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seputar keamanan dalam pembayaran, ketakutan akan penipuan, ataupun kualitas barang 
yang tidak sesuai ekspektasi (Alfina, Ero, Hidayanto, & Shihab, 2014). 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).  

     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. Salah satu contoh dari review site yakni Amazon (Yeap et al., 
2014). Anggota mendapatkan saran dan opini megenai suatu informasi dari satu sama lain 
dengan cara membaca setiap eWOM yang terdapat didalam review site (Luo et al., 2013). 
Review yang dijelaskan secara mendetail atas pengalaman yang pernah dilakukan konsumen 
dapat menolong konsumen lainnya 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 anntara 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). 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 eWOM yang dibacanya dapat dipercaya akan lebih yakin dalam mengadopsi 
eWOM 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 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. Akan tetapi penelitian tersebut masih 
menyisakan pertanyaan untuk penelitian selanjutnya, yaitu terdapat 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). Sehingga 
peneliti berinisiatif sebagai salah satu peneliti yang menjawab pertanyaan tersebut. 

     Perkembangan e-commerce atau jual beli online di Indonesia meningkat drastis sejak 
beberapa tahun belakangan. Hal ini karena Indonesia sebagai salah satu negara dengan 
pengguna internet terbanyak di dunia (Hadi, 2017).  

     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 
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88,1 juta jiwa dari total penduduk sebanyak 252,4 juta jiwa . Lalu sebanyak 8,5% dari total 
jumlah penduduk Indonesia melakukan transaksi e-commerce (APJII, 2016). Pertumbuhan 
bisnis e-commerce di Indonesia diperkirakan terus tumbuh seiring semakin banyak 
perusahaan yang mulai mengembangkan usahanya ke ranah digital. Perkembangan positif 
itu diperkuat dengan data sensus ekonomi 2016 yang dikeluarkan BPS bahwa industri e-
commerce di Indonesia dalam 10 tahun terakhir tumbuh sekitar 17% dengan total sekitar 26,2 
juta usaha. 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. 

2. TINJAUAN LITERATUR 

2.1 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). 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.  

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.  

     Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti mengenai review site. Hail 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). 
 

2.2 Dasar Teoritis  

2.2.1 Elaboration Likelihood Model 

     Menurut Petty & Capioco  (1986) Elaboration Likelihood Model (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). Dalam beberapa situasi, konten pesan 
akan dibaca, diproses secara kognitif dan diberi pertimbangan. Tapi di sisi lain, konten pesan 
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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 persuasive (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).  

2.Peripheral route; ELM 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 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).  

2.2.2 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 information determinant 
dan normative determinant. 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) information determinant dengan normative determinant bekerja sama untuk 
membentuk penilaian kredibilitas informasi pembaca. Dual-process theory diterapkan sebagai 
landasan teoritis untuk men-eksplorasi bagaimana dan sejauh mana kedua jenis pengaruh ini 
mempengaruhi kepercayaan konsumen secara on-line. (Cheung et al., 2007; Cheung et al., 
2009).  

1.Information determinant adalah pengaruh informasi didasarkan pada isi ulasannya. Teori ini 
berfokus pada model pengaruh komunikasi berdasarkan penilaian diri receiver terhadap 
informasi. Pengaruh informasi mencakup unsur-unsur yang mengacu pada kualitas informasi, 
kredibilitas sumber, dan kuantitas 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). Selain itu di 
WOM, volume informasi dianggap sebagai prediktor kuat dalam mempengaruhi perilaku 
konsumen (Filieri, 2014). 

2.Normative determinant , teori ini berfokus pada pengaruh komunikasi berdasarkan kekuatan 
penerima lainnya. 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 untuk 
membantu dalam mengevaluasi kredibilitas eWOM mereka (Cheung et al., 2009; Cheung et 
al., 2007). Teori dual-process mengemukakan bahwa konsistensi dan ratting merupakan 
sumber terpercaya bagi konsumen dalam menentukan kredibilitas eWOM(Filieri, 2014).  
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2.3 Kerangka Konseptual 

Source credibility adalah sejauh mana sumber informasi dianggap berkompeten dan dapat 
dipercaya oleh penerima informasi (Yeap et al., 2014).  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) 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). 

