebagai respons terhadap informasi (Fan & 

Miao, 2012).  Petty, Cacioppo, dan Schumann (1983) menyatakan bahwa 

didalam rute ini, individu akan fokus terhadap kualitas argumen (eWOM 

quality) (Filieri & Mcleay, 2013), ketertarikan konsumen (consumer 

involvement) dan keahlian konsumen (consumer expertise) (Angst & 

Agarwal, 2009; Fan & Miao, 2012; Fan et al., 2013). Kualitas informasi 

merupakan faktor yang menentukan konsumen dalam keputusan pembelian 

(Park, Lee, & Han, 2007;  Park & Lee, 2008). Selain itu ketertarikan 

konsumen dengan keahlian konsumen juga dianggap penting karena dapat 

menentukan kredibilitas eWOM (Fan & Miao, 2012; Fan et al., 2013). 

2. Peripheral route; ELM menyatakan bahwa individu yang tidak mampu atau 

mau memproses pesan lebih cenderung menggunakan peripheral route 

untuk mempertimbangkan informasi. Dengan kata lain, mereka lebih 
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cenderung menghasilkan jalan pintas sebagai respons terhadap informasi 

(Fan & Miao, 2012). Petty, Cacioppo, dan Schumann (1983) menyatakan 

bahwa didalam rute ini, individu akan fokus terhadap aturan sederhana atau 

potongan informasi seperti kredibilitas sumber (source credibility) (Filieri, 

2014). Luo et al., (2013) menyebutkan bahwa source credibility juga 

menjadi bagian isyarat peripheral route yang kuat sebagai pengaruh pada 

eWOM credibility. Penelitian sebelumnya telah mengadopsi kuantitas 

informasi (eWOM quantity) sebagai peripheral route untuk pemrosesan 

informasi di e-WOM (Angst & Agarwal, 2009; Park & Kim, 2008; Park, 

Lee, & Han, 2007).  

2.1.7.2 Duall Process Theory 

Disisi lain terdapat Dual-Process Theory yang juga dapat dijadikan bahan 

pertimbangan. Teori ini berfokus pada penilaian diri penerima terhadap informasi 

yang didapatkan dan kekuatan pendengar lainnya. Didalam teori ini terdapat dua 

pengaruh, yaitu informational determinant dan normative determinan. Dual-

process theory diterapkan sebagai landasan teoritis untuk men-eksplorasi 

bagaimana dan sejauh mana kedua jenis pengaruh ini mempengaruhi kepercayaan 

konsumen secara on-line  (Deutsch & Gerard, 1955). Menurut  Capioppo, Petty, 

and Morris (1983) informational determinant dengan normative determinant 

bekerja sama untuk membentuk penilaian kredibilitas eWOM. Hal ini bertujuan 

untuk menjelaskan efektivitas komunikasi didalam diskusi (Cheung et al., 2007; 

Cheung et al., 2009).  
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1. Informational determinant adalah Pengaruh informasi didasarkan pada isi 

ulasannya. Teori ini berfokus pada pengaruh komunikasi berdasarkan 

penilaian diri receiver terhadap informasi. Informational determinant 

mencakup unsur-unsur yang mengacu pada kualitas informasi , kredibilitas 

sumber, dan kuantitas informasi (Deutsch & Gerard, 1955). Kualitas ewom 

dan kredibilitas sumber yang merupakan faktor penentu informational 

determinant yang telah banyak digunakan didalam penelitian terdahulu 

untuk menentukan kredibilitas eWOM (Cheung et al., 2007; Wathen & 

Burkell, 2002; Cheung et al., 2009). Selain itu di WOM, quantity informasi 

dianggap sebagai prediktor kuat dalam mempengaruhi perilaku konsumen 

(Filieri, 2014). 

2. Normative determinant adalah dampak mekanisme agregasi sosial yang ada 

di forum konsumen on-line.  Teori ini berfokus pada pengaruh komunikasi 

berdasarkan kekuatan penerima lainnya. Normative determinant, mengacu 

pada pengaruh individu yang timbul dari harapan orang lain yang didalam 

preferensi pilihan kelompok atau komunitas. Dalam pengaruh normatif, 

evaluasi komunikasi seseorang tidak didasarkan pada informasi yang 

diterima, akan tetapi didapatkan dari kekuatan individu lainnya (Cheung et 

al., 2007; Cheung et al., 2009).  Di eWOM, dua jenis pendapat normatif 

disajikan adalah recommendation consistency dan recommendation ratting. 

Keduanya melaporkan pandangan orang lain tentang topik diskusi (Cheung 

et al., 2007). Kedua faktor ini adalah indikator normatif yang paling populer 

dan signifikan yang sering diadopsi oleh pembaca informasi untuk 
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membantu evaluasi kredibilitas eWOM mereka (Cheung et al., 2009; 

Cheung et al., 2007). Duall Process Theory mengemukakan bahwa 

konsistensi dan ratting seringkali merupakan sumber bukti terpercaya bagi 

konsumen dalam menentukan kredibilitas eWOM(Filieri, 2014).  

Dual-process theory sesuai dalam komunikasi eWOM karena eWOM 

dianggap sebagai diskusi terbuka yang melibatkan banyak peserta (Cheung et 

al., 2009). Dengan demikian Duall Process Theory cocok dengan eWOM 

karena mengandung unsur informatif ynng didapatkan dari isi oesan itu sendiri 

dan juga mengandung unsur normatif yang diambil dari opini orang lain, 

sehingga hal tersebut dapat melengkapi satu sama lain. 

2.1.8 Source credibility 

 Source credibility dapat didefinisikan sebagai sumber pesan yang dirasa 

memiliki keahlian atau motivasi untuk memberikan informasi yang akurat dan 

benar (Cheung & Thadani, 2012). Penelitian lain pun menjelaskan bahwa source 

credibility mengacu kepada sejauh mana suatu sumber informasi dianggap 

berkompeten, dan dapat dipercaya oleh penerima informasi (Yeap et al., 2014). Hal 

ini memungkinkan penerima untuk mengevaluasi apakah pengirim eWOM 

(sumber) harus di tanggapi dengan serius sebelum menempatkan kepercayaan pada 

informasi yang telah sumber berikan. Informasi yang diterima dari sumber-sumber 

informasi yang sangat kredibel secara signifikan dapat mengubah pendapat 

pembaca kearah dianjurkan oleh sumber (Tormala, Briñol, & Petty, 2006).  
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 Source credibility memiliki dua karakteristik utama (Cheung & Thadani, 

2012), yaitu: 

1) Keahlian, adalah pengalaman yang diperlukan seseorang. Hal ini dianggap bahwa 

pengalaman yang dimiliki sumber ketika membuat sebuah informsi dalam review, 

akan membuat si penerima untuk menggunakan informasi dan membuat keputusan 

untuk membeli (Lin et al., 2013). Keahlian yang dimiliki oleh sumber informasi, 

akan membuat informasi yang di buat oleh sumber terpercaya karena sang sumber 

memiliki pengalaman yang mendasari keahliannya tersebut. 

2) Kepercayaan, adalah sejauh mana sumber informasi dianggap dapat di percaya dan 

dapat diandalkan (Yeap et al., 2014).  

2.1.9 EWOM Quantity 

 EWOM quantity mengacu kepada jumlah total yang diposting di komentar 

(Cheung & Thadani, 2012). EWOM quantity juga dapat didefinisikan sebagai 

jumlah atau volume informasi atau data yang tersedia pada bahasan tertentu (Filieri 

& Mcleay, 2013). Peneliti pun beranggapan, semakin banyak eWOM yang terdapat 

di sebuah platform, maka akan semakin terlihat semakin ramai dan menarik untuk 

dibaca dibandingkan dengan platform  yang rendah akan eWOM quantity. 

EWOM quantity juga berfungsi sebagai salah satu proses pengambilan 

keputusan. Sebagian besar dari konsumen sebelum melakukan pembelian mungkin 

memerlukan refrensi untuk memperkuat kepecayaan diri mereka untuk mengurangi 

perasaan membuat kesalahan atau resiko dalam mengadopsi informasi (Bataineh, 

2015). Hal ini mungkin menyebabkan konsumen untuk merasionalisasi keputusan 
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pembelian mereka dengan mengatakan pada diri sendiri “banyak orang yang 

membeli produk” (Lin et al., 2013). Hai ini karena, jumlah  ulasan berkolerasi 

dengan jumlah konsumen yang berpengalaman (Y. Fan et al., 2013).  

2.1.10 EWOM Quality 

 Kualitas dianggap salah satu karakteristik dari informasi mengenai kekuatan 

isi informasi yang disampaikan oleh sumber informasi (Park et al., 2007). Menurut 

Bhattacherjee (2006) kualitas eWOM dapat digambarkan sebagai kekuatan 

komentar yang rasakan yang tumbuh didalam pesan informasi (Bataineh, 2015). 

EWOM quality juga dapat didefinisikan sebagai nilai yang dirasakan oleh seorang 

pembaca terhadap suatu informasi yang juga dirasakan oleh pembaca lain. Kualitas 

dalam eWOM dinilai berdasarkan lima sub-kriteria (Yeap et al., 2014),: 

1) Relevansi: Sejauh mana isi informasi sesuai dan berlaku. 

2) Ketepatan waktu: Sejauh mana isi informasi saat ini dan tepat waktu. 

3) Akurasi: Sejauh mana isi informasi yang benar dan dapat diandalkan. 

4) Kelengkapan: Sejauh mana isi informasi memiliki kelengkapan. 

5) Kegunaan: Sejauh mana isi informasi yang berharga, informatif dan membantu 

(Yeap et al., 2014) 

2.1.11 Customer Expertise 

Consumer expertise dianggap dapat memainkan peran penting dalam 

menentukan dampak didalam konten eWOM (Cheung & Thadani, 2012). Menurut 

Alba and Hutchinson (1987), keahlian konsumen didefinisikan sebagai kemampuan 

konsumen untuk mengevaluasi informasi produk (Mattila, Ellen, Kyoo, Mattila, & 
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Baloglu, 2011). Keahlian terjadi karena bakat dan pengalaman yang dimiliki 

seseorang (Lin et al., 2013). Maka dari itu konsumen dengan tingkat keahlian yang 

tinggi mampu mengevaluasi informasi produk sesuai dengan pengalaman dan 

pengetahuan yang dimilikinya (Park & Kim, 2008). Konsumen yang memiliki 

keahlian tinggi akan lebih percaya diri untuk membuat keputusan pembelian, 

sehingga konsumen akan kurang mempercayai pendapat dari luar atau dari individu 

lain (Fan & Miao, 2012). 

2.1.12 Consumer Involvement 

 Ewom dianggap memiliki hubungan erat dengan consumer involvement 

(Park, Lee, & Han, 2007). Celsi dan Olson (1988) mengatakan consumer 

involvement mencerminkan ketertarikan atau kepentingan pribadi yang terkait 

dengan suatu layanan, barang atau bahasan lainnya (Taylor, Strutton, & Thompson, 

2012). Menurut Engel, Blackwell & Miniar (1993) menemukan bahwa tingkat 

ketertarikan atau kepentingan dalam suatu bahasan produk dapat merangsang 

WOM. Ketertarikan memberi individu motivasi untuk memproses informasi (Fan 

& Miao, 2012) mengenai suatu bahasan berdasarkan kebutuhan, minat dan nilai 

konsumen individual (Park et al., 2007). Ketertarikan konsumen dapat memainkan 

peran penting dalam menentukan dampak dari eWOM (Cheung & Thadani, 2012). 

Menurut Bansal&Voyer (2000) konsumen yang memiliki keterkaitan yang tinggi 

memiliki motivasi lebih utuk memahami informasi mengenai produk atau layanan, 

sehingga mereka akan lebih mempercayai informasi dari individu lain (Fan & Miao, 

2012). Didalam penelitian lainnya juga menambahkan bahwa untuk konsumen 

yang memiliki ketertarikan terhadap informasi yang dirasakan dari pesan eWOM 
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akan memiliki efek yang lebih tinggi pada niat pembelian dari pada popularitas 

suatu produk atau jasa (Park & Lee, 2008). (dimasukin arti dr ketertarikan) 

Menurut Richins and Bloch (1986) ketertarikan bisa berupa situasional dan 

enduring. Situsional merupakan ketertarikan sementara (saat ingin 

mengganti/mencari produk), sedangkan enduring adalah ketertarikan yang stabil, 

seperti saat konsumen berkomitmen dan peduli terhadap suatu informasi produk 

(Taylor et al., 2012). 

2.1.13 Recommendation Rating 

 Recommendation rating mencerminkan nilai keseluruhan dari pesan eWOM 

yang diberikan oleh konsumen lain (Cheung et al., 2009). Recommendation ratting 

mencerminkan persepsi pihak ketiga terhadap suatu tinjauan (Lopes et al., 2013). 

Recommendation rating memungkinkan si pembaca untuk mengevaluasi informasi 

dan mengekspresikan perspepsi mereka terhadap jumlah ratting yang dikirim 

konsumen lain (misalnya, jumlah “like” yang di klik atau komentar positif yang 

ditinggalkan) (Fang, 2014). Pembaca dapat membuat skor yang tinggi atau rendah 

terhadap informasi yang dikirimkan oleh konsumen sebelumnya sesuai dengan 

persepsi pembaca (Cheung et al., 2007). Orang dapat menggunakan konten rating 

untuk menghemat sumber daya kognitif serta untuk memfasilitasi proses keputusan 

pembelian mereka (Mudambi & Schuff, 2010) dan telah diakui bahwa peringkat 

rekomendasi dapat sangat mempengaruhi bagaimana penerima memandang 

kredibilitas informasi (M. Cheung et al., 2009). 
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2.1.14 Recomendation Consistency 

 Recommendation consistency mengacu kepada sejauh mana rekomendasi 

eWOM pada platform sesuai antara pengalaman individu yang satu dengan  

individu lainnya mengenai bahasan yang sama (Zhang & Watts, 2003). Dalam 

review site, eWOM biasanya disajikan lebih dari satu konsumen yang 

berpengalaman. EWOM tersebut biasanya terkumpul dalam satu platform dan 

dapat dibaca langsung oleh pembaca (Cheung et al., 2009). Dengan demikian 

sangat mudah untuk mendapatkan eWOM dari beberapa individu yang berbeda dan 

dapat membandingkan konsistensi antar eWOM tersebut (Cheung et al., 2007). 

Menurut Vandenbosch & Higgins (1996) Sebuah rekomendasi yang tidak konsisten 

akan dianggap kurang kredibel (Lopes et al., 2013). Sehingga konsistansi dalam 

rekomendasi dapat membantu konsumen dalam membentuk proses keputusan 

pembelian. 

2.1.15 Perceived EWOM Credibility 

   Perceived eWOM credibility yaitu sejauh mana individu menganggap 

informasi yang dibacanya dapat dipercaya, benar dan faktual (Cheung et al., 2009). 

Informasi yang akurat dan benar akan dianggap memiliki kredibilitas (Cheung & 

Thadani, 2012). Kredibilitas adalah unsur kepercayaan. Jika pelanggan percaya 

bahwa saran itu kredibel, mereka lebih bersedia menerima dan menggunakan 

eWOM untuk membuat keputusan pembelian (Fan & Miao, 2012). Metzger et al 

(2003) didalam studinya mengatakan bahwa kredibilitas dalam informasi mengacu 

kepada karakteristik informasi itu sendiri, yang bahwasanya informasi yang 

Faktor Penentu Perceived Electronic..., Desta Atasyah Kornelys, Ma.-IBS, 2017



42 
 

 

Indonesia Banking School 

berkualitas dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar akan dianggap 

sebagai informasi yang memiliki kredibilitas. Kredibilitas pada eWOM dianggap 

sebagai acuan dasar sebelum pembaca/konsumen mengambil suatu keputusan, 

sehingga eWOM akan menjadi penenetu seberapa banyak pembaca mengadopsi 

suatu informasi (Chang & Wu, 2014).  

2.1.16 EWOM Adoption 

 Terdapat beberapa penelitian yang menjelaskan definisi dari eWOM 

adoption. Pertama, eWOM adoption adalah sebuah proses dimana seseorang 

dengan sengaja terlibat dalam menggunakan informasi (Cheung & Thadani, 2012). 

