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Abstract 

 

In recent decades more smartphone type used by various level of society in the world, including 

Indonesia. In addition, the brand and type of smartphone also more abundant in the market, with 

better function and performance. In Indonesia, RIM (Research In Motion) is a famous Canadian 

smartphone vendor, with it’s BlackBerry smartphone. 

This study is a descriptive research with Single Cross Sectional Design. Respondents in this 

research is Jakarta society who use BlackBerry smartphone, the sample unit used in this study is 

the BlackBerry smartphone users within the last three months older than 21 years old and live in 

Jakarta. Non probability sampling technique used in this study was convenience sampling. This 

research used validity test, reliability test, the classic assumption test (test of normality, 

multicollinearity, and heteroscedasticity), multiple regression analysis, hypothesis test (F test 

and t test). 

The results of this research is the product attribute does not have a significant effect on positive 

word of mouth, while customer satisfaction and loyalty have a significant effect on positive word 

of mouth BlackBerry smartphone in Jakarta.  

 

Keywords : positive word of mouth, product atribute, customer satisfaction, loyalty. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam satu dekade belakangan ini handphone berjenis smartphone semakin banyak 

digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat di dunia termasuk Indonesia. Selain itu, merek, 

jenis dan tipe smartphone pun juga semakin banyak di pasaran, dengan kegunaan dan kelebihan 

yang semakin canggih. Smartphone banyak memberikan kemudahan bagi para penggunanya. 

Smartphone memungkinkan penggunanya dengan mudah mengakses internet sehingga dapat 

dengan leluasa terhubung dengan rekan kerja bisnis dan komunitas sosialnya 

(www.smartphoneindonesia.blogspot.com). 

Semakin banyaknya pengguna telepon genggam berbasis data centric smartphone software 

di Indonesia membuat produk tersebut makin banyak di produksi oleh berbagai produsen 

smartphone. Mulai dari Nokia, Samsung, Motorola, RIM, Apple, HTC, LG sampai vendor-

vendor Cina seperti Huawei dan ZTE. Akhirnya pasar smartphone yang dulunya high-end mulai 

mengalami diversifikasi, sehingga harga smartphone bervariasi dan lebih terjangkau. Hasilnya 

penetrasi smartphone yang mengedepankan konektifitas data semakin meningkat (Wagenugraha, 

2010).  

Di Indonesia, RIM (Research In Motion) asal Kanada merupakan vendor smartphone yang 

sedang naik daun, dengan smartphone BlackBerry-nya. BlackBerry hadir di Indonesia pada 

tahun 2004, ketika RIM membentuk partner dengan Indosat. Tetapi RIM baru mulai berhasil 



setelah 18 bulan. Sekitar 260 ribu BlackBerry terjual di Indonesia hingga Februari 2010 

(International Data Corporation, 2010). 

 

Berdasarkan data dan informasi dari Businessweek (2010), komposisi pasaran smartphone di 

Indonesia adalah : 

Tabel 1.1 

Market share smartphone tahun 2010 di Indonesia 

Jenis Smartphone Market Share 

RIM/ BlackBerry 23% 

Apple 14% 

Symbian 40% 

Microsoft WM 16% 

Lainnya 7% 

Sumber : Businessweek (2010) 

Banyaknya produsen yang bergerak dalam bisnis smartphone tentunya menimbulkan 

konsekuensi pada tajamnya persaingan dalam mendapatkan pelanggan dan mempertahankan 

pelanggan yang  ada. Hal ini diperberat dengan adanya penetapan harga yang sangat kompetitif, 

fitur-fitur yang canggih, serta desain yang menarik dari berbagai jenis dan merek smartphone 

yang terdapat di pasaran. 



Gejolak lingkungan bisnis dan adanya pergeseran tuntutan pelanggan, menuntut produsen 

untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Seperti konsumen dengan tingkat 

kemakmuran yang lebih baik, kini membutuhkan handphone yang tidak hanya sekedar 

memenuhi kebutuhan akan berkomunikasi melalui voice call dan pesan singkat, tetapi lebih jauh 

dari itu mereka membutuhkan akses internet baik untuk kebutuhan bisnis maupun sosialisasi 

mereka. Perusahaan harus mampu menciptakan produk smartphone dengan fitur-fitur canggih 

yang berkualitas dan dapat memuaskan penggunanya. 

Oleh karena itu, produk merupakan variabel yang paling mendasar, karena produk 

merupakan penawaran nyata oleh perusahaan kepada pasar (Kotler dan Armstrong, 2001). 

Terkait dengan produk, terdapat dua jenis tingkat keterlibatan (involvement product), yaitu low 

involvement dan high involvement product (Peter dan Olson, 2008).  

Keterlibatan (involvement) adalah tingkat hubungan personal yang dimiliki oleh konsumen 

terhadap produk, merek, atau objek (Peter dan Olson, 2008). Pada low involvement product, 

konsumen merasa tidak begitu terkait dengan konsekuensi penting atau tujuan mereka. 

Sedangkan pada high involvement product, konsumen merasa bahwa produk tersebut penting 

dalam memenuhi personal goals mereka, sehingga mereka akan mencari informasi lebih jauh 

mengenai produk tersebut (Peter dan Olson, 2008). Untuk itu, konsumen yang membutuhkan 

produk kategori high involvement seperti handphone, mereka akan berusaha untuk mencari 

informasi mengenai produk apa yang ingin dibelinya. Konsumen tersebut membutuhkan 

referensi dari pihak lain mengenai informasi keunggulan suatu produk agar tidak melakukan 

kesalahan dalam membeli produk (Agustina, 2009). Oleh karena itu, positive word of mouth 



sangat berperan dalam pemilihan dan pembelian produk kategori high involvement product, 

seperti misalnya smartphone BlackBerry. 

Mengingat positive word of mouth berasal dari pengalaman langsung pengguna suatu 

produk atau jasa, sehingga memiliki kemampuan melebihi sebuah iklan dalam promosi suatu 

produk. Maka aktifitas word of mouth marketing merupakan salah satu taktik jitu untuk 

mendongkrak keuntungan perusahaan. Kekuatan pemasaran positive word of mouth memberikan 

hasil citra positif  dimata konsumen, sehingga memunculkan ketertarikan untuk mencoba dan 

menggunakan produk perusahaan (Wagenugraha, 2009). Oleh karena itu, keberadaan positive 

word of mouth sangatlah penting bagi perusahaan. 

Selain kategori produk high involvement tersebut, terdapat pula beberapa variabel yang 

dapat mempengaruhi konsumen untuk melakukan positive word of mouth seperti atribut produk. 

M. Ramdhan (2008) menyatakan bahwa atribut produk yang dapat dinikmati oleh konsumen 

tersebut mendorong konsumen untuk melakukan positive word of mouth terhadap orang-orang 

terdekatnya, sehingga variabel atribut produk perlu diperhatikan oleh perusahaan. 

Selain itu, tingkat kepuasan konsumen yang berbeda akan memberikan pengaruh yang 

berbeda pada perilaku word of mouth. Anderson (1998) dalam Erida (2008) menyatakan bahwa 

konsumen yang sangat puas atas produk atau jasa yang mereka konsumsi akan melakukan 

positive word of mouth lebih tinggi dari mereka yang puas, dan sebaliknya konsumen yang tidak 

puas akan melakukan negative word of mouth. Oleh karena itu, kepuasan konsumen menjadi 

bagian yang harus diperhatikan dalam usaha untuk menciptakan word of mouth communication. 



Sedangkan aspek lain seperti loyalitas juga menjadi bagian terciptanya positive word of 

mouth karena konsumen yang loyal cenderung akan melakukan pembelian berulang (Oliver, 

1999), sehingga mendorong adanya kegiatan positive word of mouth yang mereka lakukan 

terhadap orang lain, karena rasa loyal terhadap perusahaan. Mereka ingin orang lain juga 

menggunakan produk atau jasa yang sama. 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis 

bagaimana pengaruh atribut produk, kepuasan konsumen, dan loyalitas terhadap positive word of 

mouth produk smartphone BlackBerry, khususnya di Jakarta, maka penulis bermaksud 

mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Atribut Produk, Kepuasan 

Konsumen, dan Loyalitas Terhadap Positive Word of Mouth Produk Smartphone 

BlackBerry di Jakarta”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh atribut produk terhadap positive word of mouth produk smartphone 

BlackBerry? 

2. Bagaimana pengaruh kepuasan konsumen terhadap positive word of mouth produk 

smartphone BlackBerry? 

3. Bagaimana pengaruh loyalitas terhadap positive word of mouth produk smartphone 

BlackBerry? 

 



1.3 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan tepat menuju sasaran sesuai dengan perumusan masalah 

tersebut maka penulis melakukan pembatasan dalam penelitian yang akan dilakukan, yaitu : 

1. Pada penelitian ini hanya difokuskan pada pengaruh variabel atribut produk, kepuasan 

konsumen, dan loyalitas terhadap positive word of mouth produk smartphone BlackBerry. 

2. Responden pada penelitian ini adalah masyarakat Jakarta pengguna produk smartphone 

BlackBerry dalam tiga bulan terakhir dengan usia diatas 21 tahun. 

3. Penulis akan meneliti responden yang berdomisili di Jakarta (masyarakat Jakarta), 

dikarenakan Jakarta sebagai kota besar sudah cukup dianggap merepresentasikan 

penelitian yang akan dilakukan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel atribut produk terhadap positive 

word of mouth produk smartphone BlackBerry. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel kepuasan konsumen terhadap 

positive word of mouth produk smartphone BlackBerry. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel loyalitas terhadap positive word 

of mouth produk smartphone BlackBerry. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 



Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

A. Bagi Akademisi 

1. Sebagai bahan wacana untuk menambah pemahaman, pengetahuan, penyebarluasan, 

sekaligus pengembangan mengenai pengaruh atribut produk, kepuasan konsumen, dan 

loyalitas terhadap positive word of mouth produk smartphone BlackBerry. 

2. Memberikan gambaran mengenai seberapa jauh pengaruh atribut produk, kepuasan 

konsumen, dan loyalitas terhadap positive word of mouth produk smartphone BlackBerry. 

B.  Bagi Praktisi 

1. Mengetahui pengaruh variabel atribut produk, kepuasan konsumen, dan loyalitas dalam 

membentuk positive word of mouth. 

2. Dapat dijadikan acuan dalam memaksimalkan atribut produk, kepuasan konsumen, dan 

loyalitas dalam meningkatkan positive word of mouth sehingga dapat bersaing dengan 

industri sejenis di wilayah Jakarta. 

C. Bagi Penulis 

Untuk menerapkan teori marketing yang telah didapatkan di bangku kuliah serta untuk 

menambah pengetahuan tentang pengaruh atribut produk, kepuasan konsumen, dan 

loyalitas terhadap positive word of mouth produk smartphone BlackBerry. 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

Untuk mendapatkan gambaran mengenai skripsi ini maka pembahasan dari skripsi ini 

disusun berdasarkan beberapa bab secara sistematis sehingga antar bab mempunyai hubungan 

yang erat. Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut: 



BAB I: PENDAHULUAN 

Secara garis besar bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah penelitian yang 

akan diteliti, perumusan masalah penelitian, pembatasan masalah penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan teori yang dapat dipakai sebagai dasar acuan penelitian, khususnya 

yang berkaitan dengan teori atribut produk, kepuasan konsumen, loyalitas, dan positive word of 

mouth, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan mengenai jenis dan desain penelitian yang digunakan, populasi dan 

sampel, sampel unit, ukuran sampel, proses pengambilan sampel, definisi operasional variabel 

atribut produk; kepuasan konsumen; loyalitas dan word of mouth, metode analisis data, teknik 

analisis, dan pengujian hipotesis. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan yaitu sejarah singkat 

perusahaan, struktur organisasi, produk yang diproduksi, dan pembahasan tentang atribut produk, 

kepuasan konsumen, dan loyalitas terhadap positive word of mouth produk smartphone 

BlackBerry berdasarkan hasil kuisioner yang telah dijalankan. 

 

 



BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Di dalamnya berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan serta 

saran yang dibuat oleh penulis untuk berbagai pihak yang terkait dengan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Produk 

 Produk merupakan salah satu unsur dari bauran pemasaran yang dapat memuaskan atau 

memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Melalui pembelian produk, konsumen 

diharapkan dapat terpenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Menurut Tjiptono (1997), produk 

didefinisikan sebagai pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan 

sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Sedangkan 

menurut Kotler & Armstrong, (2001) produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan 

kepada pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat 

memuaskan keinginan atau kebutuhan pemakainya. 

 Berpijak pada kedua teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa produk yang 

ditawarkan pada konsumen haruslah memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk bisa 

berupa manfaat tangible maupun intangible yang dapat memuaskan konsumen. 

 Dari kedua teori tersebut, dalam penelitian ini definisi yang digunakan untuk menjelaskan 

produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk mendapatkan perhatian, 

dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan 

pemakainya (Kotler dan Armstrong, 2001). 



 

2.1.2. Atribut Produk  

Menurut Kotler dan Armstrong (2001), pengembangan produk dan jasa memerlukan 

pendefinisian manfaat-manfaat yang akan ditawarkan. Manfaat-manfaat tersebut kemudian 

dikomunikasikan dan disampaikan melalui atribut-atribut produk seperti kualitas, fitur, serta 

desain. Sedangkan Tjiptono (2005) menambahkan tiga unsur tambahan yaitu merek, label dan 

kemasan. 

Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan 

dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian (Tjiptono, 2005). Atribut-atribut produk 

tersebut sangat berpengaruh terhadap reaksi pelanggan akan suatu produk. Atribut produk 

merupakan salah satu faktor produk yang menentukan tinggi rendahnya nilai dari suatu produk 

yang dirancang oleh perusahaan. 

Sementara itu, Kaplan dan Norton (1996) dalam Ramdhan (2008) menyatakan bahwa 

atribut produk dapat mengidentifikasikan tiga tujuan sebagai atribut utama untuk proporsi nilai 

pelanggan, yaitu harga, model atau desain, dan mutu atau kualitas. 

Menurut Simamora (2001), atribut produk adalah segala hal yang melekat pada produk 

atau menjadi bagian dari produk itu sendiri. Sedangkan Buchari Alma (2004) dalam Ramdhan 

(2008) mengungkapkan bahwa produk adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak 

berwujud termasuk di dalamnya warna, harga, nama baik toko yang menjual (pengecer), yang 

diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginannya. 

Atribut produk antara satu jenis produk dengan jenis produk lainnya mungkin akan 

berbeda, karena atribut produk juga dapat menunjukkan ciri tertentu dari suatu produk. 



Mengembangkan suatu produk mencakup penerapan manfaat yang akan disampaikan produk. 

Manfaat ini dikomunikasikan dan disampaikan oleh atribut produk seperti kualitas atau mutu, 

sifat dan rancangan. Keputusan mengenai atribut produk ini sangat penting dalam mempengaruhi 

reaksi konsumen terhadap suatu produk, sehingga konsumen yang puas dan menyukai suatu 

produk dapat melakukan promosi terhadap orang-orang terdekatnya (Ramdhan, 2008). 