    Maka dari itu berdasarka tinjauan literatur, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

H1 : Source credibility yang tinggi berpengaruh positif terhadap perceived eWOM 
credibility. 

 

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 kredibilitas dari eWOM yang dirasakan (Awad & Ragowsky, 2008). Ledger et al (2000) 
juga mengemukakan bahwa eWOM yang berkualitas memiliki hubungan yang signifikan 
dengan kredibilitas eWOM yang dirasakan pembaca (Ahn, Ryu, & Han, 2007). Peneliti lain 
pun menegaskan bahwa semakin tinggi eWOM quality , maka akan berdampak positif 
terhadap perceived eWOM credibility (Y. Fan et al., 2013). 

     Maka dari itu berdasarka tinjauan literatur, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

H2: EWOM quality yang tinggi berpengaruh positif terhadap perceived eWOM 
credibility. 

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 produk, 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 WOM tradisional, sehingga 
kuantitas yang tinggi pada eWON berdampak positif terhadap kredibilitas eWOM yang 
dirasakan. 

Maka dari itu berdasarka tinjauan literatur, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

H3 : EWOM quantity yang tinggi berpengaruh positif terhadap perceived eWOM 
credibility. 
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Menurut Alba and Hutchinson (1987), Keahlian konsumen didefinisikan sebagai 
kemampuan konsumen untuk mengevaluasi produk (Mattila, Ellen, Kyoo, Mattila, & Baloglu, 
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). 

Maka dari itu berdasarka tinjauan literatur, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

H4 : Consumer expertise yang tinggi berpengaruh negatif terhadap perceived eWOM 
credibility. 

Di ELM, involvement dikaitkan dengan ketertarikan atau motivasi untuk memproses 
informasi (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 
keterlibatan 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 keterlibatan 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). 

Maka dari itu berdasarka tinjauan literatur, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

H5 : Consumer involvement yang tinggi berpengaruh positif dengan perceived eWOM 
credibility. 

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. (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).  

Maka dari itu berdasarka tinjauan literatur, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

H7 : Recommendation consistency berpengaruh positif dengan perceived eWOM 
credibility. 
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Perceived eWOM credibility adalah sejauh mana individu mengganggao informasi yang 
dibacanya dapat dipercaya dan faktual (Cheung et al., 2009). Perceived eWOM credibility 
merupakan kredibilitas didalam pesan eWOM yang 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 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).  

         Maka dari itu berdasarka tinjauan literatur, hipotesis yang diajukan adalah sebagai 
berikut: 

H8 : Perceived eWOM credibility yang tinggi berpengaruh positif dengan eWOM 
adoption. 

3. METODE PENELITIAN 

Objek yang digunakan pada penelitian adalah 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 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). 

Poupulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang 
pernah membaca review ponsel didalam Bukalapak. 

 

3.1 Operasional Variabel  

     Untuk mengetahui pengaruh source credibility, eWOM quality, eWOM quantity, consumer 
expertise, consumer involvement, recommendation ratting dan recommendation consistensy 
terhadap perceived eWOM credibility, dan pengaruh perceived eWOM credibility terhadap 
eWOM adoption maka dibuat indikator pengukuran dari beberapa penelitian terdahulu yaitu 
sebagai berikut:  

Tabel 3.1 Operasional Variabel 

Variabel Measurement Adoption 

Source 
Credibility 

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) 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel (lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Measurement Adoption 

eWOM 
Quality 

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) 

EWOM 
Quantity 

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). 

Consumer 
Involvem-
ent 

 

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, Strutton, & Thompson, 2012) 

Consumer 
Expertise 

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) 

Recommen- 
dation  
Ratting 

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) 

Recommen- 
Dation 
Consistency 

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. 
RC 4 : Sebagian besar review ponsel di Bukalapak mirip dengan 
review pada marketplace lainnya. 
(Cheung et al., 2012) 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel (lanjutan) 

Variabel Measurement Adoption 

Perceived  
EWOM 
Credibility 

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) 

EWOM 

Adoption 

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) 

 

Indikator-indikator tersebut akan dijadikan sebagai seurvey untuk mendapatkan data 
primer dari responden. Indikator tersebut diberikan skala dari 1 sampai 7. Dimana angka “1” 
menunjukan sangat tidak setuju, dan angka “7” menunjukan sangat setuju. 