Kedua, eWOM adoption juga dapat didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang 

menerima pesan didalam informasi setelah melakukan evaluasi dan menganggap 

informasi tersebut berguna dan bermanfaat (Lee & Koo, 2012). Ketiga, eWOM 

adoption merupakan bagian dari tindakan atau sikap psikologis yang 

mempengaruhi pengguna internet melalui karakteristik-karakteristik didalam dunia 

online (Fan et al, 2013). Keempat, Filier menambahkan bahwa eWOM adoption 

merupakan hasil proses dimana individu telah melakukan serangkaian analisis 

terhadap informasi sehingga memutuskan untuk menerima informasi tersebut 

sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Filieri & Mcleay, 2013). 

 Lalu yang terakhir, Sussman dan Siegal (2003) dalam studinya menjelaskan 

bahwa ketika individu membaca eWOM dalam online review, individu akan 

membuat evaluasi tersendiri terhadap kredibilitas informasi tersebut. Hal ini 

dianggap sebagai langkah untuk membentuk suatu pemahaman dari informasi yang 

bersangkutan, sehingga ketika individu membaca suatu informasi dan 
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mengevaluasi kredibilitas informasi yang dibacanya akan lebih percaya diri dalam 

mengadopsi informasi eWOM sehingga dapat membantu dalam melakukan proses 

pengambilan keputusan (Lee & Koo, 2012). 

2.2 Kerangka Konseptual 

2.2.1 Pengaruh Source Credibility terhadap Perceived EWOM Credibility 

Hipotesis ini berlandaskan pada model ELM yang bahwasanya individu 

yang tidak mampu atau tidak mau memproses pesan lebih cenderung menggunakan 

peripheral route untuk mempertimbangkan informasi. Dengan kata lain, mereka 

lebih cenderung menghasilkan jalan pintas sebagai respons terhadap informasi 

persuasif (Fan & Miao, 2012). Petty, Cacioppo, dan Schumann (1983) menyatakan 

bahwa didalam rute ini, individu akan fokus terhadap aturan sederhana atau 

potongan informasi seperti kredibilitas sumber (source credibility) (Filieri, 2014). 

Luo et al., (2013) menyebutkan bahwa source credibility juga menjadi bagian 

isyarat peripheral route yang kuat sebagai pengaruh pada eWOM credibility (Luo 

et al., 2013).  

Lebih jauh lagi, hipotesis ini juga berlandaskan kepada duall-process 

theory, yaitu information determinant. Information determinant adalah Pengaruh 

informasi didasarkan pada isi ulasannya. Teori ini berfokus pada model pengaruh 

komunikasi berdasarkan penilaian diri receiver terhadap informasi. Information 

determinant mencakup unsur-unsur yang mengacu pada source credibility (Deutsch 

& Gerard, 1955). Kredibilitas sumber adalah faktor vital yang dapat memainkan 

peran penting dalam menentukan kredibilitas eWOM (Petty & Morris, 1983; 

Wathen & Burkell, 2002). Kredibilitas sumber merupakan faktor penentu 
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informational determinant yang telah banyak digunakan didalam penelitian 

sebelumnya untuk menentukan kredibilitas eWOM (Cheung et al., 2007; Wathen 

& Burkell, 2002; Cheung et al., 2009). 

 Dalam lingkungan online, setiap individu memiliki kebebasan yang  hampir 

tak terbatas untuk menunjukan dan mengungkapkan perasaan mereka terhadap 

produk atau jasa tertentu tanpa mengungkapkan identitas yang sebenarnya. Oleh 

karena itu diserahkan kepada pembaca untuk menentukan eWOM yang menurutnya 

memiliki kredibilitas sehingga diketahui mana yang dapat digunakan. Kredibilitas 

adalah penentu utama dalam proses pengambilan keputusan konsumen dan 

mengurangi ketidakpastian, maka kredibilitas sumber yang lebih tinggi secara 

positif akan mempengaruhi kredibilitas eWOM yang dirasakan pembaca (Fan & 

Miao, 2012). Awad dan Ragowsky (2008) mengemukakan bahwa kredibilitas 

sumber yang dirasakan merupakan penentu utama dalam proses pengambilan 

keputusan konsumen, dan mengurangi ketidakpastian dalam interaksi sosial dan 

bisnis, maka dari itu kredibilitas sumber yang lebih tinggi secara positif 

mempengaruhi kredibilitas eWOM yang dirasakan konsumen (Fan et al., 2013). 

Jika pembaca berfikir bahwa eWOM yang diposting individu memiliki kredibilitas 

yang tinggi, maka pembaca kemudian akan memiliki persepsi yang lebih tinggi pula 

terhadap kredibilitas eWOM tersebut (Rabjohn, Cheung, & Lee, 2008).  

Oleh karena itu menurut kesimpulan diatas, peneliti membuat hipotesis 

sebagai berikut : 

 H1 : Source credibility berpengaruh positif terhadap perceived eWOM 

credibility. 
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2.2.2 Pengaruh EWOM Quality terhadap Perceived EWOM Credibility 

Hipotesis ini berlandaskan pada ELM yang menyatakan bahwa individu 

yang mampu dan mau memproses pesan lebih cenderung menggunakan central 

route untuk mempertimbangkan informasi persuasive. Dengan kata lain, mereka 

lebih cenderung menghasilkan pemikiran sendiri sebagai respons terhadap 

informasi persuasif (Fan & Miao, 2012).  Petty, Cacioppo, dan Schumann (1983) 

menyatakan bahwa didalam rute ini, individu akan fokus terhadap kualitas argumen 

(eWOM quality) (Filieri & Mcleay, 2013). Kualitas informasi merupakan faktor 

yang menentukan konsumen dalam keputusan pembelian (Park, Lee, & Han, 2007;  

Park & Lee, 2008).  

Lebih jauh lagi, penelitian ini juga berlandaskan kepada duall-process 

theory, yaitu information determinant yang mana pengaruh informasi didasarkan 

pada isi ulasannya. Informational Determinant mencakup unsur-unsur yang 

mengacu pada kualitas informasi (Deutsch & Gerard, 1955). Kredibilitas sumber 

dan kualitas eWOM adalah faktor vital yang dapat memainkan peran penting dalam 

menentukan kredibilitas eWOM (Petty & Morris, 1983; Wathen & Burkell, 2002).  

EWOM quality adalah kekuatan yang dirasakan yang terdapat didalam isi 

pesan informasi (Bataineh, 2015). Kualitas didalam informasi dianggap sebagai 

salah satu karakteristik penting dalam mempengaruhi kredibilitas informasi (Park 

et al., 2007). Begitu eWOM di situs mendapatkan perhatian konsumen, konsumen 

mulai menilai apakah review layak dibaca atau tidak karena kualitas informasi 

merupakan titik awal didalam keberhasilan informasi (Delone & Mclean, 1992), 

sehingga kualitas informasi yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan dan 
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kredibilitas dari eWOM yang dirasakan (Awad & Ragowsky, 2008). Ledger et al 

(2000) juga mengemukakan bahwa eWOM yang berkualitas memiliki hubungan 

yang positif dengan kredibilitas eWOM yang dirasakan pembaca (Ahn, Ryu, & 

Han, 2007). Penelitian lain pun menegaskan bahwa semakin tinggi eWOM 

quantity, maka akan berdampak positif terhadap perceived eWOM credibility (Y. 

Fan et al., 2013). 

Oleh karena itu menurut kesimpulan diatas, peneliti membuat hipotesis 

sebagai berikut : 

H2: EWOM quality berpengaruh positif terhadap perceived eWOM credibility. 

2.2.3 Pengaruh EWOM Quantity terhadap Perceived EWOM Credibility 

Hipotesis ini berlandaskan kepada ELM yang menyatakan bahwa individu 

yang tidak mampu atau mau memproses pesan lebih cenderung menggunakan 

peripheral route untuk mempertimbangkan informasi persuasive. Dengan kata lain, 

mereka lebih cenderung menghasilkan jalan pintas mental sebagai respons terhadap 

informasi persuasif (Fan & Miao, 2012). Penelitian sebelumnya telah mengadopsi 

kuantitas informasi (eWOM quantity) sebagai peripheral route untuk pemrosesan 

informasi di e-WOM (Angst & Agarwal, 2009; Park & Kim, 2008; Park, Lee, & 

Han, 2007). 

Lebih jauh lagi hipotesis ini berlandaskan kepada Informational 

determinant adalah pengaruh informasi didasarkan pada isi ulasannya. Pengaruh 

informasi mencakup unsur-unsur yang mengacu kuantitas informasi (Deutsch & 
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Gerard, 1955). Volume informasi dianggap sebagai indikator yang dapat 

mempengaruhi perilaku konsumen (Filieri, 2014). 

 Kebanyakan dari konsumen saat berbelanja mungkin memerlukan referensi 

untuk memperkuat kepercayaan diri mereka guna mengurangi perasaan melakukan 

kesalahan atau risiko (Bataineh, 2015). EWOM quantity adalah jumlah atau volume 

informasi yang tersedia pada suatu topik pembahasan (Filieri, 2014). Jumlah ulasan 

online / review kemungkinan menjadi pertanda dari berapa banyak pengalaman 

individu (Bataineh, 2015), sehingga tingginya eWOM quantity yang terdapat di 

platform akan lebih diamati oleh konsumen yang sedang melakukan pencarian 

informasi, semakin tinggi eWOM tersebut akan dianggap terpercaya (Cheung & 

Thadani, 2012). Ketika konsumen mencari ulasan online, jumlah eWOM membuat 

ulasan lebih mudah diamati (Cheung & Thadani, 2010) yang artinya volume 

eWOM mewakili popularitas suatu bahasan, maka informasi eWOM yang tinggi 

secara positif mempengaruhi perceived eWOM credibillity (Fan et al., 2013). 

Kuantitas pada eWOM yang tersedia secara online jauh lebih produktif 

dibandingkan dengan eWOM yang tersedia secara offline. Sehingga kuantitas yang 

tinggi pada eWOM akan dianggap lebih kredibel (Chatterjee, 2001). 

Oleh karena itu menurut kesimpulan diatas, peneliti membuat hipotesis 

sebagai berikut : 

H3 : EWOM quantity berpengaruh positif terhadap perceived eWOM 

credibility. 

Faktor Penentu Perceived Electronic..., Desta Atasyah Kornelys, Ma.-IBS, 2017



48 
 

 

Indonesia Banking School 

2.2.4 Pengaruh Consumer Expertise terhadap Perceived EWOM Credibility 

Hipotesis ini berlandaskan pada ELM. Petty, Cacioppo, dan Schumann 

(1983) menyatakan bahwa didalam central rute, individu akan fokus terhadap 

keahlian konsumen (consumer expertise) (Angst & Agarwal, 2009; Fan & Miao, 

2012; Fan et al., 2013). Di ELM, keahlian dikaitkan dengan kemampuan 

memproses informasi (Fan et al., 2013). Menurut Alba and Hutchinson (1987), 

Keahlian konsumen didefinisikan sebagai kemampuan konsumen untuk 

mengevaluasi produk (Mattila et al., 2011). Pelanggan yang memiliki tingkat 

keahlian tinggi dapat memproses informasi berdasarkan pengetahuan dan 

pengalaman mereka sendiri (Park & Kim, 2008). Akibatnya, keahlian 

mempengaruhi kredibilitas eWOM yang dirasakan (Fan & Miao, 2012). Bansal dan 

Voyer (2000) menunjukkan bahwa konsumen dengan keahlian yang lebih tinggi 

memiliki kepercayaan lebih dalam membuat keputusan pembelian dan tidak 

mengacu pada pendapat orang lain, sehingga keahlian yang lebih tinggi pada 

pembaca secara negatif mempengaruhi kredibilitas eWOM yang dirasakan (Fan et 

al., 2013). Secara umum, konsumen dengan keahlian tinggi kurang percaya 

terhadap pengaruh konsumen interpersonal dan cenderung mengandalkan 

pengalaman mereka sendiri untuk keputusan pembelian (Cheung et al., 2014). 

Raghunathan dan Pham (1999) mengatakan konsumen yang memiliki tingkat 

keahlian tinggi akan lebih sedikit mempercayai informasi dari sumber lain (Mattila 

et al., 2011). 

Oleh karena itu menurut informasi diatas, peneliti membuat hipotesis 

sebagai berikut: 
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H4 : Consumer expertise berpengaruh negatif terhadap perceived eWOM 

credibility. 

2.2.5 Pengaruh Consumer Involvement terhadap Perceived EWOM Credibility 

Masalah lain dengan ELM adalah consumer involvement (Fan et al., 2013). 

Petty, Cacioppo, dan Schumann (1983) menyatakan bahwa didalam central rute, 

individu akan fokus terhadap ketertarikan konsumen (consumer involvement), 

(Angst & Agarwal, 2009; Fan & Miao, 2012; Fan et al., 2013). Di ELM, 

involvement dikaitkan dengan ketertarikan atau motivasi untuk memproses 

informasi (Richard E Petty, Cacioppo, & Schumann, 1983). Konsumen yang 

memiliki ketertarikan lebih tinggi memiliki motivasi lebih untuk memahami produk 

dan konsumen akan merujuk lebih pada pendapat dari luar (Fan & Miao, 2012). 

Konsumen dengan keterlibatan yang tinggi lebih mudah untuk mengevaluasi 

kredibilitas dalam eWOM (Lee, 2009). Konsumen dengan tingkat ketertarikan yang 

lebih tinggi termotivasi untuk membaca lebih banyak ulasan, maka keterlibatan 

yang lebih tinggi menciptakan kredibilitas eWOM yang tinggi (Fan et al., 2013). 

Konsumen dengan tingkat ketertarikan yang lebih tinggi memiliki motivasi lebih 

untuk memahami produk dan cenderung membaca pendapat orang lain untuk 

mengumpulkan lebih banyak informasi, oleh karenanya tingginya tingkat consumer 

involvement  secara positif mempengaruhi perceived eWOM credibility (Fan & 

Miao, 2012). Oleh karena itu menurut kesimpulan diatas, peneliti membuat 

hipotesis sebagai berikut : 

H5 : Consumer involvement berpengaruh positif dengan perceived eWOM 

credibility. 
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2.2.6 Pengaruh Recommendation Ratting terhadap Perceived EWOM 

Credibility. 

Dalam pengaruh normatif, evaluasi komunikasi seseorang tidak didasarkan 

pada informasi yang diterima, akan tetapi didapatkan dari kekuatan individu lainnya 

(Cheung et al., 2007; Cheung et al., 2009).  Di eWOM, dua jenis pendapat normatif 

disajikan adalah recommendation consistency dan recommendation ratting Teori 

dual-process mengemukakan bahwa konsistensi dan ratting seringkali merupakan 

sumber bukti terpercaya bagi konsumen dalam menentukan kredibilitas 

eWOM(Filieri, 2014) 

 Recommendation rating adalah nilai keseluruhan dari pesan eWOM yang 

diberikan oleh pengirim informasi lain (Cheung et al., 2009). Recommendation 

rating yang tinggi akan memiliki efek positif terhadap perceived eWOM credibility 

yang dirasakan pembaca didalam review site (Fang, 2014). Jika sebagian besar 

pembaca lain memberikan peringkat yang tinggi pada informasi eWOM yang 

ditulis suatu sumber, maka dapat diartikan bahwa sebagian besar pembaca setuju 

dan percaya pada eWOM tersebut. Sebaliknya, jika kebanyakan pembaca lain 

memberikan peringkat yang rendah pada suatu informasi, maka hal itu menunjukan 

orang lain kurang mempercayai eWOM tersebut (Cheung et al., 2007). Nilai 

pemeringkatan ini dapat secara signifikan mempengaruhi seberapa banyak 

penerima melihat kredibilitas informasi, sehingga recommendaion rating yang 

tinggi berdampak positif terhadap perceived eWOM credibility (Yee Cheung et al., 

2009).  
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 Oleh karena itu menurut kesimpulan diatas, peneliti membuat hipotesis 

sebagai berikut : 

H6 : Recommendation rating berpegaruh positif dengan perceived eWOM 

credibility. 

2.2.7 Pengaruh Recommendation Consistency terhadap Perceived EWOM 

Credibility. 

Dalam pengaruh normatif, evaluasi komunikasi seseorang tidak didasarkan 

pada informasi yang diterima, akan tetapi didapatkan dari kekuatan individu lainnya 

(Cheung et al., 2007; Cheung et al., 2009).  Di eWOM, dua jenis pendapat normatif 

disajikan adalah recommendation consistency dan recommendation ratting Teori 

dual-process mengemukakan bahwa konsistensi dan ratting seringkali merupakan 

sumber bukti terpercaya bagi konsumen dalam menentukan kredibilitas eWOM 

(Filieri, 2014). 