Dari beberapa teori mengenai atribut produk tersebut, definisi atribut produk yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah definisi menurut Kotler dan Armstrong (2001) yaitu, 

manfaat-manfaat yang akan ditawarkan suatu produk yang kemudian dikomunikasikan dan 

disampaikan melalui kualitas, fitur, serta desain. 

2.1.3 Komponen Atribut Produk 

 Kotler dan Armstrong (2001) mengelompokan atribut produk menjadi tiga unsur penting, 

yaitu kualitas produk (product quality), fitur prfoduct (product features), dan desain produk 

(product design). 

2.1.3.1 Kualitas Produk (Product Quality) 

Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-fungsinya; 

kemampuan itu meliputi daya tahan, kehandalan, ketelitian yang dihasilkan, kemudahan 

dioperasikan dan diperbaiki, dan atribut lain yang berharga pada produk secara keseluruhan. 

Untuk meningkatkan  kualitas  produk  perusahaan  dapat menerapkan  program Total  Quality  

Manajemen (TQM). Selain mengurangi kerusakan produk,  tujuan  pokok  TQM  adalah untuk  

meningkatkan  nilai  pelanggan (Kotler dan Armstrong, 2001). 

Bagi sebagian perusahaan, meningkatkan kualitas atau mutu berarti menggunakan 



pengendalian kualitas atau mutu yang lebih baik untuk meminimalisasi cacat yang akan 

mengecewakan konsumen. Banyak perusahaan yang menjadikan kualitas atau mutu sebagai 

senjata stratejik yang ampuh dimana kualitas atau mutu stratejik menyangkut usaha memperoleh 

keunggulan lebih dari pesaing yang menawarkan produk dan jasa yang dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen secara konsisten (Kotler dan Armstrong, 2006). 

2.1.3.2 Fitur Produk (Product Features) 

 Fitur produk merupakan sarana kompetitif untuk membedakan produk suatu perusahaan 

dengan produk-produk pesaing. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kotler dan 

Armstong (2006) bahwa fitur adalah alat untuk bersaing yang membedakan produk suatu 

perusahaan dengan produk perusahaan-perusahaan pesaing. Fitur produk identik dengan sifat dan 

sesuatu yang bersifat unik, khas dan istimewa yang tidak dimiliki oleh produk lainnya. 

Karakteristik yang melekat pada suatu produk merupakan hasil pengembangan dan 

penyempurnaan secara terus-menerus. 

2.1.3.3 Desain Produk (Product Design) 

 Cara lain untuk menambah kekhasan suatu produk adalah melalui desain produk. 

Beberapa perusahaan mempunyai reputasi yang sangat baik karena memiliki desain produk yang 

bagus. Desain memiliki konsep yang lebih luas dari gaya. Gaya semata-mata menjelaskan 

penampilan produk tertentu, mengedepankan penampilan luar. Sedangkan desain bukan sekedar 

tampilan luar, tetapi masuk sampai ke jantung produk. Desain yang baik dapat memberikan 

kontribusi dalam hal kegunaan produk juga penampilannya. Desain selain mempertimbangkan 

faktor penampilan juga bertujuan untuk memperbaiki kinerja produk, mengurangi biaya produksi 

dan menambah keunggulan bersaing (Kotler dan Armstrong, 2001). 



Kotler (2006) berpendapat bahwa desain atau rancangan adalah totalitas keistimewaan 

yang mempengaruhi penampilan fungsi produk dari segi kebutuhan pelanggan. Gaya (style) 

adalah cara ekspresi yang bersifat dasar yang unik, yang muncul dalam bidang usaha manusia 

(Kotler, 2006). Dengan kata lain, gaya menggambarkan penampilan dan perasaan produk itu 

bagi pembeli. 

Beberapa perusahaan kini menyadari arti pentingnya desain. Dengan desain yang baik 

dapat menarik perhatian, menekan biaya produksi, dan memberikan keunggulan kompetitif yang 

kuat pada produk di dalam pasar sasaran. Selain itu desain juga harus memiliki daya tarik 

tersendiri, mode yang bisa bertahan cukup lama, dan bukan hanya merupakan keisengan semata. 

 

2.1.4 Kepuasan Konsumen 

Kepuasan konsumen merupakan konsep penting dalam konsep pemasaran dan penelitian 

konsumen (Peter dan Olsen, 2000). Sudah menjadi pendapat umum bahwa jika konsumen 

merasa puas dengan suatu produk atau merek, mereka cenderung akan terus membeli dan 

menggunakannya serta memberitahu orang lain tentang pengalaman mereka yang menyenangkan 

dengan produk tersebut (Peter dan Olsen, 2000). Jika mereka tidak dipuaskan, mereka cenderung 

beralih merek serta mengajukan keberatan pada produsen, pengecer, dan bahkan 

menceritakannya kepada konsumen lainnya (Peter dan Olsen, 2000). 

Konsumen memasuki situasi jual-beli dengan harapan-harapan tertentu. Konsumen 

mempunyai angan-angan tentang perasaan yang ingin mereka rasakan ketika mereka 

menyelesaikan suatu transaksi atau ketika mereka menggunakan barang yang mereka beli 

maupun ketika menikmati pelayanan yang telah mereka bayar. Mencapai tingkat kepuasan 



konsumen tertinggi adalah tujuan utama pemasaran. 

Pada kenyataannya, akhir-akhir ini banyak perhatian tercurah pada konsep kepuasan total, 

yang implikasinya adalah mencapai kepuasan sebagian saja tidaklah cukup untuk membuat 

konsumen setia dan kembali lagi. Ketika konsumen merasa puas akan pelayanan yang 

didapatkan pada saat proses transaksi dan juga puas akan barang atau jasa yang mereka 

dapatkan, besar kemungkinan mereka akan kembali lagi dan melakukan pembelian-pembelian 

yang lain, bahkan akan merekomendasikan pada teman-teman dan keluarganya tentang 

perusahaan tersebut dan produk-produknya. Juga kecil kemungkinannya mereka berpaling ke 

pesaing-pesaing perusahaan. Mempertahankan kepuasan konsumen dari waktu ke waktu akan 

membina hubungan yang baik dengan mereka. Hal ini dapat meningkatkan keuntungan 

perusahaan dalam jangka panjang (Erida, 2008). 

Namun, perusahaan harus berhati-hati agar tidak terjebak pada keyakinan bahwa konsumen 

harus dipuaskan tak peduli berapapun biayanya. Tidak semua konsumen memiliki nilai yang 

sama bagi perusahaan. Beberapa konsumen layak menerima perhatian dan pelayanan yang lebih 

dibandingkan konsumen lain. Ada konsumen yang tidak akan pernah memberikan umpan balik 

tak peduli berapa banyak perhatian yang kita berikan pada mereka, dan tak peduli berapa 

puasnya mereka. Dengan demikian, antusiasme tentang kepuasan konsumen harus didukung oleh 

analisis-analisis yang tajam. 

Beberapa ahli memberikan definisi mengenai kepuasan konsumen. Menurut Kotler (2003), 

kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa yang timbul setelah membandingkan antara 

persepsi atau kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Seperti 

dijelaskan dalam definisi tersebut, kepuasan merupakan fungsi dari persepsi atau kesan atas 



kinerja dan harapan. Jika kinerja berada di bawah harapan, maka konsumen akan merasa tidak 

puas. Jika kinerja memenuhi harapan, maka konsumen akan merasa puas. Jika kinerja melebihi 

harapan, maka konsumen akan merasa sangat puas. 

Menurut Cravens et al (2002) dalam Erida (2008), kepuasan konsumen adalah tujuan dari 

semua strategi pemasaran. Tingkat kepuasan konsumen yang tinggi dapat dicapai melalui 

marketing relationship strategy. 

Day (2000) dalam Erida (2008) menyatakan, bahwa kepuasan atau ketidakpuasan 

konsumen adalah respon konsumen terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara 

harapan sebelumnya (atau norma kinerja lainnya) dan kinerja aktual produk yang dirasakan 

setelah pemakaiannya. Engel (1990) dalam Erida (2008), mengungkapkan, bahwa kepuasan 

konsumen merupakan evaluasi pembeli, dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya 

memberikan hasil (outcome) sama atau melampaui harapan konsumen, sedangkan ketidakpuasan 

timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan konsumen.  

Menurut Gerson (2001) kepuasan konsumen adalah persepsi konsumen bahwa 

harapannya telah terpenuhi atau terlampaui. Konsumen yang puas akan melakukan bisnis lebih 

banyak dengan perusahaan. Sedangkan Griffin (1995) dalam Erida (2008) mengartikan kepuasan 

konsumen sebagai emosi yang dihasilkan dari penilaian atas rangkaian penawaran. 

Tse dan Wilson (1988) dalam Erida (2008) menyatakan kepuasan dan ketidakpuasan 

adalah respon pelanggan terhadap ketidaksesuaian (disconfirmation) yang dirasakan antara 

harapan sebelumnya (atau norma kinerja lainnya) dan kinerja aktual produk yang dirasakan 

setelah pemakaiannya. Lebih jauh lagi Tse and Wilson (1988) menguraikan dua variabel utama 

yang menentukan kepuasan pelanggan, yaitu expectations dan perceived performance. Apabila 



perceived performance melebihi expectations maka pelanggan akan puas, tetapi apabila 

sebaliknya maka pelanggan merasa tidak puas. 

Mowen dan Minor (1998) mengemukakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan konsumen 

merupakan dampak dari perbandingan antara harapan konsumen sebelum pembelian dengan 

yang sesungguhnya diperoleh konsumen dari produk yang dibeli tersebut. Ketika konsumen 

membeli suatu produk, maka ia memiliki harapan tentang bagaimana produk tersebut berfungsi 

(product performance). 

Menurut Mowen dan Minor (1998), produk akan berfungsi sebagai berikut : 

1. Produk berfungsi lebih baik dari yang diharapkan : diskonfirmasi positif (positive 

disconfirmation). Jika hal ini terjadi maka konsumen akan merasa puas. 

2. Produk berfungsi seperti yang diharapkan : konfirmasi sederhana (simple confirmation). 

Produk tersebut tidak memberikan rasa puas dan juga tidak mengecewakan konsumen 

maka konsumen akan netral. 

3. Produk berfungsi lebih buruk dari yang diharapkan : diskonfirmasi negatif (negative 

disconfirmation). Produk yang berfungsi buruk tidak sesuai dengan harapan konsumen 

akan menyebabkan kekecewaan bagi konsumen, sehingga konsumen merasa tidak puas. 

Swan (1980) dalam Tjiptono (2001), mendefinisikan kepuasan konsumen sebagai evaluasi 

secara sadar atau penilaian kognitif menyangkut apakah kinerja produk relatif bagus atau jelek 

atau apakah produk bersangkutan cocok atau tidak cocok dengan tujuan atau pemakaiannya. 

Kepuasan konsumen adalah tingkatan dimana anggapan kinerja (perceived performance) 

produk akan sesuai dengan harapan seorang konsumen (Kotler, 2001) . Konsumen merasa puas 

kalau harapan mereka terpenuhi, dan merasa amat gembira kalau harapan mereka terlampaui. 



Konsumen yang puas cenderung tetap loyal lebih lama, membeli lebih banyak, kurang peka 

terhadap perubahan harga dan pembicaraannya menguntungkan perusahaan. Dalam rangka 

menciptakan kepuasan konsumen, produk yang ditawarkan perusahaan harus berkualitas. 

Kualitas mencerminkan semua dimensi penawaran produk yang menghasilkan manfaat bagi 

konsumen. 

Desatnick (1987) dalam Buttle (1998), mengutip penelitian yang dilakukan untuk White 

House Office of Consumer Affairs menegaskan bahwa konsumen yang merasa tidak puas 

cenderung mengatakan setidaknya dua kali kepada sebanyak mungkin orang dibandingkan 

dengan konsumen yang puas. Sekitar 90% atau lebih konsumen yang tidak puas dengan layanan 

yang mereka terima tidak akan membeli lagi atau kembali. Lebih buruk lagi, masing-masing 

konsumen yang tidak bahagia akan menceritakan kisahnya untuk setidaknya ke 9 orang lainnya, 

dan 13% dari mantan konsumen yang tidak bahagia akan menceritakan kisah mereka untuk lebih 

dari 20 orang. 

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bagaimana kepuasan yang dirasakan oleh konsumen 

sangat mempengaruhi kegiatan word of mouth yang mereka sampaikan kepada orang lain, baik 

itu word of mouth yang positif maupun negatif, tergantung dari puas atau tidak puasnya seorang 

konsumen atas produk maupun jasa yang mereka gunakan. 

Menurut Garvin (1998) dalam Erida (2008), faktor yang sering digunakan untuk 

mengevaluasi kepuasan terhadap suatu produk antara lain, meliputi: 

a. Kinerja (performance) 

Kinerja merupakan karakteristik operasi pokok dari produk inti (core product) yang 

dibeli. 

b. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (features) 



Fitur merupakan karakteristik sekunder atau pelengkap. 

c. Kehandalan (reliability) 

Kehandalan yaitu kemungkinan kecil produk akan mengalami kegagalan atau kerusakan 

dalam penggunaannya. 

d. Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to spesifications) 

Yaitu sejauh mana karakteristik desain operasi memenuhi standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

e. Daya tahan (durability) 

Daya tahan berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan. 

f. Serviceability 

Serviceability meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, dan kemudahan 

penggunaan, serta penanganan keluhan yang memuaskan. 

g. Estetika 

Estetika yakni daya tarik produk oleh panca indera. 

h. Kualitas yang dipersepsikan 

Yaitu citra dan reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. 

 

Dari beberapa teori mengenai kepuasan konsumen tersebut, pada penelitian ini definisi 

kepuasan konsumen adalah perbandingan antara harapan konsumen sebelum pembelian dengan 

yang sesungguhnya diperoleh konsumen dari produk yang dibeli tersebut. Ketika konsumen 

membeli suatu produk, maka ia memiliki harapan tentang bagaimana produk tersebut berfungsi 



(product performance). Jika kinerja produk yang dibeli melebihi harapannya, maka konsumen 

akan puas. Jika kinerja produk tidak sesuai dengan harapannya, maka konsumen merasa tidak 

puas. Definisi tersebut mengacu pada teori Mowen dan Minor (1998). 

 

2.1.5 Loyalitas 

Loyalitas menurut Tjiptono (2000) adalah situasi dimana konsumen bersikap positif 

terhadap suatu produk atau produsen (penyedia jasa) diikuti pola pembelian ulang yang 

konsisten. 

Loyalitas konsumen sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan dalam 

jangka panjang. Loyalitas dapat juga dianggap sebagai suatu kondisi yang berhubungan dengan 

rentang waktu dalam melakukan pembelian tidak lebih dari dua kali dalam 

mempertimbangkannya (Griffin, 1995). Selain melakukan pembelian ulang dan rutin, konsumen 

yang loyal juga akan melakukan pembelian atas produk perusahaan yang lain dan menjadi sarana 

promosi yang efektif yaitu mengajak orang lain untuk mengkonsumsi atau menggunakan produk 

tersebut melalui komunikasi dari mulut ke mulut (word of mouth).  