 

3.2 Metode Analisis Data 

     Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
metode Structural Equation Modelling (SEM). Metode SEM mempunyai kelebihan dan 
batasan tertentu, kelebihannya adalah dapat mengestimasikan hubungan dependen yang 
saling berhubungan secara bersamaan dan hal tersebut dapat menjelaskan konsep yang 
tidak teramati atau yang disebut sebagai variabel latent (Cooper & Schindler, 2011). SEM 
dapat menampilkan konsep yang tidak teramati dan dapat menjelaskan hubungan model 
secara keseluruhan. Aplikai yang akan digunakan untuk mengolah data dan analisis statistic 
dalaha IBM SPSS AMOS.  
     Peneliti memilih SEM karena penelitian ini adalah model hubungan atau  pengaruh untuk 
menguji hipotesis yang diajukan. 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). 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Total sampel dari peneltiian ini adalah 161 orang. Dengan jumlah responden laki-laki dan 
perempuan yang hampir sama. Hasil uji validitas dan reliabilitas variabel menunjukan semua 
indikator dinyatakan valid, akan tetapi terdapat satu variabel yang tidak reliabel, yaitu eWOM 
quantity. Hal ini dikarenakan variabel tersebut tidak memenuhi standar AVE, yakni dibawah 
standar AVE yang diperlukan. Akan tetapi variabel tersebut akan tetap digunakan pada 
penelitian dikarenakan menurut Hair et al., (2010) menyatakan bahwa setiap variabel 
minimalnya memiliki 3 indikator dan eWOM quantity di penelitian memenuhi standar tersebut. 
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Kemudian terdapat uji goodness of fit untuk melihat kecocokan model penelitian (Lampiran 
1). Hasil dari Goodnes of Fit menghasilkan kecocokan yang kurang baik karena mendapatkan 
dua poor fit dan satu good fit. Akan tetapi, model pada penelitian ini akan tetap digunakan 
karena strategi pemodelan yang digunakan adalah confintory modeling strategi. Pada strategi 
permodelan ini di formulasikan atau dispesifikasikan satu model tunggal, Sehingga strategi ini 
tidak memerlukan respresifikasi. Hasil dari analisis pengolahan data yang dilakukan adalah 
sebagai berikut :  

 

Tabel 4.1 Tabel Output Regression 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan Amos 21. 

Berdasarkan tabel 4.1 analisa setiap hipotesis dapat diambil kesimpulan bahwa Source 
Credibility terhadap Perceived eWOM Credibility memiliki nilai estimasi sebesar 0.254, hal ini 
menunjukan bahwa Source Credibility memiliki pengaruh positif terhadap Perceived EWOM 
Credibility. Memiliki nilai p-value ≤ 0.05. Maka berdasarkan hasil tersebut hipotesis Source 
Credibility memiliki pengaruh positif terhadap Perceived EWOM Credibility dan didukung oleh 
data. 

EWOM Quality memiliki pengaruh yang positif terhadap Perceived EWOM Credibility 
karena memiliki nilai estimasi positif yaitu bernilai sebesr 0.365 dan memiliki nilai p-value ≤ 
0.05. Maka berdasarkan hasil tersebut hipotesis EWOM Quality terbukti berpengaruh positif 
terhadap Perceived EWOM Credibility dan didukung oleh data. 

EWOM Quantity tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Perceived EWOM 
Credibility,karena nilai estimasi menunjukan hasil negatif yaitu sebesar -0.037 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. 

Consumer Involvement memiliki pengaruh positif terhadap Perceived EWOM Credibility 
karena nilai estimasi menunjukan hasil positif sebesar 0.141, 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. 

Hipotesis Estimate P Kesimpulan 

SC → CRE 0.254 *** H1 didukung data 

QL → CRE 0.365 *** H2 didukung data 

QT → CRE -0.037 0,483 
H3 tidak didukung 

data 

CI →  CRE 0.141 0,002 H4 didukung data 

CE → CRE 0.036 0,41 
H5 tidak didukung 

data 

RR → CRE 0.461 *** H6 didukung data 

RC → CRE 0.192 *** H7 didukung data 

CRE → ADP 0.815 *** H8 didukung data 

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



11 
 

 Consumer Expertise tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Perceived EOM 
Credibility karena nilai estimasi menunjukan hasil positif sebesar 0.036 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 positif dan tidak didukung oleh data. 