 Recommendation consistency adalah sejauh mana rekomendasi eWOM 

pada platform sesuai antara pengalaman individu yang satu dengan individu lainna 

mengenai evaluasi produk yang sama (Zhang & Watts, 2003). Dalam review site, 

informasi biasanya disampaikan lebih dari satu konsumen berpengalaman. 

Komentar ini berkumpul dan disajikan kepada pembaca. Dengan demikian, sangat 

mudah untuk mendapatkan eWOM dari pengguna yang berbeda dan 

membandingkannya. Jika suatu eWOM konsisten dengan eWOM pengguna 

lainnya, pembaca cenderung menilai kredibilitas eWOM ini lebih tinggi, karena 

orang cenderung mengikuti dan percaya terhadap pendapat yang terbanyak. 

Faktor Penentu Perceived Electronic..., Desta Atasyah Kornelys, Ma.-IBS, 2017



52 
 

 

Indonesia Banking School 

(Cheung et al., 2007). Jika rekomendasi eWOM di review site saat ini sesuai dengan 

pendapat pembaca lainnya, pembaca cenderung mengikuti dan percaya terhadap 

informasi tersebut, sebaliknya jika rekomendasi eWOM tidak sesuai dengan 

sebagian besar informasi lainnya pada produk yang sama, pembaca akan merasa 

bingung dan menganggap eWOM tersebut kurang kredible. Sehingga consistency 

pada suatu eWOM memiliki efek positif  terhadap perceived eWOM credibility (M. 

Cheung et al., 2009).  Penelitian sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembaca 

dapat menilai pesan dengan membandingkan pesan itu dengan pesan serupa 

lainnya, dan pesan eWOM yang disampaikan secara konsisten oleh banyak 

konsumen dianggap lebih dapat dipercaya (Cheung et al., 2012).  

 Oleh karena itu menurut kesimpulan diatas, peneliti membuat hipotesis 

sebagai berikut : 

H7 : Recommendation consistency berpengaruh positif dengan perceived 

eWOM credibility. 

2.2.8 Pengaruh Perceived EWOM Credibility terhadap EWOM Adoption. 

 Perceived eWOM credibility adalah Kredibilitas didalam pesan eWOM 

pada dasarnya dimediasi oleh kegunaan informasi, sehingga kegunaan informasi 

dipercaya memiliki hubungan positif dengan eWOM adoption (Cheung & Thadani, 

2012). Pembaca yang merasakan pesan eWOM yang dibacanya kredibel cenderung 

akan belajar dan menggunakan eWOM tersebut,  maka perceived eWOM 

credibility akan memiliki dampak positif terhadap eWOM adoption (Cheung et al., 

2009). Penelitian lain juga telah memberikan bukti bahwa kredibilitas eWOM yang 

dirasakan konsumen tinggi, maka kemungkinan minat konsumen untuk 
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mengadopsi eWOM tersebut juga tinggi (Fan & Miao, 2012). Konsumen yang 

mempercayai informasi pada eWOM , dapat dipastikan tidak memiliki alasan untuk 

tidak mengadopsi informasi (Fan et al., 2013).  

  Oleh karena itu menurut kesimpulan diatas, peneliti membuat hipotesis 

sebagai berikut : 

H8 : Perceived eWOM credibility berpengaruh positif dengan eWOM adoption. 

2.3 Model Penelitian 

Berdasarkan pengembangan hipotesis di atas maka dapat dibentuk suatu  

model penelitian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sumber: Data Sekunder (diolah),2017. 

Gambar 2.1 

 Model Penelitian 
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H1 : Source credibility berpengaruh positif terhadap perceived eWOM credibility. 

H2: EWOM quality berpengaruh positif terhadap perceived eWOM credibility.  

H3: EWOM quantity berpengaruh positif terhadap perceived eWOM credibility. 

H4: Consumer expertise berpengaruh negatif terhadap perceived eWOM credibility. 

H5: Consumer involvement berpengaruh positif dengan perceived eWOM 

credibility. 

H6: Recommendation rating berpengaruh positif dengan perceived eWOM 

credibility. 

H7 : Recommendation consistency berpengaruh positif dengan perceived Ewom 

credibility. 

H8 : Perceived eWOM credibility berpengaruh positif dengan eWOM adoption.
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

 Objek dari penelitian ini adalah Bukalapak. Bukalapak merupakan salah 

satu online marketplace terkemuka di Indonesia dengan presentasi traffic of search 

tertinggi didalam ranah e-commerce, yaitu sebesar 26,40%  (Alexa.com, 2017). 

Bukalapak merupakan situs layanan yang menyediakan sarana jual-beli dari 

konsumen ke konsumen yang dimana didalamnya terdapat platform review atau 

platform ulasan. Pembeli dapat memberikan ulasan (kelebihan dan kekurangan) 

pada barang yang telah dibeli di Bukalapak. Ulasan barang tidak sama dengan 

feedback untuk pelapak. Ulasan barang berguna sebagai acuan bagi calon pembeli 

lainnya tentang manfaat, kelebihan, atau kekurangan pada barang yang ingin ia beli 

(Bukalapak, 2017) Review ini berguna sebagai acuan bagi calon pembeli lainnya 

tentang manfaat, kelebihan, atau kekurangan pada barang yang ingin dibeli. 

Menurut Yeap et al., (2014) review site adalah situs web yang digunkanan untuk 

memposting ulasan-ulasan mengenai orang, bisnis, produk, atau layanan. Situs ini 

menampilkan penilaian dan evaluasi dari konsumen untuk meninjau bahasan yang 

menjadi perhatian situs tersebut. Kriteria responden untuk pengisian kuesioner pada 

penelitian ini adalah individu yang pernah membaca eWOM yang terdapat di 

Bukalapak. Responden yang di pilih merupakan responden yang berada di 

Indonesia.  
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3.2 Desain Penelitian 

 Dalam, melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti harus menentukan 

metode penelitian dan pendekatan terhadap masalah yang akan di teliti. Desain 

penelitian adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan dalam melakukan sebuah 

penelitian untuk menentukan prosedur apa yang diperlukan guna mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan untuk menyusun dan memecahkan masalah penelitian 

(Malhotra, 2009). 

 Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

descriptive . Penelitian descriptive adalah sejenis penelitian konklusif yang tujuan 

utamanya untuk mendeskripsikan karakteristik objek yang diteliti (Malhotra, 2010). 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

metode cross sectional design. Penelitian descriptive quantitative adalah sebuah 

metodologi penelitian yang bertujuan untuk menghitung data dan biasanya 

menerapkan beberapa bentuk analisis statistik (Malhotra, 2009). Sedangkan, Cross 

sectional design adalah jenis rancangan riset yang terdiri dari pengumpulan 

informasi dari elemen populasi yang dilakukan hanya dalam satu kali (Malhotra, 

2010). Jadi penelitian ini hanya dilakukan satu kali selama satu periode waktu 

tertentu, dengan perkiraan jangka waktu pengumpulan data pada bulan Juli sampai 

dengan bulan Agustus. 

 Pada proses pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik survei dengan 

menyebarkan kuesioner baik online maupun offline. Responden dalam penelitian 

ini adalah individu yang pernah membaca review bahasan ponsel didalam 
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Bukalapak. Data yang terhimpun akan diolah dengan menggunakan analisis 

Structural Equation Model (SEM). Penelitian ini membahas mengenai pengaruh 

source credibility, eWOM quality, eWOM quantity, consumer expertise, consumer 

involvement, recommendation rating,recommendation consistency terhadap 

perceived eWOM credibility konsumen yang berdampak terhadap eWOM adoption. 

3.3 Metode Pengambilan Sample 

Didalam penelitian ini, peneliti membutuhkan dan mengumpulkan dua jenis 

sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Peneliti berharap data yang 

didapatkan akurat dan sesuai dengan kebutuhan didalam penelitian.  

1. Data Primer adalah data yang dihasilkan sendiri oleh peneliti dan 

secara khusus ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan masalah 

penelitian (Maholtra, 2009). Data ini didapatkan melalui penyebaran 

kuesinoner online yang dibagikan kepada responden yang pernah 

membaca review di Bukalapak di Indonesia dengan menggunakan 

google form.  

2. data sekunder adalah data-data yang dikumpulkan dari sumber lain 

yang berkaitan secara langsung dengan masalah penelitian 

(Malhotra, 2009). Data sekunder pada penelitian ini didapatkan dari 

hasil penelitian sebelumnya, buku, artikel , jurnal dan publikasi-

publikasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. 
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3.4 Populasi dan Sample 

 Untuk memperlancar proses penelitian, maka dibutuhkan populasi atau 

sample untuk dijadikan responden, hal ini berguna untuk mendapatkan informasi 

yang di butuhkan dari penelitian yang diambil dari jawaban responden. Populasi 

adalah suatu kumpulan menyeluruh dari suatu objek (Malhotra, 2010). Populasi 

yang terdapat dalam penelitian ini adalah masyarakat indonesia yang pernah 

membaca review bahasan ponsel di Bukalapak. Sedangkan sampel adalah 

sekelompok dari partisipan yang terdiri dari sebagian target. Peneliti memilih 

sample karena beberapa kelebihan, yaitu biaya yang rendah, akurasi yang lebih 

tinggi, kecepatan pengumpulan data yang lebih besar dan memiliki ketersediaan 

didalam populasi (Cooper & Schindler, 2011). Sample yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu sebagian masyarakat Indonesia yang pernah membaca review 

mengenai bahasan ponsel di Bukalapak. 

 Penelitian ini menggunakan  metode nonprobability sampling dengan 

menggunakan teknik conveniece sampling. Nonprobability sampling adalah 

dimana tidak semua anggota dari populasi mendapatkan kesempatan yang sama 

untuk menjadi sample responden. Sampel nonprobabilitas yang tidak dibatasi 

disebut convenience. Convenience sampling merupakan metode pengambilan 

sample termurah dan paling mudah dilakukan. Peneliti memiliki kebebasan untuk 

memilih siapapun yang mereka temukan untuk dijadikan responden (Cooper & 

Schindler, 2011). 
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 Penelitian ini menggunakan Structural Equation Model (SEM) untuk 

mengetahui jumlah sample. Untuk metode statistik SEM, ukuran sampel yang 

sesuai adalah 100-200. Untuk mendapatkan hasil yang valid, Hair et al, (2010) 

berpendapat pedoman ukuran sample tergantung pada jumlah indikator, dikali 5 

sampai 10. Dalam penelitian ini maka jumlah sampelnya adalah sebagai berikut:  

Jumlah sampel = 32 X 5 = 160 

3.5 Variabel dan Operasional Variabel 

 Pada penelitian ini terdapat indikator yang di gunakan untuk mengukur 

dampak perceived eWOM credibility terhadap eWOM adoption yaitu melalui faktor 

source credibility, eWOM quality, eWOM quantity, consumer expertise, consumer 

involvement, recommendation rating, recommendation consistency. Berikut 

indikator operasional variabel: 

Tabel 3.1 Variabel dan Operasional Variabel 

Variabel Definisi Measurement Adoption Skala 

Pengukuran 

Source 
Credibility 

kepada sejauh 
mana suatu 

sumber informasi 
dianggap 

berkompeten, dan 
dapat dipercaya 
oleh penerima 

informasi 
 (Yeap et al., 

2014). 

SC 1: Orang yang meninggalkan 
review ponsel di Bukalapak 
dapat mengevaluasi produk 
dengan baik. 

SC2 : Orang yang  

meninggalkan review ponsel di 
Bukalapak dapat dipercaya. 

SC3 : Orang yang meninggalkan 
review ponsel di Bukalapak 
dapat diandalkan. 

(Rabjohn et al., 2008) 

 
Skala Likert 
1-7 

Sumber: Data Sekunder (diolah),2017. 
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Tabel 3.1 Variabel dan Operasional Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Measurement Adoption Skala 

Pengukuran 

eWOM 
Quality 

Kekuatan yang 
dirasakan yang 

terdapat 
didalam isi 

pesan informasi 
(Bataineh, 

2015) 

QL1 : Menurut saya review ponsel 
di Bukalapak dapat dimengerti.  
QL2 : Menurut saya review ponsel 
di Bukalapak jelas. 
QL3 : Secara umum, review ponsel 
di Bukalapak memiliki kualitas 
yang baik. 
QL4 : Secara umum, kualitas 
setiap review di Bukalapak baik. 
(Park et al., 2007) 

 

 

 

 

Skala Likert 
1-7 

EWOM 
Quantity 

Jumlah atau 
volume 
informasi yang 
terdapat pada 
suatu topik 
pembahasan 

(Filieri & 

Mcleay, 2013) 

QT1: Jumlah review ponsel di 
Bukalapak banyak. 
QT2: Review ponsel di Bukalapak 
mengandung banyak informasi. 
QT 3: Jumlah review ponsel untuk 
masing-masing toko di Bukalapak 
banyak. 

(Filieri & Mcleay, 2013). 

Skala Likert 

1-7 

Consumer 

Involvem-ent 

 

Tingkat 
ketertarikan 

atau 
kepentingan 

terhadap suatu 
bahasan 

(Taylor et al., 
2012) 

CI1: Review ponsel di Bukalapak 

penting bagi saya. 

CI2: Review ponsel di Bukalapak 

menjadi perhatian saya. 

CI3: Review ponsel di Bukalapak 

menarik bagi saya. 

(Premazzi et al., 2015) 

CI4 : Secara umum, review ponsel 

di Bukalapak relevant bagi saya. 

(Taylor et al., 2012). 

 

Skala Likert 

1-7 

Sumber: Data Sekunder (diolah),2017. 
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Tabel 3.1 Variabel dan Operasional Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Measurement Adoption Skala 

Pengukuran 

Consumer 

Expertise 

Konsumen yang 
mampu  

mengevaluasi 
informasi produk 

sesuai 
pengalaman dan 

pengetahuan 
(Park & Kim, 

2008) 

CE1 : Saya akrab dengan istilah-
istilah ponsel. 

(Gefen & Straub, 2004) 

CE2: Saya memiliki  
pengalaman yang cukup banyak 
seputar ponsel. 

CE3: Saya memiliki 
pengetahuan yang relative luas 
tentang ponsel. (Ohanian, 1990) 

 

 

 

Skala Likert 

1-7 

Recomm-

endation 

Rating 

Nilai keseluruhan 
dari pesan eWOM 

yang diberikan 
oleh pengirim 
informasi lain  
(Cheung et al., 

2009). 

RR1: Sebagian besar review 
ponsel di Bukalapak dinilai 
membantu pembacanya. 

RR2: Sebagian  besar review 
ponsel di Bukalapak 
mendapatkan rating yang tinggi. 

RR 3: Sebagian besar review 
ponsel di Bukalapak dinilai baik 
oleh pembacanya. 

(Fang, 2014) 

 

 

 

Skala Likert 

1-7 

Recomm-

endation 

Consistency 

Sejauh mana 
rekomendasi 
eWOM pada 

platform sesuai 
antara 

pengalaman 
individu yang satu 
dengan  individu 
lainnya mengenai 

bahasan yang 
sama  

(Zhang & Watts, 
2003) 

RC1 : Sebagian besar review 
ponsel di  Bukalapak konsisten 
antara yang satu dengan yang 
lainnya. 

RC 2 : Sebagian besar review 
ponsel di Bukalapak biasanya 
sejalan satu dengan yang 
lainnya. 

(Cheung et al., 2009) 

RC 3 : Sebagian besar review 
ponsel di Bukalapak konsisten 
dengan e-commerce lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Skala Likert 

1-7 

Sumber: Data Sekunder (diolah),2017. 
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Tabel 3.1 Variabel dan Operasional Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Measurement Adoption Skala 

Pengukuran 

  RC 4 : Sebagian besar review 

ponsel di Bukalapak mirip 

dengan review pada marketplace 

lainnya. 

(Cheung et al., 2012) 

 

Perceived 

eWOM 

Credibility 

Sejauh mana 

individu 

menganggap 

informasi yang 

dibacanya dapat 

dipercaya, 

faktual (Cheung 

et al., 2009)  

CRE1: Saya rasa review ponsel 

di Bukalapak terpercaya. 