Oliver (1999) menggambarkan loyalitas sebagai komitmen yang dipegang secara 

mendalam untuk membeli produk atau jasa yang disukai secara konsisten di masa mendatang, 

yang menyebabkan pembelian merek atau sekumpulan merek yang sama secara berulang, tanpa 

memperhatikan pengaruh situasional dan usaha-usaha pemasaran yang secara potensial 

menyebabkan perilaku beralih (switching behavior). 



Griffin (1995) dalam Ronny dan Sunandar (2007) mengemukakan bahwa konsumen yang 

loyal adalah konsumen yang memilliki ciri-ciri antara lain melakukan pembelian secara berulang 

terhadap badan usaha yang sama, memberitahukan kepada orang lain tentang kepuasan-kepuasan 

yang didapat dari badan usaha tersebut, dan menunjukkan kekebalan terhadap tawaran-tawaran 

dari badan usaha pesaing. 

Sedangkan Lovelock (1991) dalam Ronny dan Sunandar (2007) menyatakan bahwa tingkat 

kesetiaan dari konsumen terhadap suatu barang atau jasa merek tertentu tergantung pada 

beberapa faktor, yaitu besarnya biaya untuk berpindah ke merek barang atau jasa yang lain, 

adanya kesamaan mutu, kuantitas atau pelayanan dari jenis barang atau jasa pengganti, adanya 

risiko perubahan akibat biaya barang atau jasa pengganti dan berubahnya tingkat kepuasan yang 

didapat dari merek baru dibanding dengan pengalaman terhadap merek sebelumnya yang pernah 

dipakai. 

Menurut Barnes (2003), loyalitas mungkin memudar seiring waktu. Aspek lain loyalitas 

konsumen adalah kesediaan konsumen untuk merekomendasikan perusahaan tersebut kepada 

teman, anggota keluarga, dan kolega mereka. Konsumen yang puas akan lebih mungkin 

menceritakan pengalaman mereka kepada orang lain dan merekomendasikan bisnis tersebut pada 

mereka. 

Loyalitas menurut Mowen dan Minor (1998) adalah kondisi dimana konsumen mempunyai 

sikap positif terhadap sebuah produk, serta mempunyai komitmen terhadap produk tersebut dan 

bermaksud meneruskan pembeliannya di masa yang akan datang. Loyalitas ini mengarah pada 

pembelian yang berulang, perekomendasian dan proporsi pembelanjaan yang meningkat (Mowen 

dan Minor, 1998). 



Definisi loyalitas pada penelitian ini mengacu pada teori Oliver (1999) yang 

menggambarkan bahwa loyalitas merupakan komitmen yang dipegang secara mendalam untuk 

membeli produk atau jasa yang disukai secara konsisten di masa mendatang, yang menyebabkan 

pembelian merek atau sekumpulan merek yang sama secara berulang, tanpa memperhatikan 

pengaruh situasional dan usaha-usaha pemasaran yang secara potensial menyebabkan perilaku 

beralih (switching behavior). 

 

2.1.6 Word of Mouth 

 Setiap perusahaan berusaha mencari cara-cara baru untuk mencapai dan mempertahankan 

keunggulan kompetitif di pasar dikarenakan persaingan yang semakin kompetitif. Sebuah titik 

potensi diferensiasi adalah word of mouth yang merupakan rujukan dari pelanggan yang puas 

(Sweeney, 2005). Kekuatan word of mouth tidak diragukan lagi, karena word of mouth 

dipandang jauh lebih efektif dibandingkan iklan. Word of mouth dapat berupa positif, netral atau 

negatif. (Day 1971 dalam Sweeney, 2005). 

Word of mouth adalah usaha pemasaran yang memicu konsumen untuk membicarakan, 

mempromosikan, merekomendasikan dan menjual produk atau merek suatu perusahaan kepada 

pelanggan lainnya (Sernovitz, 2006). Tujuan akhirnya adalah seorang konsumen tidak hanya 

mampu membicarakan dan mempromosikan tetapi secara tidak langsung mampu menjual kepada 

konsumen lainnya. 

Untuk itu, satu hal terpenting adalah bagaimana sebuah merek dapat menciptakan suatu 

kepuasan kepada konsumen yang baru mengkonsumsi untuk pertama kalinya. Karena citra yang 



tercipta tersebut akan berpengaruh pada perilakunya di masa mendatang, termasuk referensi yang 

akan diberikan kepada calon konsumen lainnya. 

Sementara itu, Arndt (1967) dalam Sweeney (2005) menguraikan dengan ringkas word of 

mouth sebagai komunikasi lisan orang per orang antara komunikator dengan penerima, dimana 

penerima mempersepsikan non-komersial mengenai merek, produk atau layanan. Positive word 

of mouth sangat efektif karena beberapa alasan, yaitu : 

1. Word of mouth is customized, karena informan memberikan informasi dengan cara yang 

relevan kepada penerima. 

2. Word of mouth dapat menghemat waktu dan biaya penerima dalam mengidentifikasi 

informasi yang tepat. 

3. Word of mouth setidaknya ditawarkan melalui sumber-sumber informan yang 

independen, tidak memiliki kepentingan pribadi dalam penjualan pelayanan, yang 

menambahkan kredibilitasnya. 

 

Stern (1994) dalam Buttle (1998) mendefinisikan word of mouth sebagai pertukaran pesan 

lisan atau pembicaraan singkat antara sumber dan penerima yang berkomunikasi secara langsung 

dalam kehidupan nyata. Konsumen tidak diasumsikan untuk membuat, merevisi dan merekam 

pertukaran percakapan yang disampaikan tentang produk dan layanan. Word of mouth tidak 

harus terfokus pada merek, produk atau layanan, organisasi juga dapat menjadi fokus. Di era 

elektronik dewasa ini,  word of mouth dapat dilakukan tidak hanya melalui tatap muka langsung, 

tetapi juga melalui media elektronik (Buttle, 1998). 



Menurut Assael (1998) dalam Ronny dan Sunandar (2007), word of mouth adalah 

komunikasi interpersonal antara dua atau bahkan lebih individu seperti anggota kelompok 

referensi atau konsumen dan tenaga penjual. Rekomendasi dari mulut ke mulut merupakan salah 

satu faktor penting yang berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk membeli produk, 

terlebih lagi untuk produk yang membutuhkan referensi khusus. Word of mouth memainkan 

peran yang penting ketika produk tersebut lebih berisiko atau tidak pasti dan ketika keterlibatan 

konsumen dengan produk tersebut tinggi (Hogan et al, 2003). 

Sekitar 89% dari 2000 konsumen di lima kota besar Indonesia lebih mempercayai 

rekomendasi dari teman dan keluarga pada saat memutuskan untuk membeli sebuah produk. 

Sementara itu, iklan hanya menempati peringkat kelima sebagai sumber referensi yang dipercaya 

oleh konsumen. Rata-rata konsumen Indonesia akan menceritakan hal-hal positif tentang sebuah 

merek kepada tujuh orang. Sementara hal-hal negatif diceritakan kepada sebelas orang. Selain 

itu, hasil riset juga menunjukkan bahwa sebuah brand memerlukan enam rekomendasi positif 

untuk menetralisir hanya satu pemberitaan negatif dari seorang konsumen (Onbee Marketing 

Research, 2009). 

Assael (1998) mengatakan bahwa konsumen yang puas merupakan sales person yang 

terbaik bagi perusahaan. Ilustrasi ini menggambarkan pentingnya word of mouth bagi pemasar, 

kepuasan konsumen atas pengaruh teman dan secara relatif akan membeli. Sedangkan 

ketidakpuasan konsumen akan menghalangi penjualan. Pemasar yang berusaha mengambil 

keuntungan dari word of mouth sebagai alat pemasaran 

perlu untuk memastikan pelanggan yang sudah ada puas dengan produk atau jasa perusahaan 

(Sweeney, 2005). 



Pengaruh seseorang sangat kuat, karena konsumen pada umumnya menghormati kerabat 

mereka yang dapat dipercaya daripada sumber informasi yang komersial. Selain itu, mencari 

informasi dari kelompok referensi dan keluarga berarti mengurangi risiko dalam keputusan 

pembelian (Assael, 1998). 

Informasi word of mouth seringkali dapat menjadi pengaruh yang utama bagi konsumen 

dalam suatu proses pengambilan keputusan. Dalam informasi tertentu, informasi yang pertama 

kali muncul cenderung mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap evaluasi daripada 

informasi yang terakhir. Selain itu, tingkat keterlibatan yang berbeda (high involvement and low 

involvement) akan suatu produk akan mempengaruhi para pencari informasi atau calon 

konsumen lebih mengevaluasi informasi yang didapat berkaitan dengan upaya-upaya yang 

dilakukan dalam mengolah pesan. Jika tingkat keterlibatan produk tinggi maka seseorang 

cenderung memiliki motivasi atau kemampuan yang lebih untuk menerima pesan yang diberikan 

secara terinci (Rosa, 2008). 

Dari beberapa teori tersebut, definisi word of mouth adalah usaha pemasaran yang memicu 

konsumen untuk membicarakan, mempromosikan, merekomendasikan dan menjual produk atau 

merek suatu perusahaan kepada pelanggan lainnya, mengacu pada teori Sernovitz (2006). 

 

2.1.6.1 Sumber Word of Mouth 

Menurut George Silverman (2001), ada 3 (tiga) jenis sumber word of mouth, yaitu : 

1. Expert to expert 



Sumber dari expert to expert word of mouth biasanya berasal dari company advocates. Ketika 

suatu perusahaan mempunyai beberapa orang experts dan mereka mampu membuat konsumen 

membicarakan produknya, sehingga konsumen akan saling berebut membeli produk tersebut. 

Fungsi dari company advocates adalah sebagai ahli yang memberikan informasi mengenai 

tuntutan dan keuntungan dari produknya. 

2. Expert to peer 

Expert to peer word of mouth ialah salah satu sumber word of mouth yang berfungsi sebagai 

pemberi konfirmasi apa yang sedang trend dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Peer to peer 

Sumber terakhir dari word of mouth adalah yang didapatkan dari seorang teman atau kerabat 

dekat atau keluarga. Proses word of mouth disini hanya dapat terjadi apabila seorang konsumen 

mendengar komentar langsung dari teman atau kerabat dekatnya bukan dari pengalaman 

konsumen ketika sudah pernah membeli produk tersebut (past experience). 

Berikut adalah tabel rangkuman dari sumber-sumber word of mouth : 

Tabel 2.1 

Sumber-sumber word of mouth 

Sumber Fungsi 

Company Advocates Memberikan informasi 

Experts Memberikan konfirmasi 

Teman dekat (peers) Memberikan verifikasi 

Sumber : Silverman (2001) 



 

2.1.6.2 Karakteristik Word of Mouth 

 Buttle (1998) menjelaskan bahwa word of mouth dapat dilihat karakteristiknya melalui 

valensi, fokus, waktu, permintaan dan intervensi. 

1. Valensi 

Dari perspektif pemasaran, word of mouth dapat bersifat positif atau negatif. 

Positive word of mouth terjadi ketika testimonial kabar baik dan dukungan yang 

diinginkan oleh perusahaan diucapkan. Negative word of mouth adalah gambar cermin. 

Apa yang negatif dari sudut pandang perusahaan dapat dianggap sebagai sangat positif 

dari sudut pandang konsumen. 

2. Fokus 

Fokus perusahaan pada word of mouth tidak hanya antar konsumen saja, tetapi juga 

membangun dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan dalam berbagai 

domain : konsumen (yang mungkin pengguna akhir atau perantara), pemasok, aliansi, 

karyawan, tokoh masyarakat, rekrutmen dan pasar rujukan (Christopher et al., 1991 

dalam Buttle, 1998). Fokus yang jelas dari tulisan manajemen puncak mengenai word of 

mouth adalah bahwa dari pelanggan yang puas berkomunikasi dengan calon pelanggan 

lainnya. Dengan kata lain, asumsi bahwa word of mouth berfungsi untuk menarik 

pelanggan ke tangga loyalitas, dengan demikian mengubah prospek menjadi pelanggan 

(Buttle, 1998). 

3. Waktu 



Penyebaran word of mouth dapat dilakukan baik sebelum atau setelah pembelian. 

Word of mouth dapat beroperasi sebagai sumber informasi pra-pembelian yang penting. 

Hal ini dikenal sebagai masukan (input) word of mouth. Konsumen mungkin juga 

menyebarkan word of mouth setelah pembelian atau pengalaman konsumsi. Hal ini 

dikenal sebagai keluaran (output) word of mouth. 

4. Permintaan 

Tidak semua komunikasi word of mouth berasal dari konsumen. Memang, word of 

mouth dapat ditawarkan dengan atau tanpa ajakan, atau mungkin tidak dapat dicari. 

Namun, ketika otoritatif informasi yang dicari, pendengar mungkin akan mencari 

masukan dari pendapat atau seorang pemimpin yang berpengaruh. 

 

 

5. Intervensi 

Meskipun word of mouth dapat terjadi secara spontan, perusahaan pro-aktif campur 

tangan dalam upaya untuk mendorong dan mengelola aktivitas word of mouth. Word of 

mouth yang dikelola dapat beroperasi pada tingkat individu atau organisasi. Individu 

dapat dicari yang sendiri secara aktif memberikan word of mouth atau yang melayani 

sebagai role model bagi mereka yang akan mengikuti. 

 

2.1.6.3 Bentuk Word of Mouth 



Word of mouth itu sendiri terbagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu positif dan negatif 

(Kusmaningdyah, 2005) : 

1. Positive word of mouth akan muncul dari suatu pengalaman yang dianggap luar biasa 

oleh seorang konsumen, yang pada saat itu tingkat kepuasan emosionalnya tinggi. 

Dengan kata lain, yang didapat ketika melakukan pembelian, lebih tinggi dari 

pengharapannya. Ia merasa surprise, menjadi jatuh hati. Selanjutnya sesuai yang 

diharapkan perusahaan, ia akan menjadi loyal dan menyebarkan word of mouth yang 

bersifat positif. Tanpa diminta, konsumen membeberkan pengalaman yang dirasakannya 

kepada orang-orang terdekatnya, tentang puasnya ia mengkonsumsi produk atau jasa 

tersebut. 

Rosen (2000) menyatakan bahwa ada enam unsur yang harus dimiliki suatu produk 

untuk bisa secara terus menerus menghasilkan positive word of mouth : 

a. Produk tersebut harus mampu membangkitkan tanggapan emosional. 

b. Produk atau merek tersebut harus mampu memberikan suatu efek delight 

(excitement). Berarti produk harus mampu memberikan sesuatu yang melebihi dari 

ekspektasi konsumen. 

c. Produk harus mempunyai sesuatu yang dapat mengiklankan dirinya sendiri atau 

memberikan inspirasi bagi seseorang untuk menanyakan tentang hal tersebut. 

d. Suatu produk menjadi lebih powerfull apabila penggunanya banyak. 

e. Produk tersebut harus kompatibel dengan produk lainnya, khususnya dapat 

diaplikasikan di produk yang mengandalkan teknologi. 



f. Pengalaman konsumen menggunakan produk pertama kali. Sekali konsumen kecewa, 

maka mereka tidak akan menggunakan produk tersebut lagi dan mereka akan 

bertindak seperti teroris. 