     Recommendation Rating memiliki pengaruh positif terhadap Perceived EWOM Credibility, 
karena nilai estimasi menunjuka hasil positif yaitu sebesar 0.461 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. 

     Recommendation Consistency memiliki pengaruh positif terhadap Perceived EWOM 
Credibility, karena nilai estimasi menunjukan hasil positif yaitu sebesar 0.192 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. 

     Perceived EWOM Credibility memiliki pengaruh positif terhadap EWOM Adoption, karena 
nilai estimasi menunjukan hasil positif yaitu sebesar 0.815 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. 

4.1 Pengaruh Source Credibility terhadap Perceived EWOM Credibility. 

     Hipotesis dalam penelitian ini menunjukan bahwa source credibility memiliki pengaruh 
positif terhadap perceived eWOM credibility. 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. 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.  

4.2 Pengaruh EWOM Quality terhadap Perceived EWOM Credibility 

Hipotesis pada penelitian ini menujukan bahwa eWOM Quality memiliki pengaruh positif 
terhadap perceived eWOM credibility. 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 produk atau jasa yang telah dibeli. 
Konsumen sebelumnya tersebut diwajibkan untuk log-in 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 reviewnya, sehingga bisa 
diketahui kapan sumber pesan menulis ulasan tersebut, karena menurut Yeap et al., (2014) 
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salah satu kriteria untuk menentukan suatu eWOM yang berkualitas adalah adanya ketepatan 
waktu.  

4.3 Pengaruh EWOM Quantity terhadap Perceived EWOM Credibility 

     Hipotesis dalam penelitian ini menunjukan bahwa eWOM quantity tidak memiliki pengaruh 
signifikan terhadap perceived eWOM credibility. 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. 

     Penelitian lain menemukan bahwa 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 sejumlah besar ulasan sebagai indikator menentukan 
kredibilitas (Filieri, 2014). Selain itu pengguna internet tidak terhitung jumlahnya sehingga sulit 
mencari informasi yang valid (Chang & Chuang, 2011). 

    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 tidak memungkinkan bagi 
pembaca untuk 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. 

4.4 Pengaruh Consumer Involvement terhadap Perceived EWOM Credibility. 

     Hipotesis dalam penelitian ini menunjukan bahwa consumer involvement memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap perceived eWOM Credibility. 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. 

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. Hasil analisis pada penelitian 
ini sama dengan hasil penelitian Fan et al., (2013) yang dimana penelitian tersebut 
mendapatkan hasil antara consumer expertise dengan perceived eWOM credibility tidak 
signifikan. 

     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 
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akan membuat konsumen 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 informas lain. Ditambah dengan kurang kuatnya pertanyaan screening pada 
penyebaran kouesioner. 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 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. 

4.6 Pengaruh Recommendation Ratting terhadap Perceived EWOM Credibility. 

Penelitian ini telah membuktikan bahwa recomendation rating 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 dapat membantu mereka. 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.  

4.5.7 Pengaruh Recommendation Consistency terhadap Perceived EWOM Credibility. 

     Penelitian ini membuktikan bahwa recommendation consistency memiliki pengaruh positif 
terhadap perceived eWOM credibility. 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). 

     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. 
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4.5.8 Pengaruh Perceived EWOM Credibility terhadap EWOM Adoption. 

     Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa perceived eWOM credibility memiliki pengaruh 
positif terhadap eWOM adoption. Hasil dari penelitian ini pun diperkuat oleh penelitian Fan et 
al., (2013) yang 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. 

     Dibukalapak 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. 

5. KESIMPULAN  

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. Source Credibility, EWOM Quality, Consumer Involvement, Consumer Expertise, 
Recommendation Rating dan Recommendation Consistency terbukti berpengaruh 
secara positif tehadap Perceived EWOM Credibility dalam penelitian ini. 

2. EWOM Quantity tidak terbukti berpengaruh positif terhadap Perceived EWOM 
Credibility dalam penelitian ini. 

3. Consumer Expertise tidak terbukti berpengaruh negatif terhadap Perceived EWOM 
Credibility dalam penelitian ini. 

4. Perceived eWOM credibility terbukti berpengaruh positif terhadap eWOM Adoption. 

     Dari hasil analisis yang dilakukan, variabel yang paling berpengaruh terhadap penentu 
perceived eWOM credibility adalah recommendation ratting yang kemudian diikuti dengan 
eWOM quality, source credibility, recomendation consistency dan yang terakhir consumer 
involvement. Lalu perceived eWOM credibility berpengaruh terhadap eWOM adoption.  