CRE2: Saya rasa review ponsel 

di Bukalapak benar. 

CRE3: Saya rasa review ponsel 

di Bukalapak akurat 

CRE 4:  Saya rasa review 

bahasan ponsel di Bukalapak 

kredibel 

(Cheung et al., 2012) 

 

 

 

 

 

Skala Likert 

1-7 

EWOM 

Adoption 

Sejauh mana 
seseorang pesan 

membaca 
didalam 

informasi setelah 
melakukan 

evaluasi dan 
mengganggap 

informasi 
tersebut berguna 
dan bermanfaat 

(K. Lee & Koo, 
2012) 

ADP 1 : Review ponsel di 
Bukalapak membuat saya lebih 
mudah untuk membuat 
keputusan pembelian 

ADP 2 :  Review ponsel di 
Bukalapak dapat meningkatkan 
efektivitas saya dalam membuat 
keputusan pembelian. 

(Cheung et al., 2012) 

ADP 3 : Saya cenderung untuk 
menerima review ponsel yang 
ada di Bukalapak. 

ADP 4 : Keputusan pembelian 
saya dipengaruhi oleh review 
ponsel yang ada di Bukalapak. 
(Kok et al., 2014) 

 

 

 

 

 

Skala Likert 

 1-7 
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3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model hubungan 

atau pengaruh untuk menguji hipotesis yang diajukan maka metode analisis yang 

digunakan adalah SEM (structural Equation Model). SEM memainkan berbagai 

peran, diantaranya sebagai sistem persamaan simultan, analisis kausal linier, 

analisis litasan (path analysis), analysis of convariance structure dn model 

persamaan structure (Wijayanto, 2008). Metode SEM mempunyai batasan untuk 

mempresentasikan satu hubungan antara variabel endogen dengan variabel-variabel 

exsogen. (Wijanto, 2008). 

 Peneliti memilih SEM karena penelitian ini adalah model hubungan atau  

pengaruh untuk menguji hipotesis yang diajukan. Aplikasi yang akan digunakan 

untuk mengolah data dan analisis statistik adalah IBM SPSS AMOS 21. Tahapan 

pokok dalam menggunakkan SEM didalam suatu penelitian, yaitu: 

1. Spesifikasi Model (Spesification Model) 

2. Identifikasi (Identification) 

3. Estimasi (Estimation) 

4. Uji Kecocokan (testing Fit) 

3.6.1 Spesifikasi Model 

SEM dimulai dengan memspsesifikasika model yang akan diestimasi. 

Spesifikasi model yang mencerminkan permasalahan pada penelitian merupakan 

hal penting didalam SEM. Didalam penelitian ini terdapat variabel endogen dan 

variabel eksogen. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah perceived EWOM 

credibility dan EWOM adoption, sedangkan variabel eksogen pada penelitian ini 
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adalah source credibility, eWOM quantity, eWOM quality, consumer expertise, 

consumer involvement, recommendation rating, dan recommendation concitency. 

Pada metode survey kuesioner ini terdapat 9 variabel teramati karena terdapat 32 

indikator pertanyaan. Dalam penjelasan hubungan antar variabel, dimana variabel 

eWOM adoption dipengaruhi oleh variabel perceived eWOM credibility. 

Sedangkan variabel perceived eWOM credibility dipengaruhi oleh tujuh variabel 

lain, yaitu source credibility, eWOM quality, eWOM quantity, consumer 

involvement, consumer expertise, recommendation rating dan recommendation 

consistency. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat digambarkan path diagram 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sumber: AMOS 21. 

Gambar 3.1  

Path Diagram 
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Keterangan:  SC : Source Credibility. 

  QL : EWOM Quality. 

  QT : EWOM Quantity. 

  CI : Consumer Involvement. 

  CE : Consumer Expertise. 

  RR : Recommendation Rating. 

  RC : Recommendation Consistency. 

  CRE : EWOM Credibility. 

  ADP : EWOM Adoption. 

3.6.2 Identifikasi 

 Secara garis besar terdapat 3 kategori identifikasi dalam persamaan 

stimultan, yaitu: 

1. Under-Identified model, adalah model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi lebih besar dari jumlah datang yang diketahu (data tersebut 

merupakan variance dan covariance dari variabel-variabel). Pada SEM, 

model dikatakan under-identified jika degree of freedom adalah negative. 

Jika terjadi under-identified maka estimasi dan penilaian model tidak perlu 

dilakukan. 

2. Just-Identified model, adalah model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi sama dengan data yang diketahui. Pada SEM, model yang just-

identified mempunyai degree of freedom 0 (nol) dan dalam terminology 

SEM dinamakan saturated. Pada model yang just identified, penilaian model 

tidak perlu dilakukan. 
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3. Over-Identified model, adalah model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi lebih kecil dari jumlah data yang diketahui. Dalam SEM, model 

dikatakan over-identified jika degree of freedom adalah positif. Jadi jika 

terjadi over-identified maka estimasi penilaian bisa dilakukan (Wijanto, 

2008). 

3.6.3 Estimasi 

Setelah mengetahui bahwa identifikasi dari model adalah just atau over 

indentified, maka tahap berikutnya kita melakukan estimasi untuk memperoleh 

nilai dari parameter-parameter yang ada didalam model. Pemilihan metode 

estimasi yang sering digunakan ditentukan berdasarkan karakteristik variabel-

variabel yang dianalisis (Wijayanto,2008:42). Estimator yang paling banyak 

digunakan dalam SEM adalah Maximum Likelihood Estimator (MLE). 

3.6.4 Uji Kecocokan 

Dalam tahap ini, akan diperiksa tingkat kecocokan atara data dengan model, 

validitas dan realibilitas model pengukuran, dan signifikansi koefisien dari model 

struktural. Menurut Hair et al (1998) Evaluasi terhadap tingkat kecocokan data 

dengan moel dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu (Wijayanto, 2008): 

1. Kecocokan model pengukuran (measurement model fit). 

2. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit). 

3. Kecocokan model struktural (structural model fit). 
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3.6.4.1 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap konstruk 

atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan 

beberapa variabel teramati atau indikator) secara terpisah melalui (Wijayanto, 

2008). 

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran. 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran. 

3.6.4.2 Kecocokan Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditunjukan untuk  mengevaluasi 

secara umum derajat kecocokan atau Godness Of Fit (GOF) antara data dengan 

model. Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh (Overall) tidak dapat 

dilakukan secara langsung seperti ada teknik multivariat yang lain 

(Wijayanto,2008). 

1. Ukuran Kecocokan Absolut 

Ukuran kecocokan absolut menentukan derajat prediksi model keseluruhan 

terhadap matriks kolerasi dan kovarian. Dari berbagai ukuran kecocokan 

absolut, ukuran-ukuran yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi SEM 

adalah sebagai berikut (Wijayanto, 2008) 

a. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

Rumus perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut. RMSEA ≤ 0,08 (good 

fit), 0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit), serta RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

(Wijayanto,2008). 
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b. CMIN/DF 

CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF.  

       2. Ukuran Kecocokan Inkremental 

Ukuran kecocokan inkremental membandingkan model yang diusulkan 

dengan model dasar (baseline model) yang sering disebut sebagai null 

model atau independence model (Wijayanto,2008). 

a.Comparative Fit Index (CFI) 

CFI=1 – Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1. Nilai CFI 0,90 

menunjukan good fit, sedangkan 0,80 ≤ CFI ≤ 0.90 sering disebut sebagai 

marginal fit. 

        3. Ukuran Kecocokan Parsimoni 

Ukuran kecocokan parsimoni mengaitkan GOF model dengan jumlah 

parameter yang diestimasi, yakni ang diperlukan untuk mencapai 

kecocokan pada tingkat tersebut. Dalam hal ini, parsimoni daat 

didefinisikan sebagai memperoleh degree of fit (derajat kecocokan) 

setinggi-tingginya untuk setiap degree of freedom. Dengan demikian, 

parsimoni yang tinggi yang lebih baik (Wijayanto, 2008). 

        4. Ukuran Kecoockan Lainnya 

Ukuran kecocokan diluar ketiga kategori diatas salah satunya adalah 

Critical N atau CN yang merupakan ukuran sampel terbesar yang dapat 

digunakan untuk menerima hipotesis bahwa model tersebut benar. 
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3.7 Menguji Reliabilitas dan Validitas Model (Pre-Test) 

 Sebelum menyebarkan seluruh indikator, maka akan diuji validitas dan 

reliabilitas dari indikator yang akan dijadikan sebagai alat ukur. Jumlah sampel 

yang di butuhkan untuk menguji indikator adalah 15-30 responden (Malhotra, 

2010). 

3.7.1 Uji Validitas (Pre-Test) 

 Dalam penelitian ini, instrumen penelitian diharakan dapat mengukur 

variabel source credibility, eWOM quality, eWOM quantity, consumer expertise, 

consumer involvement, recommendation ratting, recommendation consistency, 

erceived eWOM credibility dan eWOM adoption. Pengukuran validitas dilakukan 

dengan melakukan analisis faktor pada hasil pre-test, untuk meilhat nilai Kaiser 

Meyer-Olkin (KMO), Measure of Sampling Adequancy, Bartlett’s Test of 

Sphericity, Anti Image Matrices dan Factor Loadinf of Component Matrix. 

Ketentuan dari tiap-tiap nilai tersebut sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Ukuran Validitas (pre-test) 

Ukuran Validitas Niai Diisyaratkan 

Kaiser-Meyer-Olkin Meaure of Sapling 
Adequancy; KMO MSA adalah 
statistik yang mengindikasikan proposi 
variasi dalam variabel yang merupakan 
variasi umum (common varriance), 
yakni variansi dalam penelitian. 

 
 

Nilai diatas 0,5 menunjukan bahwa 
faktor analisis dapat di ginakan. 

Barlett’s Test of Sphericity; 
Mengindikasikan bahwa variabel-
variabel dalam faktor besifat related 
atau unrelated 

Nilai signifikansi adalah hasil uji. 
Nilai yang kurang dari 0,5 

menunjukan hubungan yang signifikan 
antar variabel 

Sumber: Hair et al.,2010. 
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Tabel 3.2 Ukuran Validitas (pre-test) (lanjutan) 

Sumber: Hair et al.,2010. 

 

3.7.2 Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

 Terdapat beberapa metode pengujian reliablitas, yaitu diantaranya dengan 

menggunakan Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,6. Setelah melakukan uji 

validitasnya maka item-item yang gugur dibuang dan item yang tidak gugur 

dimasukan ke dalam uji reliabilitas. 

3.8 Menguji Reliabilitas dan Validitas Model  

 Menurut Malhotra (2009) validitas pengukuran model bergantung pada 

hasil goodness-of-fit, reliabilitas, dan bukti dari konstruk validitas.  

3.8.1 Respesifikasi dan Strategi Pemodelan  

 

Respesifikasi merupakan langkah berikutnya setelah uji kecocokan 

dilaksanakan. Pelaksanaan respesifikasi sangat tergantung kepada strategi 

permodelan yang akan di gunakan. Ada 3 strategi pemodelan yang dapat dipilih 

dalam SEM, yaitu: 

Ukuran Validitas Niai Diisyaratkan 

Anti-Image Matrice;Setiap nilai pada 

kolom diagonal matriks kolerasi anti-

image menunjukan Measure of 

Samling Adequancy dari masing-

masing indikator. 

 

Nilai diatas 0,5 menunjukan variabel 

cocok atau sesuai dengan struktur 

variabel lainnya dalam faktor tersebut. 

Component Matrix Nilai Factor 

Loading dari variabel Komponen 

Faktor 

Nilai Factor Loading lebih besar atau 

sama dengan 0,5 
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1. Strategi pemodelan klonfitory atau confintory modeling strategy atau 

strictly confirmatory/SC. Pada strategi pemodelan ini di formulasikan 

atau di spesifikasikan satu model tunggal, kemudian dilakukan 

pengumpulan data empiris untuk diuji signifikansinya. Pengujian ini 

akan menghasilkan suatu penerimaan atau penolakan terhadap model 

tersebut. Strategi ini tidak memerlukan respesifikasi. 

2. Strategi kompetisi model atau competing models strategy atau 

alternative/competing models/AM. Pada strategi pemodelan ini 

beberapa model alternatif dispesifikasikan dan berdasarkan analisis 

terhadap satu kelompok data empiris dipilih salah satu model yang 

paling sesuai. Pada strategi ini respresifikasi hanya diperlukan jika 

model-model alternatif dikembangkan dari beberapa model yang ada. 

3. Strategi pengembangan model atau development strategy atau model 

generating/MG. pada strategi pemodelan ini suatu model awal di 

spesifikasikan dan data empiris di kumpulkan. Jika awal tersebut tidak 

cocok dengan data empiris yang ada, maka model dimodifikasi dan diuji 

kembali dengan data yang sama. Beberapa model dapat diuji dalam 

proses ini dengan tujuamn untuk mencapai satu model yang selain cocok 

dengan data secara baik, tetapi juga mempunyai sifat bahwa setiap 

parameternya dapat diartkan dengan baik. Respesifikasi terhadap model 

dapat dilakukan berdasarkan theory-driven atau data-driven, meskipun 

demikian respesifikasi berdasarkan theory-driven lebih dianjurkan. 
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3.8.2 Reliability & Validity  

Variabel yang tidak reliabel tidak bisa valid. Perhitungan reliabilitas dengan 

menggunakan rumus composited reliability (CR). Composite reliabilities 

berupa 0,7 atau lebih dianggap sudah bagus. Estimasi diantara 0,6 dan 0,7 bisa 

dianggap dapat diterima jika estimasi dari validitas model bagus. Pengukuran 

lain untuk menguji validitas adalah average variance extracted (AVE) yang 

didefinisikan sebagai varians dalam indikator atau variabel teramati yang 

dijelaskan oleh kosntruk laten. AVE bervariasi dari 0 sampai 1. Jika suatu AVE 

adalah 0,5 atau lebih dapat dikatakan sebagai valid, sebaliknya jika AVE 

dibawah dari 0,5 maka validitasnya dapat dipertanyakan. 

3.9 Uji Hipotesis 

Untuk melihat hasil dari pengujian hipotesis dengan cara melihat nilai p 

dari hubungan dua variabel yang saling berhubungan yang ada di dalam model 

keseluruhan. Jika nilai estimasi dalam hasil analisis menunjukkan positif dan 

nilai p < 0.05 dalam hasil analisis maka hipotesis terbukti signifikan dan 

didukung oleh data (HO ditolak). Apabila nilai estimasi menunjukkan hasil 

negative dan nilai p > 0.05 maka hipotesis tidak terbukti signifikan dan tidak 

dukung oleh data (HO diterima).
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BAB IV 

Analisis Dan Pembahasan 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Bukalapak merupakan salah satu online marketplace terkemuka di 

Indonesia. Seperti halnya situs layanan jual-beli, Bukalapak menyediakan sarana 

jual-beli dari konsumen ke konsumen. Siapa pun dapat membuka toko online di 

Bukalapak dan melayani pembeli dari seluruh Indonesia untuk transaksi satuan 

maupun banyak. Bukalapak memiliki slogan jual-beli online mudah dan terpercaya 

karena Bukalapak memberikan jaminan 100% uang kembali kepada pembeli jika 

barang tidak dikirimkan oleh pelapak. Konsumen dapat membeli dan menjual 

produk di Bukalapak, baik baru maupun bekas, seperti sepeda, ponsel, 

perlengkapan bayi, aksesoris ponsel, komputer, tablet, perlengkapan rumah tangga, 

busana, elektronik, dan lain-lain (Bukalapak, 2017). Bukalapak merupakan e-

commerce yang banyak di cari di Indonesia dengan persentase traffic of search 

sebesar 27.30% (Alexa.com, 2017). Bukalapak juga menyediakan sebuah wadah 

dimana pembeli dapat memberikan ulasan (kelebihan dan kekurangan) pada barang 

yang telah dibeli di Bukalapak. Ulasan barang berguna sebagai acuan bagi calon 

pembeli lainnya tentang manfaat, kelebihan, atau kekurangan pada barang yang 

ingin dibeli (Bukalapak, 2017). 

Bukalapak secara resmi didirikan pada tahun 2011 lalu, dibuat dengan 

tujuan memberdayakan usaha kecil dan menengah Indonesia dengan memberikan 

wadah kepada UKM-UKM tersebut untuk berjualan dan menemukan pembeli. 