2. Negative word of mouth adalah suatu fenomena yang paling ditakutkan perusahaan atau 

pengusaha. Seorang konsumen yang tingkat kepuasan, terutama emosionalnya negatif, 

akan berbicara, bukan hanya ke orang-orang terdekatnya saja. Ketidakpuasan belum tentu 

dari fisik sebuah produk atau jasa, tetapi bisa berasal dari hal yang intangible seperti 

fasilitas, pelayanan dan pengalamannya ketika melakukan pembelian. 

Dalam menciptakan word of mouth, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan 

perusahaan, yaitu membangun sebuah komunitas yang kuat untuk menyebarkan word of mouth. 

Namun hal yang paling mendasar adalah word of mouth akan tercipta ketika produk yang kita 

sampaikan memberi kepuasan kepada penggunanya. Strategi word of mouth berkaitan erat 

dengan kelompok referensi (reference groups). Kelompok yang dijadikan sumber referensi oleh 

konsumen ini terdiri dari teman-teman, tetangga, perkumpulan, dan keluarga. 

Untuk memutuskan membeli suatu produk, konsumen biasanya mengandalkan opini dari 

kelompok referensi daripada informasi dari iklan atau tenaga penjual. Oleh karena itu, 

perusahaan harus bisa mengelola risiko yang muncul apabila terjadi negative word of mouth 

(Kusmaningdyah, 2005). 

Menurut Assael (1998), jika pemasar ingin mendorong adanya komunkasi word of mouth 

yang positif, maka pemasar harus memahami : 

1. Tipe komunikasi word of mouth 



a. Produk baru, informasi tentang sebuah produk atau jasa seperti keistimewaan model 

produk, kemajuan baru dalam teknologi produk atau atribut penampilan produk. 

b. Pemberian berita, meliputi tanggapan atau opini mengenai produk, mengenai model 

yang ingin dibeli. 

c. Pengalaman pribadi, berupa komentar mengenai penampilan produk yang konsumen 

beli tersebut. 

 

2. Kondisi untuk word of mouth 

Komunikasi word of mouth bukan merupakan faktor dominan untuk tiap kategori 

produk. Beberapa produk tertentu yang merupakan high involvement product 

memerlukan referensi, salah satunya word of mouth yang dapat menjadi sumber 

informasi yang terpercaya dan adanya suatu pengaruh dari orang-orang yang dapat 

dipercaya oleh konsumen. 

 

Menurut Lupiyoadi (2001) dalam Ronny dan Sunandar (2007), word of mouth dapat 

diukur dengan indikator sebagai berikut : 

a. Kemauan konsumen dalam membicarakan hal-hal positif kualitas produk atau 

pelayanan perusahaan kepada orang lain. 

b. Rekomendasi produk atau jasa kepada orang lain. 

c. Dorongan terhadap teman atau relasi untuk melakukan pembelian produk atau 

penggunaan jasa perusahaan. 



Kotler (2001) menyatakan bahwa ada dua manfaat utama dari pengembangan rujukan atau 

sumber informasi komunikasi word of mouth : 

1. Word of mouth itu meyakinkan 

Kata-kata yang keluar dari mulut merupakan salah satu metode promosi. Hal ini 

terjadi dari konsumen, oleh konsumen, dan untuk konsumen. Mendapatkan konsumen 

yang loyal dan bangga atas bisnis yang dilakukannya dengan perusahaan, merupakan 

impian setiap perusahaan. Para konsumen yang merasa puas tidak hanya membeli 

kembali, tetapi juga berfungsi sebagai “papan iklan” bagi perusahaan, yang berbicara 

positif mengenai bisnis perusahaan. 

 

2. Word of mouth itu berbiaya rendah 

Bagaimanapun juga, mengadakan kontak dengan konsumen yang merasa puas 

dengan produk atau jasa yang dikonsumsinya, dapat membuat perusahaan mengeluarkan 

biaya promosi yang rendah. Perusahaan tidak perlu mengadakan promosi dengan gencar, 

karena dengan sendirinya konsumen yang merasa puas tersebut akan mempromosikan 

produk atau jasa perusahaan kepada kerabatnya. Oleh karena itu, perusahaan akan 

diuntungkan dalam segi biaya promosi. 

 

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Vardian Ronny dan Jeffry Sunandar (2007) yang 

berjudul “Pengaruh Kepuasan Terhadap Word of Mouth, Share Purchases, dan Competitive 

Resistance Dengan Loyalitas Pelanggan Sebagai Variabel Intervening Pada Jasa Ritel 



Hypermarket Carrefour Surabaya”. Penelitian ini dilakukan terhadap 250 orang responden yang 

berkunjung atau berbelanja di hypermart Carrefour BG Junction Surabaya. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa loyalitas pelanggan berpengaruh langsung, positif dan signifikan terhadap 

variabel-variabel word of mouth, share purchases dan competitive resistance. 

Penulis juga menemukan penelitian Erida (2008) dengan judul “Pengaruh Kepuasan 

Konsumen dan Insentif Terhadap Perilaku WOM Penumpang Bis Antar Kota Antar Propinsi 

Kelas Eksekutif di Bandung”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kepuasan konsumen secara 

mandiri berpengaruh terhadap perilaku word of mouth konsumen. 

Sementara itu, penelitian lainnya yang dilakukan oleh M. Ramdhan (2008) yang berjudul 

“Pengaruh Atribut Produk Terhadap Word of Mouth Positif Toyota Avanza”. Penelitian ini 

menggunakan beberapa dimensi dari variabel atribut produk, yaitu kualitas produk, fitur produk, 

dan desain produk. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan data dengan menyebarkan 

kuisioner kepada 120 responden yang berdomisili di Bandung. Dengan model regresi linier, hasil 

dari penelitian ini menyatakan bahwa atribut produk berpengaruh secara signifikan terhadap 

rekomendasi word of mouth positif produk Toyota Avanza. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Persaingan usaha di segala bidang saat ini sangatlah ketat, terlebih lagi dalam industri 

handphone, khususnya jenis smartphone. Setiap perusahaan berusaha keras untuk menawarkan 

produk yang dihasilkannya, begitu pula yang dilakukan oleh RIM dengan produk smartphone 

BlackBerry-nya. Produk dengan kualitas yang tinggi, memiliki keunggulan spesifik 

dibandingkan dengan produk lain, dan desain yang menarik adalah dimensi dari variabel atribut 



produk yang merupakan salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk membuat produknya 

dapat dipromosikan oleh konsumen kepada kerabatnya. 

Selain itu, konsumen yang merasa kebutuhan dan keinginannya terpenuhi dari suatu 

produk dan kinerja produk tersebut memenuhi atau lebih tinggi dari harapan akan membuat 

konsumen merasa puas. Setiap perusahaan menginginkan produk unggulannya dapat diberitakan 

kepada calon konsumen lainnya melalui konsumen yang telah merasa puas tersebut. Sedangkan 

pembelian ulang yang dilakukan oleh konsumen mengacu pada tahap adanya loyalitas dari 

konsumen tersebut terhadap suatu produk, merek, atau perusahaan. Loyalitas dari konsumen 

merupakan salah satu tujuan perusahaan, dikarenakan konsumen yang loyal dapat memberikan 

pengaruh positif bagi calon konsumen lainnya. 

Banyak perusahaan yang telah menyadari bahwa mempertahankan konsumen yang telah 

dimiliki sekarang lebih utama daripada memfokuskan kepada upaya mencari konsumen baru. 

Kesadaran tersebut diwujudkan melalui perlakuan terhadap konsumen bahwa konsumen adalah 

partner. Jika telah tercipta kepuasan dan loyalitas dari konsumen, maka kemungkinan konsumen 

secara tidak langsung dapat menjadi alat promosi yang baik bagi perusahaan. Mereka akan 

melakukan tindakan positive word of mouth terhadap produk atau jasa yang mereka gunakan atau 

konsumsi kepada kerabat-kerabatnya. Hal ini menujukkan bahwa hubungan yang dibangun 

perusahaan dengan konsumennya tidak hanya dapat mempertahankan konsumen yang telah 

dimiliki, tetapi juga sekaligus mencari calon konsumen baru dengan positive word of mouth yang 

dilakukan oleh konsumen yang telah ada. 

Variabel atribut produk, kepuasan konsumen, dan loyalitas merupakan acuan utama dalam 

penelitian ini. Penulis ingin melihat bagaimana ketiga variabel tersebut mempengaruhi tindakan 



positive word of mouth yang dilakukan oleh pengguna smartphone BlackBerry. Berdasarkan 

kajian yang telah dijabarkan, penulis mencoba menyajikan kerangka konseptual penelitian dalam 

rangka mempermudah dan memperjelas arah penelitian yang diinginkan. 

 

 

Variabel Bebas (X)     Variabel Terikat (Y) 

  

      

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

2.4 Hipotesis 
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Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, dan 

kerangka pemikiran sebagaimana telah diuraikan tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

2.4.1 Atribut Produk terhadap Positive Word of Mouth 

 Ramdhan (2008) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

atribut produk terhadap word of mouth yang positif untuk produk mobil Toyota Avanza. Pada 

penelitian ini akan diuji apakah variabel atribut produk juga berpengaruh signifikan terhadap 

positive word of mouth produk smartphone BlackBerry, maka hipotesis yang akan diuji pada 

penelitian ini adalah : 

 

Hipotesis 1 : Atribut produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap positive word of mouth 

produk smartphone BlackBerry. 

 

2.4.2 Kepuasan Konsumen terhadap Positive Word of Mouth 

Kepuasan konsumen pengguna jasa angkutan bis antar kota antar propinsi kelas eksekutif 

di Bandung berpengaruh signifikan terhadap word of mouth (Erida, 2008). Pada penelitian ini 

akan diuji kembali apakah kepuasan konsumen pengguna produk smartphone BlackBerry juga 



mempengaruhi word of mouth yang positif secara signifikan, maka hipotesis yang akan diuji 

dalam penelitian ini adalah : 

 

Hipotesis 2 : Kepuasan konsumen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap positive word of 

mouth produk smartphone BlackBerry. 

 

2.4.3 Loyalitas terhadap Positive Word of Mouth 

Sedangkan Vardian Ronny dan Jeffry Sunandar (2007) menyatakan adanya pengaruh yang 

signifikan antara variabel loyalitas terhadap word of mouth hypermarket Carrefour di Surabaya. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan diuji apakah terdapat pengaruh signifikan antara 

variabel loyalitas dengan word of mouth produk smartphone BlackBerry, maka penelitian ini 

akan menguji hipotesis sebagai berikut : 

 

Hipotesis 3 : Loyalitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap positive word of mouth 

produk smartphone BlackBerry. 

 

 

 

 



BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan 

untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu, baik itu karakteristik atau fungsi 

(Malhotra, 2007). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai 

pengaruh atribut produk, kepuasan konsumen dan loyalitas terhadap positive word of mouth 

produk smartphone BlackBerry di Jakarta. 

Desain penelitian adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan dalam melakukan sebuah 

penelitian. Desain penelitian memberikan serangkaian prosedur dalam rangka mendapatkan 

informasi yang diperlukan untuk menstrukturkan dan atau menjawab permasalahan penelitian 

(Malhotra, 2007). Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Single Cross 

Sectional Design, yaitu penelitian ini akan dilakukan satu kali dalam satu periode saja. Penelitian 

ini dilakukan pada rentang bulan April 2010 hingga bulan Juni 2010 dengan menyebarkan 

kuisioner kepada responden. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif yang akan meneliti 

secara umum tentang pengaruh atribut produk, kepuasan konsumen, dan loyalitas terhadap 

positive word of mouth produk smartphone BlackBerry di Jakarta. Pengumpulan data akan 

dilakukan melalui teknik survey dengan cara menyebarkan kuisioner kepada responden 

pengguna smartphone BlackBerry, kemudian data akan diolah dengan metode statistik 

menggunakan program SPSS 16.0 for windows. 



 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan subjek atau objek yang akan dikenai 

generalisasi hasil penelitian, sedangkan sample adalah bagian dari populasi yang akan diteliti 

(Priyatno, 2009). Sedangkan menurut Malhotra (2007), populasi adalah gabungan seluruh 

elemen yang memiliki serangkaian karakteristik serupa yang mencakup semesta untuk 

kepentingan masalah penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Jakarta 

pengguna produk smartphone BlackBerry dalam tiga bulan terakhir yang berusia diatas 21 tahun, 

dengan jumlah populasi yang tidak diketahui. 

 

3.2.1 Sampel Unit 

Sampel adalah suatu himpunan bagian dari unit populasi (Malhotra, 2007). Sesuai dengan 

tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh atribut produk, kepuasan konsumen dan 

loyalitas terhadap positive word of mouth produk smartphone BlackBerry di Jakarta, maka 

sampel unit yang digunakan pada penelitian ini adalah masyarakat Jakarta pengguna produk 

smartphone BlackBerry dalam tiga bulan terakhir yang berusia diatas 21 tahun. Hal ini 

dikarenakan menurut hukum di Indonesia, individu dianggap telah dewasa pada usia 21 tahun. 

Maka, diasumsikan bahwa individu yang telah dewasa dapat lebih bertanggung jawab atas 

produk yang digunakan. 

 

3.2.2 Ukuran Sampel 



Keterwakilan populasi oleh sampel dalam penelitian merupakan syarat penting untuk 

melakukan generalisasi. Menurut Santoso (2001), batasan jumlah sampel yang diambil dari 

seluruh populasi adalah sebanyak lima sampai dengan sepuluh kali jumlah indikator dari variabel 

bebas yang diteliti. Penelitian ini tidak diketahui dengan pasti jumlah populasinya serta 

dikarenakan keterbatasan waktu, maka jumlah sampel yang akan digunakan oleh  peneliti 

berdasarkan kriteria tersebut adalah sebagai berikut : 

n = 5 x I  =>  5 x 12 = 60 

 

Keterangan: 

n = Ukuran sampel 

I = Jumlah indikator variabel bebas yang diteliti 

Dikarenakan menurut Roscoe (1999) dalam Hedwangkara (2009), ukuran sampel yang 

lebih dari 30 dan kurang dari 100 sesuai untuk sebagian besar penelitian, maka penulis 

membulatkan jumlah responden menjadi sebesar 100 orang responden. Hal tersebut dilakukan 

agar data yang diperoleh dari responden lebih dapat menggambarkan validitas dan reliabilitas 

yang baik. 

 

3.2.3 Metode Pengambilan Sampel 

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling 

dimana tiap responden yang memenuhi kriteria populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang 

yang sama untuk dipilih menjadi sampel (Malhotra, 2007). Teknik non probability sampling 



yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience sampling dimana pengambilan sampel 

dilakukan dari para pengguna smartphone BlackBerry yang berdomisili atau beraktivitas di 

Jakarta yang termudah ditemui oleh peneliti dan bersedia untuk menjadi responden (Malhotra, 

2007). Alasan digunakannya pendekatan convenience sampling adalah karena keterbatasan 

waktu, biaya dan kesulitan dalam menentukan besarnya populasi. 