     Salah satu cara meningkatkan recomendation ratting adalah dengan cara meningkatkan 
kualitas eWOM, karena apabila eWOM berkualitas maka akan berbanding lurus dengan 
tingginya ratting. Pada urutan kedua, variabel yang terbukti berpegaruh positif terhadap 
perceived eWOM credibility adalah eWOM quality. Salah satu cara untuk meningkatkan 
kualitas eWOM adalah dengan menambahkan fitur berupa foto, sehingga konsumen dapat 
mengetahui produk yang sebenarnya sehingga ewom dengan fitur foto diharapkan dapat lebih 
meningkatkan kualitas eWOM dibandingkan dengan eWOM yang tidak memiliki fitur foto. 
Pada urutan ketiga, variabel yang terbukti berpengaruh terhadap perceived eWOM credibility 
adalah source credibility, salah satu cara untuk meningkatkan kredibilitas eWOM adalah 
dengan membuat identitas sumber secara lengkap, sehingga konsumen dapat mengetahu 
identitas si sumber yang bahwasanya si sumber bukanlah seorang anonim. Pada urutan 
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keempat, variabel yang terbukti positif terhadap perceived eWOM credibility adalah 
recommendation consistency, salah satu cara meningkatkan konsistensi adalah dengan 
membuat sebuah form pengisian review, yang mana pengisian form tersebut dibagikan 
kedalam kategori-kategori, seperti kategori kualitas barang, pengirman, pelayanan dan 
packaging. Sehingga dengan form tersebut diharapkan mampu meningkatkan eWOM yang 
konsisten sehingga konsumen dapat mengikuti opini terbanyak. Lalu variabel terakhir yang 
terbukti berpengaruh positif terhadap perceived eWOM credibility adalah consumer 
involvement, alah satu cara untuk meningkatkan consumer involvement adalah dengan 
membantu konsumen untuk mempermudah proses membaca, salah satu cara untuk 
meningkatkan proses membaca adalah dengan membuat fitur compare yang mana dengan 
fiture compare tersebut dapat mempermudah konsumen dalam membaca dua ulasan yang 
berbeda dalam satu halaman dan diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan konsumen 
dalam membaca ulasan.  

     Lalu terdapat perceived eWOM credibility yang terbukti positif terhadap eWOM adoption. 
Salah satu cara untuk meningkatkan kredibilitas eWOM adalah dengan mebuat eWOM dapat 
dipercaya sehingga dapat diadopsi. Salah satu caranya adalah dengan menambahkan fitur 
video, sehingga dengan fitur video ini konsumen akan dengan mudah percaya dengan eWOM 
dan dapat merasakan eWOM tersebut berguna karena konsumen dapat merasakan suara 
dan emosi langsung dari si sumber pesan.  

5.2 Limitation 

Adapun batasan dalam penelitian ini adalah yang pertama terdapat dua variabel yang 
tidak signifikan, terhadap perceived eWOM credibility yaitu eWOM quantity dan consumer 
expertise. Faktor lain yang mungkin memiliki pengaruh positife terhadap perceived eWOM 
credibility adalah valence, karena menurut Cheung & Thadani (2012) mengatakan bahwa 
valence memiliki berkaitan dengan perceived eWOM credibility. Kedua adalah tipe eWOM 
yang digunakan didalam penelitian ini adalah review site, dimana penelitian sebelumnya 
dapat menggunakan tipe eWOM lainnya yang sesuai dengan enelitian Yeap et al.,(2014), 
yaitu sosial networking site, personal blog lalu yang terakhir adalah instan messaging site. 
Lalu yang terakhir adalah memperkuat pertanyaan screening, yang mana pertanyaan 
screening didalam penelitian ini kurang di fokuskan, yakni difokuskan terhadap review 
mengenai bahasan ponsel di e-commerce Bukalapak. 
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LAMPIRAN 1 : Hasil Penelitian Goodnes 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 
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