Bukalapak mempunyai misi untuk menaikkan kelas UKM di Indonesia karena 
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UKM lah pemain utama dalam aktivitas ekonomi di dalam negeri dan UKM juga 

memberikan kesempatan kerja yang besar bagi penduduk Indonesia. Setelah berdiri 

kurang lebih setahun, Bukalapak mendapat pendanaan dari Batavia Incubator 

(perusahaan gabungan dari Rebright Partners yang dipimpin oleh Takeshi Ebihara, 

Japanese Incubator dan Corfina Group).  Di tahun 2012, Bukalapak menerima 

tambahan investasi dari GREE Ventures yang dipimpin oleh Kuan Hsu. Pada bulan 

Maret 2014, Bukalapak mengumumkan investasi oleh Aucfan, IREP, 500 Startups, 

dan GREE Ventures. Dan terakhir pada bulan February 2015, Bukalapak 

mendapatkan investasi serie B dari Emtek Group (PT Kreatif Media Karya) sebesar 

ratusan milyar  (Setiawan, 2015). 

4.2 Uji Validitas dan Reabilitas (pre-test) 

4.2.1 Uji Validitas (Pre-test) 

 Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis pada data 

responden sebanyak 30 responden yang memberikan hasil nilai Kaiser Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Adequacy, Barlett’s Test of Sphericity, Anti-Image Matrices, 

Total Variance Explained dan Factor Loading of Component Matrix. Saat 

melakukan penghitungan, software yang di gunakan untuk melakukan analisis ini 

adalah SPSS 21. Berikut adalah tabel analisis hasi Uji Validitas (Pre-test) 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Pre-Test 

Variabel Laten Indikator KMO SIG MSA Factor 
Loading Kriteria 

Nilai yang Diisyaratkan > 0.5 < 0.05 > 0.5 ≥ 0.7 

Source Credibility 
SC 1 

0.610 0.000 
0.818 0.673 Valid 

SC 2 0.582 0.875 Valid 
SC 3 0.573 0.898 Valid 

EWOM Quality 

QL 1 

0.680 0.000 

0.700 0.794 Valid 
QL 2 0.684 0.852 Valid 
QL 3 0.684 0.874 Valid 
QL 4 0.647 0.714 Valid 

EWOM Quantity 
QT 1 

0.685 0.000 
0.644 0.874 Valid 

QT 2 0.689 0.834 Valid 
QT 3 0.742 0.801 Valid 

Consumer Involvement 

CI 1 

0.816 0.000 

0.809 0.908 Valid 
CI 2 0.729 0.953 Valid 
CI 3 0.874 0.882 Valid 
CI 4 0.913 0.803 Valid 

Consumer Expertise 
CE 1 

0.727 0.000 
0.850 0.899 Valid 

CE 2 0.664 0.956 Valid 
CE 3 0.707 0.938 Valid 

Recommendation Rating 
RR 1 

0.711 0.000 
0.662 0.938 Valid 

RR 2 0.880 0.858 Valid 
RR 3 0.662 0,936 Valid 

Recommendation 
Consistency 

RC 1 

0.741 0.000 

0.773 0.891 Valid 
RC 2 0.711 0.879 Valid 
RC 3 0.730 0.815 Valid 
RC 4 0.747 0.912 Valid 

Perceived EWOM 
Credibility 

CRE 1 

0.765 0.000 

0.721 0.885 Valid 
CRE 2 0.714 0.907 Valid 
CRE 3 0.838 0.828 Valid 
CRE 4 0.825 0.825 Valid 

EWOM Adoption 

ADP 1 

0.661 0.000 

0.726 0.818 Valid 
ADP 2 0.622 0.934 Valid 
ADP 3 0.632 0.926 Valid 
ADP 4 0.702 0.847 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21 

Tabel 4.1 menjelaskan hasil Uji Validitas, semua alat ukur yaitu source credibility, 

eWOM quality, eWOM quantity, consumer involvement, consumer expertise, 
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recommendation ratting, ecommendation consistency, perceived eWOM credibility 

dan eWOM adoption. Semua alat ukur memenuhi syarat dan dapat disimpulkan alat 

ukur dalam penelitian ini valid serta memenuhi standar factor loading.  

4.2.2 Uji Reliabilitas (Pre-test) 

 Uji reliabilitas betujun untuk melihat suatu konsistensi dan reliabilitas alat 

ukur pada kuesioner terhadap variabelnya. Untuk batas nilai melihat dari 

cornbach’s alpha ≥ 0.60, jika melewati batas tersebut maka dapat dinyatakan 

sebagai reliabel, konsisten dan relevan terhadap variabel (Malhotra, 2010). Berikut 

adalah tabel analisis hasil Uji Reliabilitas (pre-test): 

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Pre-test 

Variabel Cornbach's Alpha Kriteria 

Source Credibility 0.753 Reliabel 
EWOM Quality 0.819 Reliabel 
EWOM Quantity 0.777 Reliabel 
Consumer Involvement 0.916 Reliabel 
Consumer Expertise 0.923 Reliabel 
Recommendation Rating 0.895 Reliabel 
Recommendation Consistency 0.897 Reliabel 
Perceived EWOM Credibility 0.888 Reliabel 
EWOM Adoption 0.905 Reliabel 

    Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21. 

Tabel 4.2 menjelaskan hasil dari uji reliabilitas (pre-test) bahwa semua alat 

ukur pada penelitian yaitu, source credibility, eWOM quality, eWOM quantity, 

consumer involvement, consumer expertise, recommendation rating, 

recommendation consistency , perceived eWOM credibility dan eWOM adoption 

yang melebihi nilai Standar Cronbach’s Alpha diatas 0,60. Hasil tersebut 
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menyatakan bahwa kuesioner yang diberikan kepada responden akan memberikan 

hasil yang konsisten. 

4.3 Profil Responden 

 Pada subab ini akan dijelaskan tentang profil responden penelitian secara 

keseluruhan. Profil yang termasuk adalah pekerjaan, pendidikan terakhir, usia, jenis 

kelamin, tempat tinggal, pengeluaran perbulan serta pertanyaan screening yaitu 

responden yang pernah membaca review bahasan ponsel di Bukalapak. 

 Jumlah kuesioner yang didapatkan sebanyak 188 kuesioner. Dari 

keseluruhan yang didapat, terdapat 14,4% (27 responden) yang tidak dapat 

digunakan karena tidak memenuhi pertayaan screening. Dengan demikian, tingkat 

respondenya yang pernah membaca review di Bukalapak sebanyak 85,6% (161 

responden), hal ini menunjukan bahwa banyak responden yang menggunakan 

Bukalapak sebagai alat atau acuan dalam mencari ulasan dalam menentukan 

keputusan pembelian 

Tabel 4.3 Jumlah Kuesioner 

Keterangan Kuesioner Jumlah Kuesioner 

Jumlah Kuesioner didapat 188 

Jumlah kuesioner yang di gugurkan 27 

Kuesioner yang di gunakan 161 
Sumber: Sumber: Data primer (diolah),2017. 
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4.3.1 Pekerjaan 

Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Jumlah Presentase 

1 Pelajar/Mahasiswa 156 83% 

2 Pekerjaan/Karyawan 30 16% 

3 Wirausaha 1 0.5% 

4 Ibu Rumah Tangga 0 0 

5 Lainnya 1 0.5% 

Jumlah 188 100% 

Sumber: Data primer (diolah),2017. 

Tabel 4.4 menunjukan bahwa responden berdasarkan pekerjaan berjumlah 188 

orang. Komposisi dari 188 respoden tersebut adalah didominasi dengan responden 

yang bekerja sebagai pelajar/mahasiswa. Bisa dikatakan bahwa pelajar/mahasiswa 

merupakan rentan waktu di usia muda. Menurut Blackshaw & Nazzaro (2006) pada 

usia muda tersebut banyak yang menggunakan online review dan media sosial. Usia 

tersebut dikenal sebagai kelompok generasi Y (Filieri & Mcleay, 2013). Pekerjaan 

tersebut juga terkait dengan pekerjaan peneliti yang merupakan seorang mahasiswi. 

Ditambah, pelajar/mahasiswa masih mendapatkan penghasilan dari orang tua, 

sehingga mereka akan lebih selektif dalam proses pembelian keputusan 

dikarenakan pelajar/mahasiswa tersebut belum memiliki penghasilan sendiri. 
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4.3.2 Pendidikan Terakhir 

Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

No Pendidikan Terakhir Jumlah Presentase 

1 SMA/Sederajat 93 49.5 % 

2 D1-D3 9 5.3% 

3 S1 85 44.7% 

4 S2-S3 0 0 

5 Lainnya 1 0.5% 

Jumlah   100%  
          Sumber: Data Primer (diolah),2017. 

Berdasarkan hasil penelitian, tabel 4.3 menunjukkan bahwa data responden 

berdasarkan pekerjaan didominasi oleh SMA/sederajat. Hal tersebut berkaitan 

dengan pekerjaan responden yang merupakan seorang pelajar atau mahasiswa/i dan 

apabila mereka adalah responden yang sedang menduduki mahasiswa/i maka 

pendidikan terakhir dari responden yaitu SMA/sederajatt 

4.3.3 Usia 

Tabel 4.6 Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Jumlah Presentase 

1 16-20 25 13.3% 

2 21-25 158 83.7% 

3 26-30 1 0.5 % 
             Sumber: Data Primer (diolah),2017  
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Tabel 4.6 Responden Berdasarkan Usia (lanjutan) 

 

  

 

Sumber: Data Primer (diolah),2017. 

Tabel 4.6 menunjukan bahwa responden berdasarkan pada segi usia, suara 

terbanyak menduduki usia 21-25 tahun. Menurut Blackshaw & Nazzaro (2006) 

pada usia ini mewakili usia yang banyak pengguna online review dan media sosial 

lainnya dan juga dikenal sebagai kelompok generasi Y (Filieri & Mcleay, 2013). 

4.3.4 Jenis Kelamin 

Tabel 4.7 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Presentase 

1 Pria 68 36.2 % 

2 Wanita 120 63.8% 

Jumlah 188 100% 
Sumber: Data Primer (diolah),2017. 

 Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa responden berdasarkan jenis 

kelamin  didominasi oleh wanita. Penelitian Fan & Miao (2012) mengatakan bahwa 

wanita lebih memperhatikan risiko dalam berbelanja di e-commerce. Sehingga akan 

lebih bergantung kepada eWOM/review. Selain itu wanita juga lebih banyak 

berhubungan dengan jaringan sosial atau situs online. 

No Usia Jumlah Presentase 

4 31-36 5 2.5 % 

Jumlah 188 100% 

Faktor Penentu Perceived Electronic..., Desta Atasyah Kornelys, Ma.-IBS, 2017



81 
 

 

Indonesia Banking School 

4.3.5 Pengeluaran Perbulan 

Tabel 4.8 Responden Berdasarkan Pengeluaran Perbulan 

No Pengeluaran Perbulan Jumlah Presentase 

1 Kurang dari 1 jt rupiah 53 28% 

2 1juta - 3juta rupiah  118 63%  

3 Lebih dari 3 Jt rupiah 17 9% 

Jumlah 188 100% 
        Sumber: Data Primer (diolah),2017. 

 Pada tabel 4.8 menunjukan bahwa responden berdasarkan pengeluaran 

perbulan yang terbanyak yaitu sebesar 1 - 3 juta rupiah. Hal ini berhubungan dengan 

responden berdasarkan pekerjaan. Menurut data pada tabel 4.4, responden 

berdasarkan pekerjaan terbanyak terdapat yaitu sebagai pelajar/mahasiwa. 

Pelajar/mahasiswa pada umumnya memiliki uang jajan ataupun pengeluaran 

sebesar Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 3.000.000,. 

4.3.6 Tempat Tinggal 

Tabel 4.9 Responden Berdasarkan Tempat Tinggal 

No Tempat Tinggal Jumlah Presentase 
1 Jakarta 120 63.5% 
2 Bogor 6 3.2% 
3 Depok 18 9.5% 
4 Tanggerang 26 13.9% 
5 Bekasi 8 4.2% 
6 Lainnya 11 5.9% 
 Jumlah 188% 100% 

   Sumber: Data Primer (diolah),2017. 

 Berdasarkan tabel 4.9 menunjukan profil responden berdasarkan daerah 

tempat tinggal responden.  Mayoritas dari responden tinggal di daerah Jakarta dan 

untuk tempat tinggal lainnya tersebut terdiri dari daerah Malang sebanyak 2,1% (4 
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responden), Bandung sebanyak 1,1% (2 responden), Solo sebanyak 0,5% (1 

responden), Kediri sebanyak 0,5% (1 responden ), Samarinda sebanyak 0,5% (1 

responden), Palembang sebanyak 0,5% (1 responden) dan terakhir Surabaya 

sebanyak 0,5% (1 responden). Daerah tempat tinggal responden terbanyak berada 

di daerah Jakarta karena peneliti lebih menyebarkan kuesioner terhadap orang-

orang terdekat yang berada di wilayah Jakarta. 

4.4 Hasil Analisis Data 

 Sesuai dengan metode pengolahan data yang dipilih pada bab sebelumnya, 

aplikasi yang digunakan peneliti adalah AMOS 22 sebagai aplikasi pendukung 

untuk analisis Structural Equation Model (SEM). Aplikasi AMOS 22 akan 

membantu peneliti dalam mengolah data sehingga menjadi lebih mudah. Hasil 

analisis dapat dilihat pada model structural untuk menguji kecocokan model 

dengan data. Setelah mengetahui hasil dari analisis data maka akan 

diinterpretasikan dan akan mengambil kesimpulan dari interpretasi. 

4.4.1 Spesifikasi Model 

 Penelitian ini adalah analisis SEM dalam pengujian hipotesis. Model 

penelitian terdiri dari 9 variabel, 8 hipotesis dan 32 indikator yang digunakan untuk 

menguji apakah terdapat hubungan antar variabel dalam model tersebut. 

4.4.2 Identifikasi Model 

 Terdapat 3 kategori indentifikasi untuk model, yaitu under-identifief, just-

identified dan over-identified. Untuk menentukan kategori dari data yang dimiliki, 

Faktor Penentu Perceived Electronic..., Desta Atasyah Kornelys, Ma.-IBS, 2017



83 
 

 

Indonesia Banking School 

cara yang dapat dilakukan adalah melihat degree of freedom dari data yang dimiliki. 

Hasil analisa degree of freedom adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.10 Computation degree of Freedom 

Number of distinct sampel moments 528 

Number of parameters to be estimated 72 

Degrees of freedom parameters to be estimated 456 

                Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan AMOS 21 

Tabel 4.10 menjelaskan bahwa dapat diambil kesimpulan untuk kategori model dari 

data tersebut adalah kategori over-identified karena DF>0 atau positif. Model over-

identified perlu dilakukan estimasi dan penilaian model. Sebelumnya dilakukannya 

estimasi, peneliti perlu melakukan uji validitas dan reabilitas. 