Sedangkan proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode cross 

sectional, dimana metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data primer 

dilakukan dengan cara personally administered questionnaire, yaitu kuisioner yang dibagikan 

akan diisi sendiri oleh responden ditempat dan tidak dibawa pergi (Zikmund, 1999). Kemudian 

peneliti mendampingi dan mengawasi responden dalam proses pengisian kuisioner agar dapat 

diperoleh data yang valid dan keterangan yang jelas, serta dapat memberikan keterangan kepada 

responden jika mengalami masalah pada saat pengisian kuisioner. 

 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

Untuk mempermudah dalam membuat instrumen pengukuran, maka setiap variabel 

penelitian perlu dijelaskan definisi operasional variabelnya. Definisi operasional variabel dalam 

penelitian ini disusun berdasarkan berbagai teori yang mendasarinya. Skala pengukuran variabel 

yang digunakan adalah skala likert interval. Skala likert merupakan salah satu teknik pengukuran 

sikap yang digemari dalam riset pemasaran karena skala ini memberi peluang kepada responden 

untuk mengekspresikan perasaan mereka dalam bentuk persetujuan atau agreement terhadap 

suatu pertanyaan (Simamora, 2004). 



Skala ini menggunakan skala interval untuk mengevaluasi obyek berdasarkan jenjang mulai 

dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi. Skala likert yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala likert 7 (tujuh) poin, dengan angka satu menunjukkan sangat tidak setuju dan angka 

tujuh menunjukkan sangat setuju. Para responden diminta untuk memberi score penilaian 

tersebut pada kolom score yang telah disediakan. 

 

Adapun variabel yang dianalisis dalam penelitian ini di gambarkan dalam tabel 3.1 : 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel Atribut Produk, Kepuasan Konsumen, dan Loyalitas 

Terhadap Word of Mouth Produk Smartphone BlackBerry 

Variabel Deskriptif Indikator Indik

ator 

Skala 

Pengukuran 

Atribut 

Produk 

(X1) 

Manfaat-manfaat yang 

akan ditawarkan suatu 

produk yang kemudian 

dikomunikasikan dan 

disampaikan melalui 

kualitas, fitur, serta 

desain (Kotler dan 

Armstrong, 2001). 

1. Produk smartphone 

BlackBerry awet dan 

tidak cepat rusak. 

X1 Likert 1-7 

2. Produk smartphone 

BlackBerry mudah 

dioperasikan (user 

friendly). 

X2 Likert 1-7 

3. Fitur-fitur yang 

terdapat pada produk 

smartphone BlackBerry 

X3 Likert 1-7 



unik (contoh: 

BlackBerry Messenger, 

Push E-mail, On-the-go 

Internet Access, dll). 

4. Desain produk 

smartphone BlackBerry 

istimewa dan menarik 

(contoh: Trackball, 

Leather Case, 

SurePress & SureType 

keyboard, dll). 

X4 Likert 1-7 

Kepuasan 

Konsumen 

(X2) 

Perbandingan antara 

harapan konsumen 

sebelum pembelian 

dengan kenyataan yang 

diperoleh konsumen 

dari produk yang 

dibeli. Jika kinerja 

produk yang dibeli 

melebihi harapannya, 

maka konsumen akan 

puas. 

(Mowen & Minor, 

1. Kinerja produk 

smartphone BlackBerry 

melebihi harapan saya. 

X5 Likert 1-7 

2. Produk smartphone 

BlackBerry dapat 

memenuhi keinginan 

saya akan sebuah 

smartphone yang ideal. X6 Likert 1-7 



1998). 

Loyalitas 

(X3) 

Komitmen yang 

dipegang secara 

mendalam untuk 

membeli produk atau 

jasa yang disukai 

secara konsisten di 

masa mendatang, yang 

menyebabkan 

pembelian merek atau 

sekumpulan merek 

yang sama secara 

berulang, tanpa  

memperhatikan 

pengaruh situasional 

dan usaha-usaha 

pemasaran yang secara 

potensial menyebabkan 

perilaku beralih 

(Oliver, 1999). 

1. Saya akan tetap 

membeli smartphone 

BlackBerry meskipun 

ada produk smartphone 

lain yang serupa. 

X7 Likert 1-7 

2. Jika saya ingin berganti 

smartphone (dengan 

fitur yang lebih lengkap 

atau tipe yang 

berbeda), saya akan 

tetap membeli produk 

smartphone BlackBerry 

lagi. 

X8 Likert 1-7 

3. Saya akan tetap 

membeli produk 

smartphone BlackBerry 

meskipun ada 

penawaran yang 

menarik dari produk 

smartphone lain. 

X9 Likert 1-7 

Positive 

Word of 

Usaha pemasaran yang 

memicu konsumen 

1. Saya secara sukarela 

bersedia 
Y1 Likert 1-7 



 

Sumber : olah data kuisioner 

 

 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Mouth (Y) untuk membicarakan, 

mempromosikan, 

merekomendasikan 

dan menjual produk 

atau merek suatu 

perusahaan kepada 

pelanggan lainnya 

(Sernovitz, 2006). 

 

menyampaikan 

keunggulan produk 

smartphone BlackBerry 

kepada orang lain. 

2. Saya bersedia 

merekomendasikan 

produk smartphone 

BlackBerry kepada 

orang lain. 

Y2 Likert 1-7 

3. Saya akan mendorong 

orang lain untuk 

menggunakan produk 

smartphone 

BlackBerry. 

Y3 Likert 1-7 



Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti untuk tujuan khusus dalam 

menjawab masalah penelitian (Malhotra, 2007). Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh melalui kuisioner yang diolah dengan SPSS for windows version 16 dan 

wawancara langsung kepada beberapa responden pengguna produk smartphone 

BlackBerry yang mengisi kuisioner. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu selain dari masalah 

penelitian (Malhotra, 2007). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi 

kepustakaan yang dianggap menjadi data pendukung dalam penyusunan skripsi ini 

seperti, buku, jurnal pemasaran, dan artikel di internet yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 

 

3.5 Teknik Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa metode analisis data untuk mengolah data 

yang diperoleh. Alat bantu analisis yang digunakan adalah program aplikasi statistik berupa 

software SPSS (Statistic for Products and Services Solution) for windows version 16. Sebelum 

data dianalisis, pengujian data juga dilakukan untuk menjaga agar data yang diperoleh sesuai 

dengan yang diharapkan. Beberapa uji dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

 

 

3.5.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 



Uji instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah untuk menguji validitas dan 

reliabilitas dari kuisioner yang akan dijadikan alat ukur. Jumlah sampel yang dibutuhkan untuk 

menguji instrumen adalah sebesar 15 hingga 30 responden (Malhotra, 2007). 

3.5.1.1 Uji Validitas  

Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat 

mengungkap data variabel yang diteliti secara tepat (Priyatno, 2009). Kuesioner dalam penelitian 

dianggap valid apabila pertanyaan kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 

oleh kuesioner tersebut. Dalam penelitian ini, instrumen penelitian diharapkan dapat mengukur 

variabel atribut produk, kepuasan konsumen, loyalitas, dan positive word of mouth. 

Pengukuran validitas dilakukan dengan analisa faktor pada hasil pre-test, untuk melihat 

nilai Kaiser Meyer-Olkin (KMO), Measures of Sampling Adequacy, Barlett’s Test of Sphericity, 

Anti Image Matrices, dan Factor Loading of Component Matrix. Dalam tabel berikut akan 

dijelaskan mengenai ketentuan dari setiap nilai-nilai tersebut : 

Tabel 3.2 Pengukuran Validitas pada Analisis Faktor 

No. Ukuran Validitas Nilai yang Disyaratkan 

1 Kaiser Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy (KMO) : 

adalah sebuah indeks yang 

digunakan untuk menguji 

kecocokan model analisis 

(Malhotra, 2007). 

Nilai KMO antara 0.5 hingga 1 

mengindikasikan bahwa analisis faktor telah 

memadai, sedangkan jika nilai KMO kurang 

dari 0.5 mengindikasikan bahwa analisis faktor 

tidak memadai. 

No. Ukuran Validitas Nilai yang Disyaratkan 

2 Barlett’s Test of Sphericity : 

merupakan uji statistik yang 

Nilai signifikan jika hasil uji nilai kurang dari 

0.05 menunjukkan hubungan yang signifikan 



digunakan untuk menguji 

hipotesis bahwa variabel-

variabel tidak berkorelasi 

dengan populasi. Dengan kata 

lain, mengindikasikan bahwa 

matriks korelasi adalah matriks 

identitas, yang mengindikasikan 

bahwa variabel-variabel dalam 

faktor analisis bersifat related (r 

= 1) atau unrelated (r = 0). 

 

 

 

antara variabel, dan merupakan nilai yang 

diharapkan. 

3 Anti Image Matrices : 

untuk memprediksi apakah 

suatu variabel memiliki 

kesalahan terhadap variabel lain. 

Memperhatikan nilai Measures of Sampling 

Adequacy (MSA) pada diagonal anti image 

correlation. Nilai MSA berkisar antara 0 sampai 

dengan 1, dengan ketentuan : 

 Nilai MSA = 1, menandakan bahwa variabel 

dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh 

variabel lain. 

 Nilai MSA > 0.50, menandakan bahwa 

variabel masih dapat diprediksi dan dapat 

dianalisis lebih lanjut. 

 Nilai MSA < 0.50, menandakan variabel 

tidak dapat diprediksi dan tidak dapat 

dianalisis lebih lanjut. Perlu dilakukan 

pengulangan perhitungan analisis faktor 

dengan mengeluarkan indikator yang 

memiliki nilai MSA < 0.50. 

No. Ukuran Validitas Nilai yang Disyaratkan 



4 Factor Loading of Component 

Matrix : 

Adalah besarnya korelasi suatu 

indikator dengan faktor yang 

terbentuk. Tujuannya adalah 

untuk menentukan validitas 

setiap indikator dalam 

membangun setiap variabel. 

Kriteria validitas suatu indikator dikatakan valid 

membentuk suatu faktor jika memiliki factor 

loading sebesar 0.50. 

Sumber : Malhotra (2007) 

 

3.5.1.2 Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk mengukur keandalan 

(reliabilitas) dimana responden termasuk dalam cakupan skala yang sama pada dua waktu yang 

berbeda dengan kondisi yang dianggap sama (Malhotra, 2007). Peneliti melakukan uji reliabilitas 

untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner terhadap 

variabelnya. Menurut Malhotra (2007), dengan melihat batas nilai Alpha Cronbach’s sebesar 0,6 

maka pertanyaan dalam kuisioner dianggap reliable, konsisten dan relevan terhadap variabel atau 

faktor dalam penelitian. Pada penelitian ini menggunakan batas nilai Alpha Cronbach’s sebesar 

0,6 seperti yang diutarakan oleh Malhotra (2007), atau diatas batas nilai tersebut. Uji reliabilitas 

akan dilakukan terhadap variabel atribut produk, kepuasan konsumen dan loyalitas. 

 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Menurut Guarajati (2003), terdapat empat asumsi yang terpenting sebagai syarat 

penggunaan metode regresi, yaitu normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan 

heteroskedasitas. Pengujian ini diperlukan karena adanya konsekuensi yang mungkin terjadi jika 



asumsi tersebut tidak terpenuhi. Dalam penelitian ini tidak dilakukan uji autokorelasi karena 

menurut Ghozali (2001), pada data crossectional masalah autokorelasi relatif jarang terjadi 

karena gangguan pada observasi yang berbeda berasal dari individu atau kelompok yang 

berbeda. 

3.5.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah populasi data terdistribusi normal atau 

tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval ataupun rasio. 

Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, 

yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak terdistribusi normal, atau jumlah 

sampel sedikit dan jenis data adalah nominal atau ordinal, maka metode yang digunakan adalah 

statistik nonparametrik (Priyatno, 2009). 

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan melihat 

scatter plot yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati 

distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting data 

akan dibandingkan dengan garis diagonalnya. Jika distribusi data adalah normal, maka garis 

yang menggambarkan data sesungguhya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2001). 

Selain itu, data yang besarannya di atas 100 responden dapat dikatakan data berkelompok besar 

dan asumsi normalitas dapat diabaikan (Gujarati,2003). 

 

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi 

klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model 



regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya 

multikolinearitas (Priyatno, 2009). Menurut Priyatno (2009), ada beberapa metode pengujian 

yang dapat digunakan, diantaranya adalah : 

1. Melihat nilai inflation factors (VIF) pada model regresi. 

2. Membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r2) dengan nilai determinasi 

secara serentak (R2). 

3. Melihat nilai eigenvalue dan condition index. 

Multikolinearitas dapat dilihat dari hasil Collineary Statistic. Jika nilai korelasi antara dua 

variabel independen yang melebihi 0.8 maka model regresi diindikasikan terdapat 

multikolinearitas (Gujarati, 2003). Nilai variance inflation factor (VIF) yang lebih besar dari 10 

menunjukkan adanya gejala multikolinearitas. Sedangkan nilai VIF yang lebih kecil dari 10 

menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas (Gujarati, 2003). 

 

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Priyatno (2009), uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian 

dan residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam 

model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas.  

Uji heterokedastisitas dilakukan dengan cara melihat plot antara nilai prediksi variabel 

terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas 

dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara 

SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah 

residual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah di-studentized (Ghozali, 2001). Jika ada pola 



tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, 

melebar kemudian menyempit), maka mengidentifikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika 

tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu 

Y,maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2001). 

 

3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

Menurut Malhotra (2007), analisis regresi berganda adalah sebuah teknik statistik yang 

secara bersama untuk mengembangkan sebuah hubungan matematis antara dua atau lebih 

variabel independen dengan menggunakan skala interval. Bentuk eksplisit dari model ini  adalah 

sebagai berikut : 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3  + e 

Dimana: 

Y = Variabel terikat (Positive word of mouth) 

a = Bilangan konstanta. 

X1........ X3 = Variabel bebas. 

X1 = Atribut produk 

X2 = Kepuasan konsumen 

X3 = Loyalitas 

b1......... b3 = Koefisien regresi variabel bebas. 



e = Variabel pengganggu (error). 

Penggunaan metode statistik analisis regresi berganda dengan perangkat statistik 

digunakan untuk menganalisis hal-hal sebagai berikut : 

1. Mengetahui besarnya pengaruh atau koefisien determinasi (Adjusted R Square) antara 

variabel-variabel atribut produk, kepuasan konsumen, loyalitas terhadap positive word of 

mouth. 

2. Menentukan persamaan regresi linear untuk variabel-variabel atribut produk, kepuasan 

konsumen, loyalitas terhadap positive word of mouth. 

3. Selanjutnya dari perhitungan statistik tersebut akan diperoleh suatu persamaan regresi 

berganda yang dapat menggambarkan pengaruh dari atribut produk, kepuasan konsumen, 

loyalitas terhadap positive word of mouth. 