4.4.3 Uji Model Pengukuran 

4.4.3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Menurut Hair et al., (2010) suatu variabel dapat dikatakan 

mempunyai validitas yang baik jika Standarized Loading Factor (SLF) ≥ 0.5 dan 

yang idealnya adalah ≥ 0.7. Pengujian reliabilitas pada SEM menggunakan Average 

Variance Extend (AVE) dan Construct Reliability (CR) dengan batas Reliabilitas 

yang baik adalah ≥ 0.7 untuk CR dan ≥ 0.5 untuk AVE. Berikut adalah tabel analisis 

hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas (measurement): 
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Tabel 4.11 Uji Validitas dan Reliabilitas-Measurement 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan AMOS 21 

  

Variabel Laten Indikator 
Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 
Loading Kesimpulan AVE 

≥ 0.5 
CR ≥ 
0.7 Kesimpulan 

Source 
Credibility 

SC 1 0.737 Valid 
0.625 0.832 Reliabel SC 2 0.865 Valid 

SC 3 0.763 Valid 

EWOM Quality 

QL 1 0.795 Valid 

0.564 0.838 Reliabel QL 2 0.750 Valid 
QL 3 0.771 Valid 
QL 4 0.684 Valid 

EWOM Quantity 
QT 1 0.635 Valid 

0.470 0.726 Tidak 
Reliabel QT 2 0.761 Valid 

QT 3 0.637 Valid 

Consumer 
Involvement 

CI 1 0.768 Valid 

0.706 0.905 Reliabel CI 2 0.914 Valid 
CI 3 0.846 Valid 
CI 4 0.827 Valid 

Consumer 
Expertise 

CE 1 0.761 Valid 
0.718 0.884 Reliabel CE 2 0.898 Valid 

CE 3 0.876 Valid 

Recommendation 
Rating 

RR 1 0.805 Valid 
0.665 0.856 Reliabel RR 2 0.791 Valid 

RR 3 0.850 Valid 

Recommendation 
Consistency 

RC 1 0.775 Valid 

0.563 0.837 Reliabel RC 2 0.682 Valid 
RC 3 0.815 Valid 
RC 4 0.723 Valid 

Perceived 
eWOM 

Credibility 

CRE 1 0.909 Valid 

0.730 0.915 Reliabel CRE 2 0.876 Valid 
CRE 3 0.831 Valid 
CRE 4 0.798 Valid 

EWOM Adoption 

ADP 1 0.830 Valid 

0.694 0.901 Reliabel ADP 2 0.878 Valid 
ADP 3 0.838 Valid 
ADP 4 0.784 Valid 

Faktor Penentu Perceived Electronic..., Desta Atasyah Kornelys, Ma.-IBS, 2017



85 
 

 

Indonesia Banking School 

          Berdasarkan tabel 4.11 menunjukan bahwa 8 dari 9 indikator pada setiap 

variabel dinyatakan valid dan reliabel dikarenakan memenuhi nilai yang 

diisyaratkan, yaitu nilai dari factor loading lebih besar atau sama dengan 0.5, nilai 

dari AVE lebih besar atau sama dengan 0.5 dan nilai dari CR lebih besar atau sama 

dengan 0.7. Akan tetapi terdapat satu variable yang dinyatakan tidak valid, yaitu 

eWOM quantity dengan nilai AVE sebesar <0.5. Akan tetapi variabel ini tetap akan 

digunakan dalam penelitian ini dikarenakan menurut Hair et al., (2010)  dan  

(McDonald, 1985) mengatakan bahwa untuk setiap masing-masing konstruk harus 

memiliki 3 indiktator dan bagusnya memiliki 4 indikator. Konstruk yang memiliki 

kurang dari 3 indikator akan mengalami under-identified. Maka dari itu eWOM 

quantity memenyhi syarat tersebut. 

4.4.4 Hasil Uji Model Keseluruhan 

4.4.4.1 Godness of Fit 

Pengujian Goodness of Fit bertujuan untuk melihat seberapa baik spesifikasi 

model cocok dengan data sampel atau teramati. Nilai yang tinggi pada 

pengukuran Goodness of Fit sangat diharapkan. Berikut hasil analisis dari 

beberapa indeks Goodness of fit. 

Tabel 4.12 Goodness of Fit 

GOF Cut of Value Hasil Analisis Evaluasi 
Model 

CMIN/DF ≤ 5.0    (good fit) 3.574 good fit 
CFI ≥ 0.90  (good fit) 0.710 poor fit 

RMSEA <0.08   (good fit) 0.127 poor fit 
          Sumber: Hasil Pengolahan Data Amos 21. 
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 Tabel 4.12 menjelaskan bahwa indikator pertama yaitu CMIN/DF 

memiliki evaluasi good fit karena hasil analisis menunjuka nilai dibawah 

5.0. Pada indikator CFI memiliki evaluasi poor fit karena hasil analisis 

menunjukan nilai dibawah 0.90 dan untuk indikator RMSEA memiliki 

evaluasi poor fit karena hasil analisis menunjukan nilai diatas 0.08. 

Respresifikasi merupakan langkah berikutnya setelah uji kecocokan 

dilaksanakan. Akan tetapi pelaksanaan respesifikasi sangat tergantung 

kepada strategi pemodelan yang akan digunakan. Strategi pemodelan yang 

digunakan pada penelitian ini adalah strategi pemodelan konfitori atau 

confintory modeling strategi. Pada strategi permodelan ini di formulasikan 

atau dispesifikasikan satu model tunggal, kemudian dilakukan 

pengumpulan data empiris untuk diuji signifikansinya. Pengujian ini akan 

menghasilkan suatu penerimaan atau penolakan terhadap model tersebut. 

Sehingga strategi ini tidak memerlukan respresifikasi. 

4.4.4.2 Hasil Pengujian Hipotesis 

 Model keseluruhan memiliki variabel-variabel yang mempunyai 

hubungan sebab akibat antara variabel endogen dengan eksogen. Untuk 

pengujian hipotesis cara yang dilakukan adalah mengetahui signifikasi 

dengan melihat nilai p dari hubungan sebab akibat yang ada didalam model 

keseluruhan. Jika nilai estimasi dalam hasil analisis menunjukan positif dan 

nilai p < 0.05 maka hipotesis terbukti signifikan dan didukung oleh data. 

Apabila nilai estimasi menunjukan hasil negatif dan nilai p > 0.05 maka 
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hipotesis tidak terbukti signifikan dan tidak didukung oleh data. Berikut 

adalah tabel analisis hasil data dari model keseluruhan. 

Tabel 4.13 Output Regression 
Hipotesis Estimate C.R P Kesimpulan 

SC → CRE 0,254 4,071 *** H1 didukung oleh data 
QL → CRE 0,365 6,747 *** H2 didukung oleh data 
QT → CRE -0,037 -0,702 0,483 H3 tidak didukung oleh data 
CI →  CRE 0,141 3,124 0,002 H4 didukung oleh data 
CE → CRE 0,036 0,842 0,41 H5 tidak didukung oleh data 
RR → CRE 0,461 7,506 *** H6 didukung oleh data 
RC → CRE 0,192 3,540 *** H7 didukung oleh data 

CRE → ADP 0,815 7,914 *** H8 didukung oleh data 
         Sumber: Hasil Pengolahan Data Amos 21. 

 Berdasarkan tabel 4.13 analisa setiap hipotesis dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Source Credibility memiliki pengaruh positif terhadap Perceived EWOM 

Credibility, karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu sebesar 

0.154, nilai Critical Ratio > 1.96 yaitu sebesar 4.071 dan nilai p dari 

hipotesis yaitu sebesar *** yang berarti nilai dari p < 0.05. Hasil tersebut 

menunjukan bahwa hipotesis Source Credibility berpengaruh positif 

terhadap Perceived eWOM Crediility dan didukung oleh data. 

2. EWOM Quality memiliki pengaruh positif terhadap Perceived EWOM 

Credibility, karena nilai estimasi menunjukan hasil positif yaitu sebesar 

0.365, nilai Critical Ratio .>1.96 yaitu sebesar 6,747 dan nilai p dari 

hipotesis yaitu sebesar *** yang berarti nilai dari p < 0.05. Hasil tersebut 
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menunjukan bahwa hipotesis EWOM Quality berpengaruh positif terhadap 

Perceived EWOM Credibility dan didukung oleh data. 

3. EWOM Quantity tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Perceived EWOM Credibility,karena nilai estimasi menunjukan hasil 

negatif yaitu sebesar -0.037, nilai Critical Ratio <1.96 yaitu sebesar -0.702 

dan nilai p dari hipotesis yaitu sebesar 0.483 yang berarti nilai dari p >0.05. 

Hasil tersebut menunjukan bahwa hipotesis EWOM Quantity tidak terbukti 

berpengaruh positif terhadap Perceived EWOM Quantity dan tidak 

didukung oleh data. 

4. Consumer Involvement memiliki pengaruh positif terhadap Perceived 

EWOM Credibility karena nilai estimasi menunjukan hasil positif sebesar 

0.141, nilai Critical Ratio >1.96 yaitu sebesar 3.124 dan nilai p dari 

hipotesis yaitu sebesar 0.002 yang berarti nilai dari p < 0.05. Hasil tersebut 

menunjukan bahwa hipotesis Consumer Involvement terbukti berpengaruh 

terhadap Perceived EWOM Credibility dan didukung oleh data. 

5. Consumer Exprtise tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Perceived 

EOM Credibility karena nilai estimasi menunjukan hasil positif sebesar 

0.036, nilai Critical Ratio < 1.96 yaitu sebesar 0.84 dan nilai p dari hipotesis 

yaitu sebesar 0.41 yang berarti nilai dari p > 0.05 Hasil tersebut menunjukan 

bahwa hipotesis Consumer Expertise tidak terbukti berpengaruh negatif  dan 

tidak didukung oleh data. 

6. Recommendation Rating memiliki pengaruh positif terhadap Perceived 

EWOM Credibility, karena nilai estimasi menunjukan hasil positif yaitu 
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sebesar 0.461, nilai Critical Ratio >1.96 yaitu sebesar 7.506 dan nilai p dari 

hipotesis yaitu sebesar *** yang berarti nilai dari p < 0.05. Hasil tersebut 

menunjukan bahwa hipotesis Recommendation Ratting terbukti 

berpengaruh positif terhadap Perceived EWOM Credibility dan didukung 

oleh data. 

7. Recommendation Consistency memiliki pengaruh positif terhadap 

Perceived EWOM Credibility, karena nilai estimasi menunjukan hasil 

positif yaitu sebesar 0.192, nilai Critical Ratio >1.96 yaitu sebesar 3.54 dan 

nilai p dari hipotesis yaitu sebesar *** yang berarti nilai dari p < 0.05. Hasil 

tersebut menunjukan bahwa hipotesis Recommendation Consistency 

terbukti berpengaruh positif terhadap Perceived EWOM Credibility dan 

didukung oleh data. 

8. Perceived EWOM Credibility memiliki pengaruh positif terhadap EWOM 

Adoption, karena nilai estimasi menunjukan hasil positif yaitu sebesar 

0.815, nilai Critical Ratio >1.96 yaitu sebesar 7.914 dan nilai p dari hipotesis 

yaitu sebesar *** yang berarti nilai dari p < 0.05. Hasil tersebut menunjukan 

bahwa hipotesis EWOM Adoption terbukti berpengaruh positif terhadap 

EWOM Adoption dan didukung oleh data. 

4.5 Pembahasan 

4.5.1 Pengaruh Source Credibility terhadap Perceived EWOM Credibility. 

 Hipotesis dalam penelitian ini menunjukan bahwa source 

credibility memiliki pengaruh positif terhadap perceived eWOM credibility. Hal 

ini menunjukan bahwa sumber pesan yang terdapat di Bukalapak dapat 
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mempengaruhi kredibilitas pesan yang dirasakan oleh pembaca ulasan 

Bukalapak. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Fan et al., (2013)  yang 

mengatakan bahwa kredibilitas sumber dapat mempengaruhi kredibilitas 

eWOM yang dirasakan pembaca. 

          Hal tersebut dibuktikan bahwa sumber eWOM didalam Bukalapak 

merupakan konsumen sebelumnya yang pernah berbelanja didalam Bukalapak. 

Sebelum melakukan perbelanjaan, konsumen diwajibkan untuk mengisi form 

yang berisikan data diri konsumen. Setelah melakukan pendaftaran dengan baik 

dan benar kepada Bukalapak, maka konsumen dapat melakukan pembelanjaan 

yang diinginkannya. Setelah barang sudah sampai, biasanya konsumen 

diwajibkan memberikan feedback dan ulasan mengenai barang yang telah di 

belinya. Sebelum menuliskan feedback dan ulasan barang didalam platform, 

konsumen tersebut harus log-in kembali ke dalam akun Bukalapak untuk 

memberikan ulasan sesuai dengan pengalamnnya. Maka sumber pesan yang 

didalam Bukalapak bukanlah seorang anonim, yang dimana sumber tersebut 

dapat diketahui identitasnya. Sehingga sumber pesan di Bukalapak dianggap 

memiliki keahlian atau motivasi  untuk memberikan informasi yang akurat dan 

benar. Sumber pesan di Buklapak dapat membantu konsumen dalam 

menentukan kredibilitas eWOM yang dirasakan. 

 4.5.2 Pengaruh EWOM Quality terhadap Perceived EWOM Credibility 

          Hipotesis pada penelitian ini menujukan bahwa eWOM Quality memiliki 

pengaruh positif terhadap perceived eWOM credibility. Hal ini menunjukan 

bahwa kualitas didalam review Bukalapak memiliki pengaruh positif terhadap 
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kredibilitas eWOM yang di rasakan pembaca. Penelitian ini selaras dengan hasil 

penelitian dari Fan et al., (2013), bahwa EWOM Quality sangat berpengaruh 

terhadap kredibilitas eWOM yang dirasakan konsumen.  

          Kualitas eWOM juga berhubungan dengan kredibilitas sumber, sehingga 

apabila kualitas eWOM memiliki sumber yang terpercaya, maka kualitas 

eWOM tersebut juga akan dianggap terpercaya dan juga sebaliknya (Yeap et 

al., 2014). Sumber yang menulis review di Bukalapak merupakan konsumen 

sebelumnya yang pernah membeli produk. Konsumen sebelumnya tersebut 

diwajibkan untuk memberikan review mengenai pengalamannya menggunakan 

produk atau jasa yang telah dibeli sebelumnya. Review yang disampaikan bisa 

berupa negatif maupun positif. Konsumen sebelumnya tersebut diwajibkan 

untuk log-in kembali ke dalam akun Bukalapak sebelum memberikan review. 

Maka kredibilitas sumber di Bukalapak akan dianggap kredibel dan dapat 

mempengaruhi kualitas eWOM Selain itu didalam ulasan Bukalapak juga 

tersedianya waktu dan tanggal ketika si sumber pesan pertama kali memposting 

ulasanya, sehingga bisa diketahui kapan sumber pesan menulis ulasan tersebut, 

karena menurut Yeap et al., (2014) salah satu kriteria untuk menentukan suatu 

eWOM yang berkualitas adalah adanya ketepatan waktu.  

4.5.3 Pengaruh EWOM Quantity terhadap Perceived EWOM Credibility 

          Hipotesis dalam penelitian ini menunjukan bahwa eWOM quantity tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap perceived eWOM credibility. Hal 

tersebut menunjukan bahwa kuantitas eWOM yang terdapat di Bukalapak tidak 

mempengaruhi kredibilitas eWOM yang dirasakan konsumen di Bukalapak. 
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Hasil analisis pada penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya 

dari Fan et al., (2013), bahwa kuantitas eWOM berpengaruh positif terhadap 

kredibilitas eWOM yang dirasakan konsumen. 

           Bukalapak merupakan marketplace yang didalamnya terdapat berbagai 

macam ulasan barang dan layanan dari berbagai macam lapak penjual. Akan 

tetapi tidak semua penjual memiliki kuantitas eWOM yang sama. Ada yang 

memiliki kuantitas eWOM yang tinggi dan ada yang memiliki kuantitas eWOM 

yang rendah. Akan tetapi, mungkin pembaca tidak akan membaca seluruh 

eWOM tertinggi didalam platform, mereka akan meminimalisir dalam proses 

membaca sesuai dengan kemampuan, sehingga kuantitas bukanlah sebuah tolak 

ukur dalam menentukan kredibiltas eWOM. Apabila konsumen merasakan 

eWOM dengan kuantitas yang rendah sudah dianggap kredibel dan berkualitas 

maka konsumen akan merasa cukup dengan kuantitas tersebut tanpa harus 

memperoleh banyak kuantitas lainnya. 

          Penelitian lain menemukan bahwa kuantitas eWOM dapat dianggap 

sebagai indikator popularitas suatu produk, yang mempengaruhi niat membeli 

konsumen dan memprediksi penjualan produk. Namun, kuantitas eWOM 

mungkin tidak dianggap sebagai indikator yang berguna mengenai kredibilitas. 

Dapat disimpulkan bahwa konsumen lebih memilih untuk membaca ulasan 

berkualitas dengan opini orang banyak mengenai suatu bahasan daripada 

mempertimbangkan quantitas ulasan sebagai indikator kredibilitas (Filieri, 

2014). Selain itu pengguna internet tidak terhitung jumlahnya sehingga sulit 

mencari informasi yang valid (Chang & Chuang, 2011) 
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4.5.4 Pengaruh Consumer Involvement terhadap Perceived EWOM Credibility. 

 Hipotesis dalam penelitian ini menunjukan bahwa consumer 

involvement memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perceived eWOM 

Credibility. Hal tersebut menunjukan bahwa ketertarikan konsumen terhadap 

review di Bukalapak berpengaruh terhadap kredibilitas eWOM yang di rasakan 

konsumen dalam membaca review di Bukalapak. Hasil analisis pada penelitian 

ini sesuai dengan hasil penelitian dari Fan et al., (2013), bahwa keterkaitan 

konsumen dapat mempengaruhi kredibilitas eWOM yang dirasakan. 