 

3.5.3.1 Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase 

sumbangan pengaruh atribut produk, kepuasan konsumen, dan loyalitas secara serentak terhadap 

positive word of mouth produk smartphone BlackBerry. Koefisien ini menunjukkan seberapa 

besar persentase variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi 

variabel dependen. 

Jika R2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun persentase sumbangan pengaruh yang 

diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang 

digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya, jika 

R2 sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen 



terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan 

dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen. 

Adjusted R Square (R2) adalah nilai R Square yang telah disesuaikan, nilai ini selalu lebih 

kecil dari R Square dan angka ini bisa memiliki harga negatif. Menurut Santoso (2001) dalam 

Priyatno (2009) bahwa untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas digunakan Adjusted R 

Square (R2) sebagai koefisien determinasi. 

Sedangkan menurut Ghozali (2001), dalam model regresi R square digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Secara umum R square untuk data yang bersifat cross section nilainya relatif rendah, karena 

adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data time series 

biasanya mempunyai R square yang tinggi (Ghozali, 2001). Untuk regresi berganda nilai R 

square yang diamati adalah adjusted R square, tidak seperti R square, dikarenakan nilai adjusted 

R square dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model 

regresi (Ghozali, 2001). 

 

3.6 Teknik Pengujian Hipotesis 

Teknik pengujian hipotesis pada model regresi dilakukan dengan dua tahap, yaitu uji F dan 

uji t : 

3.6.1 Uji F 

Tahap awal yang dilakukan untuk menguji hipotesis adalah dengan melakukan Uji F. 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2001). Dalam penelitian ini, Uji F digunakan untuk 



mengetahui apakah atribut produk, kepuasan konsumen, dan loyalitas secara bersama-sama 

berpengaruh secara signifikan terhadap positive word of mouth. Bila p ≤ 0.05, artinya semua 

variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%. Bila p ≥ 0.05, artinya 

semua variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%.  

Langkah-langkah untuk uji F adalah sebagai berikut (Priyatno, 2009): 

1. Merumuskan hipotesis 

2. Menentukan tingkat signifikansi 

Tingkat signifikansi menggunakan α = 5% (signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran 

standar yang sering digunakan dalam penelitian). 

3. Kriteria pengujian 

Ho ditolak jika p value ≤ 0.05 

Ho tidak dapat ditolak jika p value > 0.05 

4. Kesimpulan 

 

3.6.2 Uji t 

Uji t pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh suatu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2001). 

Dalam penelitian ini, Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

atribut produk, kepuasan konsumen dan loyalitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 



variabel positive word of mouth. Bila p ≤ 0.05, artinya masing-masing variabel independen 

secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dengan derajat 

keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%. Bila p ≥ 0.05, artinya masing-masing variabel 

independen secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen 

dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%. 

Menurut Priyatno (2009), langkah-langkah untuk uji t adalah sebagai berikut : 

1. Merumuskan hipotesis 

2. Menentukan tingkat signifikansi 

Tingkat signifikansi menggunakan α = 5% (signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran 

standar yang sering digunakan dalam penelitian). 

3. Kriteria pengujian 

Ho ditolak jika p value ≤ 0.05 

Ho tidak dapat ditolak jika p value > 0.05 

4. Kesimpulan 

 

 

 

 

 



BAB 4 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat Research In Motion (RIM) 

Research In Motion (RIM) adalah desainer terkemuka, manufaktur dan pemasar solusi 

nirkabel inovatif untuk mobile di seluruh pasar komunikasi di dunia. RIM adalah perusahaan 

yang mengembangkan perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan terpadu yang mendukung 

beberapa jaringan nirkabel. RIM terkenal karena telah menciptakan smartphone BlackBerry dan 

menyediakan solusi yang memungkinkan akses ponsel canggih ke informasi yang perlu 

direspons dengan cepat melalui e-mail, telepon, pesan teks, internet, dan berbagai aplikasi 

lainnya. Perusahaan yang dipimpin oleh Mike Lazaridis sebagai Presiden dan Co-Chief 

Executive Officer dan Jim Balsillie sebagai Co-Chief Executive Officer ini didirikan pada tahun 

1984 di Waterloo, Ontario, Kanada. RIM memiliki cabang yang tersebar di Amerika Utara, Asia 

Pasifik dan Eropa.  

RIM adalah desainer dan produsen smartphone BlackBerry yang juga merupakan 

pemenang penghargaan, yang produknya digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Selain 

itu, RIM juga menciptakan solusi untuk pasar komunikasi selular di seluruh dunia, termasuk 

perangkat lunak yang memungkinkan smartphone BlackBerry untuk menyediakan akses mobile 

ke e-mail, aplikasi, media dan internet. Melalui pengembangan terpadu hardware, software dan 

layanan yang mendukung beberapa standar jaringan nirkabel, RIM menyediakan platform dan 

solusi untuk akses tanpa batas ke waktu-sensitif informasi termasuk e-mail, telepon, layanan 

pesan singkat (SMS), internet dan aplikasi berbasis intranet. Teknologi RIM juga memungkinkan 



sejumlah jajaran pihak ketiga, pengembang dan produsen untuk meningkatkan produk dan jasa 

mereka dengan konektivitas data nirkabel. Portofolio RIM adalah produk pemenang 

penghargaan, jasa dan teknologi yang digunakan oleh ribuan organisasi di seluruh dunia 

termasuk solusi nirkabel BlackBerry, alat pengembangan perangkat lunak, perangkat keras lain 

dan perangkat lunak. Selain itu, RIM juga memberikan perhatian pada penjualan produk 

perusahaan dan upaya pemasaran meliputi hubungan kerjasama dengan mitra strategis dan 

saluran distribusi untuk mempromosikan penjualan produk dan jasa serta mendukung penjualan 

sendiri dan tim pemasaran. Produk smartphone BlackBerry pertama kali diluncurkan oleh RIM 

pada tahun 1999.  

 

 

 

 

Gambar 4.1 Logo Research In Motion 

Sumber : www.rim.com 

 

 

4.1.2 Produk Smartphone BlackBerry 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Logo BlackBerry 



Sumber : www.blackberry.com 

 

Solusi BlackBerry terdiri dari smartphone yang terpadu dengan perangkat lunak yang 

memungkinkan akses ke berbagai macam data dan layanan komunikasi. Pengguna smartphone 

BlackBerry dapat tetap terhubung dengan semua hal yang penting saat bepergian dengan 

smartphone BlackBerry. E-mail, telepon, organizer, aplikasi, permainan, internet, dan masih 

banyak lagi. Beberapa smartphone BlackBerry bahkan mencakup pemutar multimedia dan atau 

kamera sehingga para penggunanya benar-benar memiliki semua yang mereka butuhkan dalam 

sebuah perangkat yang bergaya. Solusi BlackBerry mendukung platform e-mail untuk 

perusahaan dan dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan individu maupun seluruh 

perusahaan, dalam skala apapun dan di industri manapun. 

Smartphone BlackBerry menyediakan akses nirkabel yang tidak ada bandingannya ke e-

mail, data perusahaan, telepon, pesan instan, internet dan informasi organizer. Apapun 

kebutuhan konsumen, selalu ada smartphone BlackBerry yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. 

Pengguna smartphone BlackBerry juga dapat menikmati mengakses data ke sesama pengguna 

smartphone BlackBerry dan pengguna smartphone lain dengan smartphone BlackBerry Seri 

8700, dengan antarmuka pengguna yang intuitif dan keyboard QWERTY (gaya mesin ketik). 

Selain itu, pengguna smartphone BlackBerry dapat menikmati pengalaman lengkap 

BlackBerry, plus kemampuan multimedia dan memori yang dapat dikembangkan dengan 

smartphone BlackBerry® Storm™, smartphone BlackBerry® Bold™, smartphone BlackBerry® 

Curve™ Seri 8300, BlackBerry® Pearl™ Flip Seri 8200, BlackBerry® Seri 8800, dan 

BlackBerry® Pearl™ Seri 8100. Fitur kamera sudah termasuk dalam smartphone BlackBerry 

Storm, BlackBerry Bold, BlackBerry Pearl dan BlackBerry Curve. 



 

Tabel 4.1 Produk Smartphone BlackBerry 

Jenis Produk Fitur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smartphone BlackBerry® Bold™ 9700 

(Onyx) 

 Layar beresolusi tinggi 
Memiliki layar besar beresolusi tinggi yang 
menampilkan lebih dari 65,000 warna 
sehingga menciptakan pengalaman visual 
yang mengagumkan untuk semua foto, 
video, file, dan situs web. 

 Navigasi bidang sentuh 
Mengakses item penting menggunakan 
navigasi bidang sentuh yang sesuai dengan 
desain laptop. Mainkan jari di atas bidang 
sentuh untuk menggulir menu dan ikon. 
Dengan menekan ringan dan mengklik, 
dapat memilih item untuk menavigasi 
pilihan. 

 Multimedia 
Menikmati musik, video, foto, dan 
dokumen dengan warna dan suara yang 
menakjubkan. Mensinkronisasi daftar putar 
musik atau file data dari Mac maupun PC 
untuk melihat dokumen atau 
mendengarkan lagu sewaktu di perjalanan. 
Berbagi bersama teman atau meningkatkan 
pengalaman multimedia dengan 
BlackBerry® Authentic Accessories. 

 Memori Tambahan 
Menambah memori flash terpasang 256 
MB begitu mudah dilakukan hanya dengan 
memasukkan kartu microSD. Menyediakan 
kapasitas yang lebih besar untuk email, 
pesan, aplikasi, file multimedia, dokumen, 
dan semua item penting lainnya yang  
diperlukan. 

 Perekaman Video 
Kamera 3,2 MP pada smartphone 
BlackBerry Bold 9700 dilengkapi fungsi 
kamera video. Rekam dan lihat video di 
layar beresolusi tinggi, lalu bagi melalui 
email, pesan teks, atau situs jaringan 
kekerabatan. 

 Sambungan Jaringan yang Begitu 



Cepat 
Konektivitas jaringan 3G berkecepatan 
tinggi dapat menelusuri web atau melihat 
lampiran email dengan lebih cepat. 
Sedangkan dukungan Wi-Fi® 
memungkinkan smartphone BlackBerry 
Bold 9700 mengakses hotspot yang 
tersedia. 
 

 

 

 

 

 

 

Smartphone BlackBerry® Storm2™ 

9520 

 

 Teknologi SurePress 
Teknologi SurePress generasi mendatang 
di smartphone BlackBerry Storm2, yang 
dikombinasikan dengan teknologi 
SureType®, memberikan keakuratan 
pengetikan yang lebih baik dan lebih 
nyaman disentuh. Ketik pada keyboard 
QWERTY virtual lengkap dalam modus 
potret atau lanskap. Sentuh dua area layar 
sekaligus untuk memilih beberapa item. 
 

 Dukungan WiFi 
Buat sambungan ke jaringan nirkabel atau 
hotspot dengan konektivitas Wi-Fi. Anda 
tetap dapat mengakses streaming audio dan 
video1, layanan data BlackBerry, dan 
sebagainya saat berada di luar rumah atau 
kantor. 

 Baterai Tahan Lama 
Dengan baterai yang tangguh dan 
dilengkapi pelat belakang yang dapat 
dilepas untuk memudahkan penggantian, 
smartphone BlackBerry Storm membantu 
Anda melakukan hal yang Anda sukai 
dengan durasi lebih lama. 

 Konektivitas Jaringan Cepat 
Dengan kecepatan dan ketahanan, 
BlackBerry Storm menawarkan 
penelusuran serta komunikasi yang cepat 
dan andal. 

 Layar Resolusi Tinggi 
Layar 480 x 360 beresolusi tinggi 
menampilkan lebih dari 65.000 warna pada 
layar besar, sehingga memberikan tampilan 
mengagumkan yang menyempurnakan 
seluruh multimedia Anda. 



 Kamera dan Perekaman Video 
Ambil gambar seperti profesional dengan 
kamera 3,2 MP internal yang dilengkapi 
fokus otomatis dan lampu kilat otomatis. 
Atau, rekam suara dan aksi, lalu bagikan 
kepada teman menggunakan fungsi kamera 
video. 

 Penerimaan Panggilan dengan 
Mudah 

Tombol telepon BlackBerry yang telah 
dikenal terdapat di bagian bawah 
BlackBerry Storm, sehingga peralihan dari 
penelusuran ke penerimaan panggilan 
sangat mudah dilakukan, tanpa 
mengganggu data yang sedang ditampilkan 
di layar. 

 

 

Smartphone BlackBerry® Curve™ 8520 

(Gemini) 

 Dedicated Media Keys 
Kontrol musik dan multimedia dengan 
tombol media khusus yang terletak di atas 
smartphone BlackBerry® Curve™ 8520 
baru. Lompati lagu-lagu, hentikan musik 
untuk berbicara, atau ulangi favorit Anda 
lagi dan lagi. Anda bahkan dapat 
mematikan suara panggilan telepon dengan 
tombol mute yang mudah diakses. 

 Trackpad Navigation 
Akses hal-hal penting dengan navigasi 
trackpad. Seperti sebuah komputer jinjing, 
trackpad memungkinkan Anda menggulir 
ke menu, ikon dan info dengan 
menggelincirkan jari tangan Anda di 
atasnya. Tekan dan klik untuk memilih 
item dan menavigasi ke mana Anda ingin 
pergi. 

 Slim, Simplified Design 
Smartphone BlackBerry Curve 8520 benar-
benar pas di tangan Anda Keyboard 
QWERTY lengkap membuat pengetikan 
dan pengiriman pesan mudah dan nyaman. 
Layar terang yang menampilkan lebih dari 
65.000 warna memberikan pengalaman 
menonton yang luar biasa. 

 Easy Media Sharing 
Ambil foto atau video dan unggah ke 
aplikasi berbagi foto seperti Flickr™ 
Uploader atau situs jejaring sosial seperti 



Facebook® dan MySpace® . Kirim foto 
dan video ini ke teman-teman dengan 
pesan MMS, BlackBerry® Messenger atau 
aplikasi pesan instan lainnya. 

 Apple Computer Support 
Dengan segera diluncurkannya 
BlackBerry® Desktop Software untuk 
Mac, maka Anda akan dapat 
menyinkronisasikan kontak, kalender, dan 
catatan dengan aplikasi yang paling sering 
Anda gunakan. Gunakan BlackBerry 
Desktop Software untuk menikmati 
pengalaman Mac pada smartphone 
BlackBerry Anda. 

 

 

 

 

 

 

Smartphone BlackBerry® Tour™ 9630 

 

 Jangkauan Telepon ke Seluruh 
Dunia 

Berkomunikasi, menelusuri, dan men-
download dengan jaringan 3G yang cepat 
dan andal. Smartphone BlackBerry® 
Tour™ 9630 memungkinkan Anda 
berkomunikasi hampir dari seluruh belahan 
dunia manapun dengan fitur smartphone, 
seperti panggilan melalui suara, panggilan 
konferensi, dan speakerphone internal. 