 Terdapat banyak produk didalam Bukalapak. Produk tersebut 

dibedakan berdasarkan kebutuhan konsumen. Selain itu di Bukalapak juga 

tersedia sistem untuk pencarian produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. 

Konsumen hanya tinggal mengetik produk apa yang diinginkan lalu akan 

muncul produk yang diinginkan tersebut dari berbagai macam penjual. 

Setelahnya konsumen akan memilih penjual mana yang diinginkan, lalu 

konsumen hanya tinggal mengklik bagian “ulasan barang” didalam lapak 

penjual. Kemudahan ini akan membuat konsumen yang sedang melalukan 

pencarian informasi akan merasa terbantu dalam proses pencarian eWOM. 

Selain itu didalam platform Bukalapak, terdapat “barang terkait lainnya” yang 

akan membantu pembaca untuk memlihat ulasan lainnya dengan produk yang 

sama di lapak yang berbeda. Kemudahan tersebut akan menambah ketertarikan 

konsumen terhadap ulasan di Bukalapak. 
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4.5.5 Pengaruh Consumer Expertise terhadap Perceived EWOM Credibility. 

 Hipotesis dalam penelitian ini menunjukan bahwa consumer 

expertise tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perceived eWOM 

credibility. Hal tersebut menunjukan bahwa keahlian yang dimiliki konsumen 

terhadap review di Bukalapak tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kredibilitas eWOM yang dirasakan konsumen dalam membaca review di 

Bukalapak. Hasil analisis pada penelitian ini sama dengan hasil penelitian Fan 

et al., (2013) dimana hasil penelitian tersebut mendapatkan hasil antara 

consumer expertise  dengan perceived eWOM credibility tidak signifikan. 

        Peneliti mencurigai adanya level expertise yang bervariasi, hal ini 

mungkin karena kurang kuatnya pertanyaan screening didalam koesioner. 

Dimana pertanyaan tersebut tidak di spesifikasi sehingga level expertise 

bervariasi. Hal ini karena pada awalnya peneliti mengasumsikan bahwa ponsel 

merupakan sebuah produk yang lazim dimasyarakat dan sudah menjadi 

kebutuhan bagi hampir seluruh masyarakat, baik untuk kebutuhan sehari-hari 

maupun untuk memenuhi kebutuhan sosial. Ditambah dengan kemajun 

teknologi ponsel yang semakin meningkat, maka untuk memenuhi kebutuhan 

sosial tersebut masyarakat seringkali mengganti ponselnya secara berkala 

sesuai dengan kemajuan teknologi saat ini. 

         Selain itu, di dalam Bukalapak terdapat berbagai macam calon konsumen. 

Akan tetapi beberapa calon konsumen di Bukalapak mungkin tidak sepenuhnya 

memiliki pengalaman yang cukup banyak terhadap suatu produk. Kurangnya 

pengalaman dan informasi mengenai suatu produk akan membuat konsumen 
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merasa kurang cukup ahli dalam memproses suatu informasi. Sehingga 

konsumen akan merasa kurang percaya diri dengan informasi yang dimilikinya. 

Konsumen yang kurang percaya diri mengenai suatu informasi kemungkinan 

akan termotivasi untuk mencari informasi lain.  

4.5.6 Pengaruh Recommendation Ratting terhadap Perceived EWOM 

Credibility. 

          Penelitian ini telah membuktikan bahwa recomendation rating memiliki 

pengaruh positif terhadap perceived eWOM credibility. Hal ini menunjukan 

bahwa recommendation rating pada bahasan ponsel di Bukalapak memiliki 

pengaruh positif terhadap perceived eWOM credibility. Hasil penelitian ini 

diperkuat dari hasil penelitian Cheung et al., (2009) yang juga menyatakan 

bahwa recommendation ratting memiliki pengaruh positif terhadap perceived 

eWOM credibility. Hasil ini juga mendukung hasil penelitian dari (Cheung et 

al., 2007) dimana jika sebagian pembaca lain memberikan ratting yang tinggi 

pada eWOM yang di tulis si sumber pesan, maka dapat diartikan bahwa 

sebagian pembaca tersebut setuju terhadap isi pesan sehingga pembaca juga 

akan merasakan kredibilitas eWOM.  

          Didalam platform Bukalapak, tersedianya sistem ratting. Dimana 

terdapat beberapa review yang memiliki rating. Ratting di Bukalapak berbentuk 

“like”, Like di eWOM Bukalapak menunjukan seberapa banyak review tersebut 

dapat membantu pembaca dalam proses keputusan pembelian. Semakin tinggi 

like didalam eWOM maka menunjukan semakin banyak orang yang 

mengganggap eWOM terebut terpercaya dan dapat membantu mereka. 
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Tingginya like di Bukalapak juga menandakan bahwa eWOM tersebut disetujui 

oleh orang banyak, sehingga eWOM tersebut akan dianggap memiliki 

kredibilitas. Penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian Park dan Kim 

(2008) yang menjelaskan bahwa jumlah “like” berarti sejauh mana ulasannya 

ditulis dengan baik. Ratting (“like”) ini bisa menjadi isyarat untuk memberikan 

informasi tentang kualitas (kegunaan atau bantuan) review, sehingga calon 

konsumen menemukan ulasan yang baik dengan lebih mudah. Adanya rating di 

Bukalapak juga dapat memberikan kemudahan kepada konsumen yang 

membaca review Bukalapak dalam memastikan apakah eWOM tersebut 

kredibel dan juga digunakan pembaca untuk mngevisiensikan waktu dalam 

membuat keputusan pembelian, hal ini seperti yang dijelaskan dalam penelitian 

Dabholkan (2006).  

4.5.7 Pengaruh Recommendation Consistency terhadap Perceived EWOM 

Credibility. 

          Penelitian ini membuktikan bahwa recommendation consistency 

memiliki pengaruh positif terhadap perceived eWOM credibility. Hal ini 

menunjukan bahwa konsistensi rekomendasi didalam review Bukalapak secara 

positif berpengaruh terhadap kredibilitas eWOM yang dirasakan konsumen 

Bukalapak. Penelitian ini didukung hasil penelitian Cheung et al., (2009), 

bahwa eWOM yang konsisten akan berpengaruh terhadap perceived eWOM 

credibility. Penelitian lainnya juga mendukung penelitian ini menyatakan 

bahwa semakin tinggi consumer involvement, maka semakin tinggi perceived 

eWOM credibility (Cheung et al., 2007). 
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          Bukalapak selain wahana untuk melakukan perbelanjaan online juga 

dapat dijadikan wahana untuk melihat ulasan mengenai suatu barang atau 

produk. Terdapat beberapa kuantitas eWOM didalam satu platform sehingga 

pembaca dapat melihat isi pesan di dalam platform tersebut dengan jelas. 

Beberapa review di Bukalapak tersebut memiliki beberapa ulasan yang 

konsisten, sehingga dianggap dapat membantu konsumen dalam kredibilitas 

WOM. Adanya tingkat konsistensi pada eWOM menunjukan kesamaan 

pengalaman ataupun kesamaan dalam penggunaan produk. sehingga kesamaan 

antar pengguna tersebut dapat mempengaruhi kredibilitas eWOM yang 

dirasakan konsumen dan juga dapat mempengaruhi keputusan pembelian. 

Penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian Cheunt et al., (2007) yang 

menyatakan  jika pengalaman serupa berulang kali dilaporkan oleh pengguna 

forum yang berbeda (konsisten), kemungkinan besar pembaca akan 

mempercayai pengalaman itu. 

4.5.8 Pengaruh Perceived EWOM Credibility terhadap EWOM Adoption. 

          Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa perceived eWOM credibility 

memiliki pengaruh positif terhadap eWOM adoption. Hal ini menunjukan 

bahwa konsumen yang merasakan eWOM di Bukalapak kredibel akan 

berpengaruh terhadap pengadopsian eWOM dalam menentukan keputusan. 

Perceived eWOM credibility menurut penelitian terdahulu Cheung & Thadani, 

(2012); Cheung et al.,(2009); Fan & Miao, (2012) merupakan faktor penentu 

apakan informasi dapat diadopsi atau tidak bagi konsumen. Penelitian tersebut 

juga menyatakan bahwa jika perceived eWOM credibility tinggi, maka 
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informasi akan mudah untuk diadopsi konsumen. Hasil dari penelitian ini pun 

diperkuat oleh penelitian Fan et al., (2013), apabila eWOM yang dirasakan 

kredibel, konsumen akan beranggapan eWOM tersebut mampu mengurangi 

resiko sebelum melakukan pembelian dan konsumen yang mempercaya 

informasi pda eWOM dapat dipastikan tidak memiliki alasan untuk tidak 

mengadopsi informasi. 

          Di Bukalapak terdapat beberapa fitur yang dapat membantu pembaca 

untuk menentukan apakan ulasan tersebut layak diadopsi atau tidak. Pertama, 

ulasan didalam Bukalapak ditulis oleh konsumen sebelumnya yang pernah 

membeli produk. Konsumen yang menulis ulasan diwajibkan untuk log-in akun 

Bukalapak terlebih dahulu. Lalu terdapat nama dan foto penulis ulasan  didalam 

platform ulasan Bukalapak sehingga dapat mempermudah pembaca mengetahui 

identitas sumber. Kedua,  tersedianya fitur like didalam bukalapak yang dapat 

menentukan seberapa banyak pembaca lain merasa setuju atau terbantu oleh 

ulasan tersebut. Semaki tinggi like yang ada, maka akan semakin banyak orang 

yang setuju dengan ulasan tersebut. Lalu adanya tampilan waktu dan tanggal 

yang menunjukan kapan ulasan tersebut diposting pertama kali oleh sumber, 

sehingga pembaca akan mengetahui sejauh mana isi informasi yang ada up-to-

date 

4.6 Implikasi Manejerial 

 Terdapat tingkatan kepentingan yang berbeda antara variabel yang satu 

dengan variabel yang lain, dan dapat meng-inchase dengan mengurutkan variabel 

yang tertinggi : 
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1. Variabel pertama yang terbukti memiliki dampak positif terhadap perceived 

eWOM credibility adalah recommendation ratting. Recommendation ratting  

penting bagi pembaca karena dapat dijadikan bahan penilaian apakah eWOM 

yang disajikan dapat di percaya. Menurut Mudambi & Schuff (2010) seseorang 

dapat menggunakan konten rating untuk menghemat sumber daya kognitif serta 

untuk memfasilitasi proses keputusan pembelian mereka. Seperti halnya di 

Bukalapak, rating di dalam ulasan Bukalapak berupa tanda like. Like yang 

tinggi berasal dari pembeli atau konsumen lain yang merasa puas dan setuju 

terhadap terhadap kualitas eWOM dan sebaliknya. Pemberi like tersebut 

merupakan konsumen yang sudah terdaftar sebelumnya.  

          Salah satu cara untuk meningkatkan like adalah dengan meningkatkan 

kualitas ulasan sehingga dianggap lebih akurat. Ulasan yang memiliki kualitas 

dianggap dapat membantu pembacanya dibandingkan ulasan yang tidak 

berkualitas. Maka dari itu untuk meningkatkan ratting didalam ulasan, harus 

disesuaikan dengan kualitas eWOM. Salah satu cara untuk meningkatkan 

kualitas eWOM adalah dengan menambahkan fitur foto didalam platform si 

sumber pesan. Dimana foto ini merupakan produk yang telah di beli oleh 

konsumen sebelumnya, sehingga dapat membantu pembaca untuk membedakan 

foto yang disajikan produsen dengan barang aslinya. Seperti di marketplace 

Tokopedia, yang dimana di platform tersebut menyediakan fitur foto (gambar 

4.1). 

2. Variabel kedua yang terbukti memiliki dampak positif terhadap perceived 

eWOM credibility adalah eWOM quality. EWOM quality penting bagi pembaca 
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karena dapat dijadikan bahan penilaian apakah eWOM yang disajikan dapat di 

percaya. Banyak berbagai cara yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

eWOM, salah satunya dengan cara menyediakan fitur-fitur yang dapat 

ditambahkan didalam penulisan. Sehingga dimana konsumen sebelumnya yang 

telah melakukan pembelian  dapat menuliskan pengalamannya dengan 

mengatur atau menambahkan fitur tersebut di dalam tampilan eWOMnya 

sehingga terlihat lebih menarik. Seperti yang telah dijelaskan pada variabel 

sebelumnya, fitur yang dapat ditambahkan untuk meningkatkan kualitas ulasan 

bisa berupa adanya fitur untuk menampilkan foto didalam review seperti yang 

terdapat didalam Tokopedia. 

 

 

 

 

 

             Sumber: Tokopedia.com 

Gambar 4.1 

 Fitur Foto di Dalam Tokopedia 

 

 Gambar 4.1 Menjelaskan adanya fitur foto didalam e-commerce Tokopedia. 

Sehingga konsumen dapat menampilan foto produk yang telah dibelinya dan ulasan 

dapat disesuaikan dengan foto yang disajikan, hal ini diharapkan pembaca dapat 

Faktor Penentu Perceived Electronic..., Desta Atasyah Kornelys, Ma.-IBS, 2017



101 
 

 

Indonesia Banking School 

lebih mempercayai eWOM tersebut karena telah terlampirkannya foto mengenai 

produk yang telah dibelinya, seperti yang terdapat di e-commerce Tokopedia 

sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas karena konsumen dapat 

membedakan foto yang diberikan produsenp dengan produk aslinya/produk yang 

dikirim ke konsumen. 

 

 

 

 

 

  

 Sumber: Bukalapak.com (diolah),2017. 

Gambar 4.2  

Penambahan Fitur Foto di Dalam Bukalapak 

 

 Gambar 4.2 menunjukan penambahan fitur foto didalam 

Bukalapak. yang diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk meningkatkan 

kredibilitas eWOM yang dirasakan. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas eWOM 

bisa juga menambahkan sistem “view” di setiap halaman platform ulasan, sehingga 

bisa diketahui sudah berapa banyak pembaca yang membaca ulasan di tiap halaman 

yang disajikan. 
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Sumber: Bukalapak.com (diolah),2017. 

Gambar 4.3 

Penambahan Fitur View di Dalam Bukalapak 

 

 Gambar 4.3 menunjukan penambahan fitur “view”  di dalam 

platform Bukalapak, yang diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk 

meningkatkan kredibilitas eWOM yang dirasakan. Maka diharapkan kedua fitur 

tersebut dapat diadopsi oleh marketplace Bukalapak ataupun marketplace lainnya 

yang belum terdapat kedua fitur tersebut. 

3. Variabel ketiga yang terbukti memiliki dampak positif terhadap perceived eWOM 

credibility adalah source credibility. Source credibility penting bagi pembaca 

karena dapat dijadikan bahan penilaian apakah eWOM yang disajikan dapat di 

percaya. Banyak berbagai cara yang dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas 

sumber, salah satunya ialah dengan menggunakan identitas pembeli yang 

bahwasanya sumber pesan tidak boleh anonim. Seseorang yang menuliskan ulasan 

adalah konsumen sebelumnya yang pernah melakukan pembelian. Konsumen  

tersebut harus terdaftar terlebih dahulu agar bisa melakukan transaksi pembelian 
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dan kemudian dapat membagikan pengalamannya di platform ulasan, seperti halnya 

Bukalapak yang telah menjadi contoh yang baik. Akan tetapi untuk lebih 

meningkatkan kemudahan pembaca dalam menentukan kredibilitas sumber, dapat 

dengan cara menyajikan indentitas responden tersebut secara langsung di dalam 

platform, sehingga pembaca dapat melihat identitas konsumen sebelumnya secara 

keseluruhan. Maka kita ambil contoh seperti online forum Female Daily. Dimana 

didalam platform review terdapat identitas si penulis sumber yang dapat dibaca 

langsung oleh pembaca. 

 

Sumber: Female Daily.com 

Gambar 4.4  

Fitur Identitas Sumber di Dalam Female Daily 
 

 Dari gambar 4.4 dapat dilihat terdapat identitas sumber yang dapat 

dibaca langsung didalam platform. Sehingga diharapkan hal tersebut dapat di 

akomodasi oleh marketplace lainnya yang belum tersedianya fitur tersebut 
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seperti halnya didalam marketplace Bukalapak. Maka apabila Bukalapak 

mengadopsi fitur tersebut, maka akan tersajikan seperti gambar dibawah ini 

 

Sumber: Bukalapak.com (diolah),2017. 

Gambar 4.5 

 Fitur Identitas Sumber di Dalam Bukalapak 

 

4. Variabel keempat yang terbukti memiliki dampak positif terhadap perceived 

eWOM credibility adalah recommendation consistency. Recommendation 

consistency dapat dijadikan bahan penilaian apakah eWOM yang disajikan 

dapat di percaya. Banyak berbagai cara yang dilakukan untuk membuat EWOM 

didalam platform konsisten, salah satunya adalah dengan cara memberikan 

sebuah form yang sesuai dengan kategori-kategori yang dibutuhkan untuk 

membantu konsumen membuat ulasan. Contohnya adalah kategori kualitas 

barang, dimana kategori tersebut dapat diisi dengan ulasan mengenai kualitas 

barang yang telah di beli. Lalu terdapat juga kategori lainnya seperti kategori 

pengiriman, pelayanan toko dan packaging yang dapat diisi ulasan yang 

disesuaikan oleh pengalaman konsumen yang telah membeli produk. Sehingga 
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dengan adanya katgori-kategori tersebut diharapakan akan menghasilkan ulasan 

yang konsisten antara yang satu dengan yang lainnya. 

5. Variabel kelima yang terbukti memiliki dampak positif terhadap perceived 

eWOM credibility adalah consumer involvement. Consumer involvement 

penting –[karena konsumen yang memiliki ketertarikan terhadap suatu produk  

akan memiliki motivasi untuk membaca bahasan mengenai produk tersebut,  

sehingga consumer involvement dianggap penting bagi pembaca karena akan 

meningkatkan kredibilitas eWOM yang disajikan. Untuk meningkatkan atau 

merangsang ketertarikan konsumen terhadap suatu eWOM adalah dengan 

memberikan kemudahan bagi pembaca dalam melakukan proses membaca, 

seperti memudahkan dalam proses pencarian produk atau tersedianya bahasan / 

produk yang terkait dengan informasi yang sedang di carinya, dan kedua hal 

tersebut telah tersaji dengan baik didalam Bukalapak. Cara lainnya yang 

mungkin dapat meningkatkan ketertarikan konsumen untuk membaca eWOM 

adalah dengan menyediakan fitur seperti “compare”, dimana ini berfungsi 

untuk membantu konsumen dalam mengkompare ulasan-ulasan terhadap 

produk yang diinginkan, salah satu situs yang telah menggunakan fiture ini 

adalah arema gsm.com. Di arena GSM menyediakan fiture compare antar 

produk yang di butuhkan. Hal ini digunakan untuk mempermudah konsumen 

membaca dua informasi yang berbeda dalam satu halaman.  
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Sumber: ArenaGSM.com 

Gambar 4.6 

 Fitur Compare GSM Arena 

 

Pada gambar 4.6 diharapkan fitur ini dapat dijadikan contoh oleh Bukalapak 

maupun marketplace lainnya dalam proses memudahkan konsumen untuk 

membaca dua ulasan yang berbeda didalam satu halaman.. 

6. Variabel perceived eWOM credibility terbukti memiliki dampak positif terhadap 

eWOM adoption. Perceived eWOM credibility penting bagi pembaca karena dapat 

menentukan keputusan pembelian konsumen. konsumen yang mempercayai 

eWOM dipastikan akan menerima informasi tersebut. Banyak cara yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, yaitu bisa berupa 

mengubah atau menambahkan pilihan lain dalam menulis ulasan, contohnya adalah 

dengan membuat ulasan dalam bentuk video singkat. Jadi konsumen dapat menulis 

ulasan dalam bentuk tulisan ataupun berbentuk video singkat. Fitur video singkat 
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diharapkan mampu membuat kepercayaan konsumen, karena konsumen dapat 

melihat langsung bentuk produk aslinya (produk yang telah dibeli konsumen 

sebelumnya) sehingga konsumen diharapkan dapat merasakan langsung pesan yang 

disampaikan oleh sumber informasi. Sehingga diharapkan fitur ini dapat dijadikan 

contoh untuk Bukalapak maupun marketplace lainnya dalam proses memudahkan 

konsumen merasakan kredibilitas eWOM.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 Tujuan penelitian ini untuk menguji hubungan variabel source 

credibility, eWOM quality, eWOM quantity, consumer involvement, consumer 

expertise, recommendation rating, recommendation consistency, perceived 

eWOM credibility dan eWOM adoption. Hasil analisis dengan menggunakan 

SEM menunjukan 6 hipotesis berpengaruh positif, 1 hipotesis tidak 

berpengaruh positif dan terakhir 1 hipotesis tidak berpengaruh negatif. 

Penelitian untuk menguji hipotesis yang terdapat didalam review Bukalapak 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perceived eWOM credibility terbukti berpengaruh positif terhadap eWOM 

Adoption. 

2. Source Credibility, EWOM Quality, Consumer Involvement, 

Recommendation Ratting, Recommendation Consistency terbukti 

berpengaruh secara positif tehadap Perceived EWOM Credibility dalam 

penelitian ini. 

3. EWOM Quantity tidak terbukti berpengaruh positif terhadap Perceived 

EWOM Credibility dalam penelitian ini. 

4. Consumer Expertise tidak terbukti berpengaruh negatif terhadap Perceived 

EWOM Credibility dalam penelitian ini. 

5. Perceived eWOM credibility terbukti berpengaruh positif terhadap eWOM 

Adoption. 
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5.2 Saran 

Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini dapat menjadi saran untuk kedepannya 

bagi e-commerce Bukalapak sehingga dapat meningkatkan kualitas dan 

kepercayaan terhadap PT Bukalapak itu sendiri. Analisis pada penelitian ini di 

dukung oleh data yang diperoleh. Adapun saran yang dapat diberikan kepada 

PT Bukalapak dan untuk peneliti lain adalah sebagai berikut. 

1. Bagi PT Bukalapak 

1. Menambahkan fitur-fitur untuk meningkatkan kredibilitas eWOM 

didalam Bukalapak, seperti menambahkan fitur foto dan video untuk 

meningkatkan kualitas dan kuantitas eWOM , sehingga dengan 

meningkatkan kualitas dan kuantitas diharapkan eWOM akan lebih 

terpercaya. 

2. Membuat Giveaway kepada konsumen yang menulis ulasan secara baik 

dan benar sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas eWOM dan 

meningkatkan ratting didalam platform. 

3. Merubah tampilan Bukalapak secara berkala sehingga diharapkan dapat 

menarik konsumen untuk membaca eWOM di dalam Bukalapak. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

 Keterbatasan utama penelitia ini adalah bahwa, walaupun terdapat 

7 variabel dipilih sebagai faktor-faktor penentu eWOM yang dirasakan 

konsumen, hanya ada 5 yang terbukti memiliki pengaruh yang signifikan. 

Ini mungkin karena konsumen biasanya lebih memperhatikan isi yang 

terdapat didalam informasi (kualitas informasi) dan mengabaikan kuantitas 
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eWOM dan keahlian yang dimiliki konsumen. Selain itu adanya 

kelonggaran didalam pertanyaan screening pada awal memberikan 

kuesioner. Dimana pertanyaan tersebut tidak di spesifikasi sehingga level 

expertise terlalu rendah. Hal ini karena pada awalnya penelitian ini 

mengasumsikan bahwa ponsel merupakan sebuah produk yang lazim di 

masyarakat. Ponsel sudah hampir menjadi kebutuhan bagi masyarakat, baik 

untuk kebutuhan sosial atau memang individu tersebut hobi akan mengganti 

teknologi. Maka dari itu tidak jarang masyarakat mengganti ponselnya 

secara berkala yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemajuan teknologi.  

 Saran yang dapat diberikan kepada peneliti yang ingin melakukan 

penelitian dengan tema serupa adalah peneliti selanjutnya dapat lebih 

memperkuat pertanyaan screening. Saran lainnya,  dapat menggunakan tipe 

e-WOM lainya. Seperti yang telah diutarakan Yeap et al., (2014) bahwa 

terdapat beberapa tipe didalam eWOM, yaitu sosial networking site, 

Personal blog, dan  instan messaging site. 
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Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (pre-test) 

1. Source Credibility 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,753 3 

 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,610 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 26,023 

Df 3 

Sig. ,000 

 
 

Anti-image Matrices 

 SC1 SC2 SC3 

Anti-image Covariance 

SC1 ,819 -,054 -,147 

SC2 -,054 ,465 -,309 

SC3 -,147 -,309 ,440 

Anti-image Correlation 

SC1 ,818a -,087 -,245 

SC2 -,087 ,582a -,683 

SC3 -,245 -,683 ,573a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
Component Matrixa 

 Component 

1 

SC1 ,673 

SC2 ,875 

SC3 ,898 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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2. EWOM Quantity 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,777 3 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,685 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 24,282 

df 3 

Sig. ,000 

 
 

Anti-image Matrices 

 QT1 QT2 QT3 

Anti-image Covariance 

QT1 ,526 -,271 -,227 

QT2 -,271 ,595 -,122 

QT3 -,227 -,122 ,662 

Anti-image Correlation 

QT1 ,644a -,485 -,385 

QT2 -,485 ,689a -,195 

QT3 -,385 -,195 ,742a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Component Matrixa 

 Component 

1 

QT1 ,874 

QT2 ,834 

QT3 ,801 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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3. EWOM Quality 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,819 4 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,680 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 50,745 

df 6 

Sig. ,000 

 
Anti-image Matrices 

 QL1 QL2 QL3 QL4 

Anti-image Covariance 

QL1 ,460 -,257 -,051 ,018 

QL2 -,257 ,389 -,132 ,018 

QL3 -,051 -,132 ,377 -,276 

QL4 ,018 ,018 -,276 ,529 

Anti-image Correlation 

QL1 ,700a -,607 -,122 ,036 

QL2 -,607 ,684a -,344 ,039 

QL3 -,122 -,344 ,684a -,618 

QL4 ,036 ,039 -,618 ,647a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
Component Matrixa 

 Component 

1 

QL1 ,794 

QL2 ,852 

QL3 ,874 

QL4 ,714 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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4. Consumer Involvement 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,916 4 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,816 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 85,170 

df 6 

Sig. ,000 

 
Anti-image Matrices 

 CI1 CI2 CI3 CI4 

Anti-image Covariance 

CI1 ,253 -,127 -,026 -,019 

CI2 -,127 ,165 -,109 -,095 

CI3 -,026 -,109 ,345 -,035 

CI4 -,019 -,095 -,035 ,469 

Anti-image Correlation 

CI1 ,809a -,623 -,088 -,056 

CI2 -,623 ,729a -,458 -,342 

CI3 -,088 -,458 ,874a -,088 

CI4 -,056 -,342 -,088 ,913a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
Component Matrixa 

 Component 

1 

CI1 ,908 

CI2 ,953 

CI3 ,882 

CI4 ,830 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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5. Consumer Expertise 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,923 3 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,727 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 67,214 

df 3 

Sig. ,000 

 
Anti-image Matrices 

 CE1 CE2 CE3 

Anti-image Covariance 

CE1 ,375 -,112 -,044 

CE2 -,112 ,184 -,145 

CE3 -,044 -,145 ,219 

Anti-image Correlation 

CE1 ,850a -,425 -,153 

CE2 -,425 ,664a -,722 

CE3 -,153 -,722 ,707a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
Component Matrixa 

 Component 

1 

CE1 ,899 

CE2 ,956 

CE3 ,938 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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6. Recommendation Ratting 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,895 3 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,711 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 56,019 

df 3 

Sig. ,000 

 
Anti-image Matrices 

 RR1 RR2 RR3 

Anti-image Covariance 

RR1 ,238 -,087 -,177 

RR2 -,087 ,501 -,087 

RR3 -,177 -,087 ,238 

Anti-image Correlation 

RR1 ,662a -,251 -,745 

RR2 -,251 ,880a -,254 

RR3 -,745 -,254 ,662a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
Component Matrixa 

 Component 

1 

RR1 ,936 

RR2 ,858 

RR3 ,936 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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7. Recommendation Consistency 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,897 4 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,741 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 74,629 

df 6 

Sig. ,000 

 
Anti-image Matrices 

 RC1 RC2 RC3 RC4 

Anti-image Covariance 

RC1 ,307 -,183 -,083 -,024 

RC2 -,183 ,288 ,064 -,119 

RC3 -,083 ,064 ,411 -,200 

RC4 -,024 -,119 -,200 ,276 

Anti-image Correlation 

RC1 ,773a -,616 -,233 -,082 

RC2 -,616 ,711a ,187 -,422 

RC3 -,233 ,187 ,730a -,595 

RC4 -,082 -,422 -,595 ,747a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
Component Matrixa 

 Component 

1 

RC1 ,891 

RC2 ,879 

RC3 ,815 

RC4 ,912 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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8. Pereived eWOM credibility 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,888 4 

Correlation Matrix 

 CRE1 CRE2 CRE3 CRE4 

Correlation 

CRE1 1,000 ,851 ,595 ,597 

CRE2 ,851 1,000 ,618 ,651 

CRE3 ,595 ,618 1,000 ,674 

CRE4 ,597 ,651 ,674 1,000 

Anti-image Matrices 

 CRE1 CRE2 CRE3 CRE4 

Anti-image Covariance 

CRE1 ,267 -,185 -,048 -,013 

CRE2 -,185 ,240 -,040 -,082 

CRE3 -,048 -,040 ,481 -,209 

CRE4 -,013 -,082 -,209 ,456 

Anti-image Correlation 

CRE1 ,721a -,732 -,133 -,036 

CRE2 -,732 ,714a -,119 -,249 

CRE3 -,133 -,119 ,838a -,446 

CRE4 -,036 -,249 -,446 ,825a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Component Matrixa 

 Component 

1 

CRE1 ,885 

CRE2 ,907 

CRE3 ,828 

CRE4 ,840 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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9. EWOM Adoption 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,905 4 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,661 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 88,913 

df 6 

Sig. ,000 

Anti-image Matrices 

 ADP1 ADP2 ADP3 ADP4 

Anti-image Covariance 

ADP1 ,424 ,063 -,137 -,127 

ADP2 ,063 ,136 -,113 -,134 

ADP3 -,137 -,113 ,152 ,068 

ADP4 -,127 -,134 ,068 ,349 

Anti-image Correlation 

ADP1 ,726a ,261 -,537 -,329 

ADP2 ,261 ,622a -,790 -,613 

ADP3 -,537 -,790 ,632a ,294 

ADP4 -,329 -,613 ,294 ,702a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Component Matrixa 

 Component 

1 

ADP1 ,818 

ADP2 ,934 

ADP3 ,926 

ADP4 ,847 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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Meassurement Model Fit 
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Output Standarized Regression Weight  
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Overall Model Fit 
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Output Standarized Regression Weight  
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Model Fit Summary 

 

 
 
CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 72 1629,955 456 ,000 3,574 

Saturated model 528 ,000 0   

Independence model 32 4543,377 496 ,000 9,160 

RMR, GFI 
Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,456 ,549 ,478 ,474 

Saturated model ,000 1,000   

Independence model ,553 ,117 ,060 ,110 
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Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model ,641 ,610 ,713 ,685 ,710 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Parsimony-Adjusted Measures 
Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,919 ,590 ,653 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 

NCP 
Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 1173,955 1054,517 1300,945 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 4047,377 3835,342 4266,722 

FMIN 
Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 10,251 7,383 6,632 8,182 

Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 

Independence model 28,575 25,455 24,122 26,835 

RMSEA 
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,127 ,121 ,134 ,000 

Independence model ,227 ,221 ,233 ,000 

AIC 
Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 1773,955 1811,669 1995,367 2067,367 
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Model AIC BCC BIC CAIC 

Saturated model 1056,000 1332,571 2679,692 3207,692 

Independence model 4607,377 4624,139 4705,783 4737,783 

ECVI 
Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 11,157 10,406 11,956 11,394 

Saturated model 6,642 6,642 6,642 8,381 

Independence model 28,977 27,644 30,357 29,083 

HOELTER 

Model HOELTER 
.05 

HOELTER 
.01 

Default model 50 52 

Independence model 20 21 
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