 Multimedia yang Disempurnakan 
Nikmati hiburan di manapun. Dengan 
memori terpasang berkapasitas 256 MB 
dan pemutar media internal untuk memutar 
lagu dan video, Anda dapat menikmati 
hiburan dan memperoleh informasi di 
hampir semua tempat. 

 Layar yang Sangat Jernih 
Nikmati video, gambar, dan lainnya 
melalui layar berwarna. Layar dengan 
480x360 piksel memberikan tampilan 
menakjubkan yang akan terus terlihat 
jernih dan terang sehingga Anda dapat 
melihat foto, peta, e-mail, dan sebagainya 
dengan jelas. 

 Kamera 3.2 MP 
Abadikan dan bagi gambar serta video 
yang sempurna menggunakan kamera 
internal 3.2 MP yang terintegrasi di 
smartphone BlackBerry Tour 9630. Semua 
lokasi pemotretan yang Anda ambil akan 
dicantumkan dengan jelas. Cukup ambil 



objek pemotretan yang diinginkan, lalu 
biarkan fitur penandaan geografis 
melakukan tugasnya. 

 GPS & BlackBerry Maps 
Aktifkan GPS dan BlackBerry® Maps 
internal bila Anda memerlukan panduan 
arah. BlackBerry Maps dirancang untuk 
mempermudah Anda menemukan pusat 
bisnis, restoran, bioskop, dan sebagainya 
menggunakan navigasi GPS lengkap 

 Tampilan yang Lebih Ramping 
BlackBerry Tour 9630 dengan desain yang 
ramping dan ringan cocok dibawa ke 
manapun Anda pergi. Nikmati serangkaian 
kemudahan yang ditawarkan baik dalam 
mengirim pesan, menelusuri Web, atau 
menelepon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smartphone BlackBerry® Bold™ 9000 

 Kinerja yang Cepat 
Optimalkan—lakukan lebih cepat. 
Smartphone BlackBerry Bold dirancang 
untuk memanfaatkan kecepatan yang 
tersedia di jaringan HSDPA.1,3 Secara 
bersama-sama, jaringan berkecepatan 
tinggi dan prosesor 624-MHz ini 
membantu mendukung kebutuhan Anda 
untuk melakukan berbagai tugas dan 
memprioritaskan akses ke layanan suara 
dan data Anda pada saat yang sama. 

 Multimedia 
Hiburan menyertai Anda. Nikmati 
tampilan video dan gambar terbaik, buat 
daftar putar lagu-lagu favorit Anda dan 
atur berkas-berkas media Anda. Anda 
bahkan dapat menggunakan BlackBerry® 
Media Sync untuk mentransfer berkas-
berkas musik iTunes® desktop ke 
smartphone Anda. Mungkin jarang ada 
waktu menganggur, tapi smartphone 
BlackBerry Bold memberikan banyak 
sekali hiburan. 

 GPS 
Ketahui posisi Anda. Dengan kemampuan 
GPS terpasang, Anda mendapatkan arahan 
putaran demi putaran, sehingga Anda dapat 
menentukan di mana Anda berada 



 sekarang dan ke mana Anda harus pergi. 
 Wi-Fi 

Sederhana dan mudah. Turunkan biaya 
selular Anda dan dapatkan layanan di area 
jangkauan jaringan selular yang mungkin 
terbatas atau tidak tersedia, dengan layanan 
data BlackBerry melalui jaringan Wi-Fi. 

 Pengeditan Berkas 
Dengan WordToGo dan SlideshowToGo, 
Anda dapat bekerja dengan Microsoft® 
Word dan slide Microsoft® PowerPoint® 
ketika Anda sedang dalam 
perjalanan.Menyalin dan menempel, 
menyesuaikan pemformatan font dan lebih 
banyak lagi. Tampilan LCD yang 
menakjubkan membuat bekerja selagi di 
jalan menjadi pilihan yang sangat 
bermanfaat. 

 Mobile Streaming 
Kemampuan mobile streaming terpasang 
pada smartphone BlackBerry Bold 
dirancang sehingga Anda dapat menonton 
video online atau mendengarkan siaran 
musik streaming.8 Mengakses informasi 
dan bersenang-senang tanpa menghabiskan 
memori di smartphone BlackBerry Anda. 

 Tampilan Cemerlang 
Warna dan kejernihan yang semarak. Layar 
smartphone BlackBerry Bold menarik 
pandangan mata dan dirancang untuk 
memberikan warna dan kejernihan yang 
melebihi harapan Anda. Mulai dari saat 
Anda menghidupkannya, Anda akan 
terpesona dengan warna dan kualitasnya 
yang jernih. 

 Daya 
Dengan baterai smartphone BlackBerry 
Bold yang tahan lama dan bisa dilepas, 
Anda mendapatkan kekuatan untuk 
menyelesaikan segala sesuatu, apakah 
ketika Anda sedang bepergian, bekerja 
jauh dari kantor atau sekadar berada di 
tengah perjalanan. 

  Tipis dan Ringan 
Gaya klasik yang dimutakhirkan untuk 
selera masa kini. Anda terus dapat 



 

 

Smartphone BlackBerry® Curve™ 8900 

(Javelin) 

mendeteksi hal-hal yang penting bagi Anda 
dengan smartphone BlackBerry® Curve™ 
8900.  

 Layar 480x360-piksel yang 
Menawan 

Menyajikan video, gambar, teks, peta, dan 
sebagainya dengan amat jelas, di mana pun 
Anda berada. Dengan desainnya yang 
anggun, smartphone BlackBerry Curve 
8900 merupakan perangkat yang mudah 
digunakan dengan beragam variasi fungsi 
dan memberikan hasil yang bisa 
diandalkan.  

 Hotspot yang Berkilauan 
Gerakkan mouse ke hotspot-hotspot yang 
berkilauan di sebelah kiri untuk 
menyaksikan fitur-fitur istimewa 
smartphone BlackBerry Curve™ 8900. 

 Wi-Fi 
Smartphone BlackBerry Curve 8900 
mendukung Wi-Fi 802.11 b/g. Menelepon 
dengan Wi-Fi membutuhkan jaringan 
GAN/UMA. Tidak semua paket layanan 
BlackBerry mendukung akses Wi-Fi ke 
layanan BlackBerry.  

 Situs Web 
Smartphone BlackBerry Curve 8900 
dirancang untuk mengakses situs web 
mobile streaming RTSP 3GPP. Ketika 
fungsi streaming diakses melalui Peramban 
WAP. 

Sumber : www.blackberry.com 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1 Profil Responden 

4.2.1.1 Jenis Kelamin 

 

 

Gambar 4.3 Jenis Kelamin Responden 
 

Sumber : olah data kuisioner 

 

 
Dari gambar 4.3 mengenai jenis kelamin responden, dapat dilihat bahwa responden yang 

berjenis kelamin pria berjumlah 50 orang atau sebesar 50% dari total keseluruhan reponden, 

sama besarnya dengan jumlah responden wanita yang juga 50% dari total keseluruhan 

responden. 
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4.2.1.2 Usia 

 

 

Gambar 4.4 Usia Responden 

 

Sumber : olah data kuisioner 

 

Penulis mengelompokkan skala usia responden menjadi 5 kelompok, yaitu skala 21-26 

tahun, 27-32 tahun, 33-38 tahun, 39-45 tahun, dan lebih dari 45 tahun. Dari gambar 4.4 dapat 

dilihat bahwa mayoritas responden merupakan kelompok usia 21-26 tahun dengan jumlah 

responden sebesar 56%, kemudian diikuti oleh kelompok usia 27-32 tahun dengan jumlah 
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responden sebesar 21%, peringkat berikutnya adalah kelompok usia 33-38 tahun yaitu dengan 

jumlah responden sebesar 12%, kemudian disusul dengan kelompok usia 39-45 tahun dengan 

responden sebesar 6% dan terakhir kelompok usia diatas 45 tahun dengan jumlah  responden 

sebesar 5%. 

 

 

 

 

4.2.1.3 Pendidikan Terakhir 

 

 
Gambar 4.5 Pendidikan Terakhir Responden 

Sumber : olah data kuisioner 

 

 
Tingkat pendidikan terakhir responden dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu Sekolah 

Menengah Atas (SMA), Diploma 1 – Diploma 3 (D1-D3), Sarjana Strata I (S1), dan Sarjana 

Strata II (S2). Dari gambar 4.5 dapat dilihat bahwa mayoritas responden berpendidikan akhir 

sampai dengan S1 dengan jumlah responden sebesar 54%, setelah itu disusul dengan responden 

yang berpendidikan akhir SMA sebesar 30% responden. Responden dengan tingkat pendidikan 
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akhir D1-D3 berada di urutan ketiga dengan jumlah responden sebesar 9%, setelah itu diposisi 

terakhir adalah responden dengan tingkat pendidikan akhir S2 sebesar 7%. Dari profil responden 

mengenai tingkat pendidikan akhir tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hampir seluruh 

responden memiliki tingkat pendidikan akhir yang baik. Hal tersebut dapat menggambarkan 

bahwa responden akan dapat memahami dan menjawab pertanyaan yang terdapat di kuisioner 

dengan baik. 

 

4.2.1.4 Status Pekerjaan 

 

 

Gambar 4.6 Status Pekerjaan Responden 

Sumber : olah data kuisioner 

 

Penulis mengkategorikan status pekerjaan responden menjadi 5 kategori, yaitu Mahasiswa, 

Karyawan Swasta, Wirausaha, PNS/BUMN/TNI/POLRI, dan Lainnya untuk kategori terakhir. 

Dari gambar 4.6 tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden bekerja sebagai 

karyawan swata dengan jumlah responden sebesar 60%, peringkat kedua diduduki oleh 
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responden yang berstatus sebagai mahasiswa yaitu sebesar 30%. Setelah itu, responden yang 

berstatus sebagai wirausahawan ada di posisi ketiga dengan jumlah 5%. Posisi keempat dan 

kelima masing-masing ditempati oleh responden yang berstatus sebagai 

PNS/BUMN/TNI/POLRI sebesar 4% dan responden dengan profesi lainnya hanya 1%. 

 

 

 

4.2.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Data Pre-test 

Uji validitas dan reliabilitas pre-test dilakukan terhadap 30 responden pengguna produk 

smartphone BlackBerry. 

 

4.2.2.1 Uji Validitas 

Hasil perhitungan validitas Atribut Produk, Kepuasan Konsumen, Loyalitas, dan Positive 

Word of Mouth adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Validitas Pre-test 

Indikator dari Variabel Atribut Produk, Kepuasan Konsumen, dan Loyalitas 

 

Variabel KMO Butir Pernyataan Factor 
Loading 

Kesimpulan 

Atribut 

Produk 

0.640 Produk smartphone BlackBerry awet 

dan tidak cepat rusak 

0.622 Valid 

 Produk smartphone BlackBerry mudah 

dioperasikan (user friendly) 

0.868 Valid 

 Fitur-fitur yang terdapat pada produk 

smartphone BlackBerry unik 

(BlackBerry Messenger, Push E-mail, 

0.920 Valid 



On-the-go Internet Access, dll) 

 Desain produk smartphone Blackberry 

istimewa dan menarik (Trackball, 

Leather Case, SurePress & SureType 

Keyboard, dll) 

 

0.837 Valid 

Kepuasan 

Konsumen 

 

0.500 

 

Kinerja produk smartphone BlackBerry 

melebihi harapan saya 

0.916 Valid 

Produk smartphone BlackBerry dapat 

memenuhi keinginan saya akan sebuah 

smartphone yang ideal. 

0.916 Valid 

Variabel KMO Butir Pernyataan Factor 
Loading 

Kesimpulan 

Loyalitas 0.743 Saya akan tetap membeli produk 

smartphone BlackBerry meskipun ada 

produk smartphone lain yang serupa. 

0.906 Valid 

  Jika saya ingin berganti smartphone 

(dengan fitur yang lebih lengkap atau 

tipe yang berbeda), saya akan tetap 

membeli produk smartphone 

BlackBerrry lagi. 

 

0.889 Valid 

Loyalitas 0.743 Saya akan tetap membeli produk 

smartphone BlackBerry meskipun ada 

penawaran yang menarik dari produk 

smartphone lain. 

0.913 Valid 

Positive 

Word of 

Mouth 

0.752 Saya secara sukarela bersedia 

menyampaikan keunggulan produk 

smartphone BlackBerry kepada orang 

lain. 

0.932 Valid 



Saya bersedia merekomendasikan 

produk smartphone BlackBerry kepada 

orang lain. 

0.964 Valid 

Saya akan mendorong orang lain untuk 

menggunakan produk smartphone 

BlackBerry. 

0.952 Valid 

Sumber : olah data kuisioner 

 

Dari hasil perhitungan yang dapat dilihat di tabel 4.2, berdasarkan analisis KMO Measure 

of Sampling Adequacy (MSA) yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa ketiga 

variabel independen, yaitu Atribut Produk (0.640), Kepuasan Konsumen (0.500), Loyalitas 

(0.743), dan variabel dependen yaitu Word of Mouth (0.752) masing-masing menunjukkan 

bahwa nilai KMO lebih besar dari 0.5, maka analisa faktor ini dapat diproses lebih lanjut. 

Selain itu, hasil uji validitas indikator-indikator dari variabel Atribut Produk, Kepuasan 

Konsumen, Loyalitas, dan Positive Word of Mouth adalah sebagai berikut : 

a. Atribut Produk 

Keempat indikator dari variabel Atribut Produk memiliki nilai factor loading masing-

masing sebesar 0.622, 0.868, 0.920, dan 0.837. Nilai factor loading tersebut lebih dari 0.5 

sehingga keempat indikator variabel Atribut Produk dinyatakan valid. 

b. Kepuasan Konsumen 

Dua indikator untuk variabel Kepuasan Konsumen memiliki nilai factor loading  masing-

masing sebesar 0.916. Nilai factor loading tersebut lebih dari 0.5 sehingga kedua 

indikator variabel Kepuasan Konsumen dinyatakan valid. 

c. Loyalitas 



Ketiga indikator dari variabel Loyalitas memiliki nilai factor loading  masing-masing 

sebesar 0.906, 0.889, dan 0.913. Nilai factor loading tersebut lebih dari 0.5 sehingga 

ketiga indikator variabel Loyalitas dinyatakan valid. 

d. Word of Mouth 

Untuk variabel Positive Word of Mouth ketiga indikatornya masing-masing memiliki 

nilai factor loading sebesar 0.932, 0.964, dan 0.952. Nilai factor loading tersebut lebih 

dari 0.5 sehingga ketiga indikator variabel Positive Word of Mouth dinyatakan valid. 

 

Jadi, hasil analisis pre-test tersebut secara keseluruhan dari ketiga variabel independen dan 

satu variabel dependen dinyatakan valid karena telah memenuhi syarat yaitu analisis faktor yang 

nilainya lebih besar dari 0.5, sehingga penelitian dapat dilanjutkan kembali. 

 

4.2.2.2 Uji Reliabilitas 

Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh dari tabel 4.3 mengenai Uji reliabilitas 

Atribut Produk, Kepuasan Konsumen, Loyalitas, dan Positive Word of Mouth dapat menjelaskan 

bahwa setiap pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel adalah 

konsisten dan variabel dapat dihandalkan (reliable) bila memiliki nilai Cronbach’s Alpha lebih 

besar dari 0.6. 

 

 Tabel 4.3 Hasil Pengujian Reliabilitas Pre-test  

Variabel Cronbach’s Alpha Kesimpulan 

Atribut Produk 0.799 Reliabel 

Kepuasan 0.805 Reliabel 



Konsumen 

Loyalitas 0.886 Reliabel 

Positive Word of 

Mouth 

0.945 Reliabel 

Sumber : olah data kuisioner 

 

Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa variabel 

Atribut Produk memiliki koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0.799. Sedangkan untuk variabel 

Kepuasan Konsumen memiliki koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0.805. Sementara itu, 

variabel Loyalitas memiliki koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0.886 dan variabel Word of 

Mouth dengan koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0.945. 

Dengan demikian, semua variabel dalam penelitian ini mempunyai koefisien Cronbach’s 

Alpha lebih besar dari 0.60, maka jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang 

digunakan untuk mengukur masing-masing variabel adalah konsisten dan variabel dapat 

dihandalkan atau reliable. 

 

4.2.3 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Data Keseluruhan 

Uji validitas dan uji reliabilitas ini dilakukan terhadap 100 responden pengguna produk 

smartphone BlackBerry. 

 

4.2.3.1 Uji Validitas 

Dari hasil perhitungan yang diperoleh pada tabel 4.4 mengenai uji validitas variabel 

Atribut Produk, Kepuasan Konsumen, Loyalitas, dan Word of Mouth dengan data keseluruhan 



100 responden dapat menjelaskan bahwa pernyataan yang ada dalam variabel-variabel tersebut 

dinyatakan valid dan tidak gugur bila nilai analisis faktor lebih besar dari 0.5. 

 

 

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Validitas Keseluruhan 

Atribut Produk, Kepuasan Konsumen, dan Loyalitas 

 

Variabel KMO Butir Pernyataan Factor 

Loading 

Kesimpulan 

Atribut 

Produk 

0.791 Produk smartphone BlackBerry awet 

dan tidak cepat rusak 

0.774 Valid 

 Produk smartphone BlackBerry mudah 

dioperasikan (user friendly) 

0.826 Valid 

 Fitur-fitur yang terdapat pada produk 

smartphone BlackBerry unik 

(BlackBerry Messenger, Push E-mail, 

On-the-go Internet Access, dll) 

0.812 Valid 

Desain produk smartphone Blackberry 

istimewa dan menarik (Trackball, 

Leather Case, SurePress & SureType 

Keyboard, dll) 

0.793 Valid 

Kepuasan 

Konsumen 

 

0.500 

 

Kinerja produk smartphone BlackBerry 

melebihi harapan saya 

0.915 Valid 

Produk smartphone BlackBerry dapat 

memenuhi keinginan saya akan sebuah 

smartphone yang ideal. 

0.915 Valid 

Loyalitas 0.753 Saya akan tetap membeli produk 

smartphone BlackBerry meskipun ada 

produk smartphone lain yang serupa. 

0.917 Valid 



Jika saya ingin berganti smartphone 

(dengan fitur yang lebih lengkap atau 

tipe yang berbeda), saya akan tetap 

membeli produk smartphone 

BlackBerrry lagi. 

0.915 Valid 

  Saya akan tetap membeli produk 

smartphone BlackBerry meskipun ada 

penawaran yang menarik dari produk 

smartphone lain. 

0.907 Valid 

Positive 

Word of 

Mouth 

0.705 Saya secara sukarela bersedia 

menyampaikan keunggulan produk 

smartphone BlackBerry kepada orang 

lain. 

0.921 Valid 

Saya bersedia merekomendasikan 

produk smartphone BlackBerry kepada 

orang lain. 

0.961 Valid 

Saya akan mendorong orang lain untuk 

menggunakan produk smartphone 

BlackBerry. 

0.906 Valid 

Sumber : olah data kuisioner 

 

Dari hasil yang dapat dilihat di tabel 4.4 dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan 

analisis yang telah dilakukan untuk hasil KMO Measure of Sampling Adequacy (MSA) dari 

ketiga variabel independen yaitu Atribut Produk, Kepuasan Konsumen, Loyalitas dan variabel 

dependen yaitu Positive Word of Mouth masing-masing memiliki nilai sebesar 0.791, 0.500, 

0.753 dan 0.705. Nilai-nilai KMO tersebut lebih besar dari 0.5 yang berarti bahwa analisis faktor 

ini dapat diproses lebih lanjut. 



Sedangkan jika dilihat dari factor loadings, variabel Atribut Produk, Kepuasan Konsumen, 

Loyalitas, dan Positive Word of Mouth dinyatakan valid karena nilainya lebih besar dari 0.5.  

a. Atribut Produk 

Dari keempat indikator variabel Atribut Produk memiliki nilai factor loading masing-

masing sebesar 0.774, 0.826, 0.812, dan 0.793. Nilai factor loading tersebut lebih dari 0.5 

sehingga keempat indikator variabel Atribut Produk dinyatakan valid. 

b. Kepuasan Konsumen 

Kedua indikator variabel Kepuasan Konsumen memiliki nilai factor loading  masing-

masing sebesar 0.915. Nilai factor loading tersebut lebih dari 0.5 sehingga kedua 

indikator variabel Kepuasan Konsumen dinyatakan valid. 

 

 

c. Loyalitas 

Ketiga indikator dari variabel Loyalitas memiliki nilai factor loading masing-masing 

sebesar 0.917, 0.915, dan 0.907. Nilai factor loading tersebut lebih dari 0.5 sehingga 

ketiga indikator variabel Loyalitas dinyatakan valid. 

d. Positive Word of Mouth 

Selain itu, ketiga indikator dari variabel Positive Word of Mouth memiliki nilai factor 

loading masing-masing memiliki nilai sebesar 0.921, 0.961 dan 0.906. Nilai factor 

loading tersebut lebih dari 0.5 sehingga ketiga indikator variabel Positive Word of Mouth 

dinyatakan valid. 

 



Jadi, hasil analisis untuk data secara keseluruhan dengan 100 responden dari ketiga 

variabel independen dan satu variabel dependen dinyatakan valid dan penelitian dapat 

dilanjutkan kembali, karena telah memenuhi syarat yaitu analisis faktor yang nilainya lebih besar 

dari 0.5. 

 

4.2.3.2 Uji Reliabilitas 

Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh dari tabel 4.5 mengenai uji reliabilitas 

variabel Atribut Produk, Kepuasan Konsumen, Loyalitas, dan Positive Word of Mouth dengan 

data keseluruhan 100 responden dapat menjelaskan bahwa setiap pernyataan yang digunakan 

untuk mengukur masing-masing variabel adalah konsisten dan variabel dapat dihandalkan 

(reliable) bila memiliki nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0.6. 

 

 

 

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Reliabilitas Keseluruhan 

Variabel Cronbach’s Alpha Kesimpulan 

Atribut Produk 0.811 Reliabel 

Kepuasan 

Konsumen 

0.802 Reliabel 

Loyalitas 0.901 Reliabel 

Positive Word of 

Mouth 

0.921 Reliabel 

Sumber : olah data kuisioner 

 



Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa variabel 

Atribut Produk memiliki koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0.811. Sedangkan untuk variabel 

Kepuasan Konsumen memiliki koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0.802. Sementara itu, 

variabel Loyalitas memiliki koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0.901 dan variabel Positive 

Word of Mouth dengan koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0.921. 

Dengan demikian, semua variabel dalam penelitian ini mempunyai koefisien Cronbach’s 

Alpha lebih besar dari 0.60, maka jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang 

digunakan untuk mengukur masing-masing variabel adalah konsisten dan variabel dapat 

dihandalkan (reliable). 

 

4.2.4 Uji Asumsi Klasik 

4.2.4.1 Uji Normalitas 

Dalam pengujian normalitas, peneliti ingin mengetahui apakah dalam sebuah model regresi 

antara variabel terikat (dependent) dan variabel bebasnya (independent) terdistribusi secara 

normal atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat melalui hasil uji yang telah dilakukan dengan 

metode statistik.  Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut : 



 

Gambar 4.7 Pengujian Normalitas P-Plot 

Sumber : olah data kuisioner 

 

Dilihat dari gambar 4.7 mengenai Uji Normalitas tersebut, sebaran data yang terjadi 

menyebar di sekeliling garis lurus dan tidak terpencar jauh dari garis lurus. Hal ini 

mengindikasikan bahwa data yang diperoleh terdistribusi normal dan persyaratan uji normalitas 

dapat terpenuhi. 

 

4.2.4.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi 

klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model 

regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya 

multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat dari tabel 



Collinearity Statistic. Nilai VIF yang lebih besar dari 10 menunjukkan adanya gejala 

multikolinearitas, sedangkan nilai VIF yang lebih kecil dari 10 menunjukkan tidak adanya 

multikolinearitas. Hasil multikolinearitas dapat dilihat dari tabel berikut ini : 

Tabel 4.6 Multikolinearitas dengan Collinearity Statistic 

Model Collinearity Statistic 
 Tolerance VIF 

1 Atribut Produk 0.463 2.158 
Kepuasan Konsumen 0.426 2.346 
Loyalitas 0.515 1.940 

a. Dependent Variable : WOM 
 

Sumber : olah data kuisioner 

  
Berdasarkan data yang dapat dilihat pada tabel 4.6, variabel Atribut Produk memiliki nilai 

2.158 yang nilainya lebih kecil dari 10. Sedangkan variabel Kepuasan Konsumen memiliki nilai 

VIF sebesar 2.346 yang juga lebih kecil dari 10. Pada variabel Loyalitas, nilai VIF adalah 

sebesar 1.940 yang lebih kecil dari 10. Jadi, secara keseluruhan variabel dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara setiap variabel, karena nilai VIF setiap variabel lebih 

kecil dari 10. 

4.2.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

 
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dan residual untuk semua 

pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah 

tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Uji heterokedastisitas dilakukan dengan cara melihat plot 

antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada atau 

tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada 

grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada 



membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengidentifikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-

titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y,maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil analisis dari data yang diteliti : 

  

Gambar 4.8 Pengujian Heteroskedastisitas 

Sumber : olah data kuisioner 

 

 Berdasarkan gambar 4.9 tersebut, terlihat titik yang menyebar secara acak dan tersebar 

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

bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini, sehingga model 

regresi ini layak untuk digunakan. 

4.2.5 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif 



dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen 

mengalami kenaikan atau penurunan. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda 

digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel Atribut Produk (X1), Kepuasan 

Konsumen (X2), dan Loyalitas (X3) dimana ketiga variabel tersebut merupakan variabel bebas 

terhadap Positive Word of Mouth (Y) sebagai variabel terikat. 

4.2.5.1 Koefisien Determinasi (Adjusted R Squared) 

Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase 

sumbangan pengaruh Atribut Produk, Kepuasan Konsumen, dan Loyalitas secara serentak 

terhadap Positive Word of Mouth produk smartphone BlackBerry. Koefisien ini menunjukkan 

seberapa besar persentase variabel independen yang digunakan dalam model mampu 

menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil yang diperoleh dari pengolahan data adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.7 Model Summary 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .791a .625 .613 .62190770 

a. Predictors: (Constant), LOYALITAS, ATRIBUT, 

KEPUASAN 

b. Dependent Variable: WOM 

 

 

Sumber : olah data kuisioner 

Berdasarkan data yang dapat dilihat pada tabel 4.7, besarnya nilai adjusted R squared 

adalah 0.613. Nilai tersebut dapat digunakan untuk melihat besarnya pengaruh Atribut Produk, 

Kepuasan Konsumen, dan Loyalitas terhadap Positive Word of Mouth dengan cara menghitung 

Koefisien Determinasi dengan menggunakan rumus dibawah ini : 



Koefisien Determinasi = adjusted R squared x 100% 

Koefisien Determinasi = 0.613 x 100% 

Koefisien Determinasi = 61,3% 

 

Nilai adjusted R squared sebesar 61.3% berarti bahwa variabel independen yaitu Atribut 

Produk, Kepuasan Konsumen, dan Loyalitas dapat menjelaskan variabel dependen yaitu Positive 

Word of Mouth sebesar 61.3%, sedangkan sisanya sebesar 38.7% dijelaskan oleh variabel lain. 

 

4.2.6 Pengujian Hipotesis 

4.2.6.1 Uji F 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-

sama terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, Uji F digunakan untuk mengetahui 

apakah Atribut Produk, Kepuasan Konsumen, dan Loyalitas secara bersama-sama berpengaruh 

secara signifikan terhadap Positive Word of Mouth. Bila p ≤ 0.05, artinya semua variabel 

independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen 

dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%. Bila p ≥ 0.05, artinya semua variabel 

independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%.  

 

 

 

Tabel 4.8 ANOVA 



 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 61.870 3 20.623 53.322 .000a 

Residual 37.130 96 .387   

Total 99.000 99    

a. Predictors: (Constant), LOYALITAS, ATRIBUT, 

KEPUASAN 

  

b. Dependent Variable: WOM     

 

Sumber : olah data kuisioner 

 

Berdasarkan hasil uji F yang dapat dilihat dari tabel 4.8, diperoleh nilai Sig. sebesar 0.000 

(p ≤ 0.05) yang mengindikasikan bahwa variabel Atribut Produk, Kepuasan Konsumen, dan 

Loyalitas secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Positive Word of 

Mouth dengan derajat keyakinan α = 5%. 

 

4.2.6.2 Uji t 

Uji t pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh suatu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam penelitian 

ini, Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel Atribut Produk, 

Kepuasan Konsumen dan Loyalitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel 

Positive Word of Mouth. 

 

 



 

Tabel 4.9 Uji t 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2.395E-16 .062  .000 1.000 

ATRIBUT .131 .092 .131 1.428 .156 

KEPUASA

N 
.429 .096 .429 4.476 .000 

LOYALIT

AS 
.327 .087 .327 3.757 .000 

a. Dependent Variable: WOM     

 

Sumber : olah data kuisioner 

 

1. Atribut Produk terhadap Positive Word of Mouth 

Ho1 : Atribut produk tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap positive word of mouth 

produk smartphone BlackBerry. 

Ha1 : Atribut produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap positive word of mouth 

produk smartphone BlackBerry. 

Berdasarkan perhitungan yang dapat dilihat pada tabel 4.19 diperoleh p value sebesar 

0.156. Untuk mengetahui kebenaran hipotesis digunakan kriteria bila p ≤ 0.05 maka Ho ditolak 

dan Ha tidak dapat ditolak, yang berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan variabel independen 

terhadap variabel dependen dengan derajat keyakinan α = 5%. Demikian pula sebaliknya, bila p 



≥ 0.05 maka Ho tidak dapat ditolak, yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan 

variabel independen terhadap variabel dependen dengan derajat keyakinan α = 5%. 

P value dari variabel Atribut Produk sebesar 0.156 yang lebih besar dari 0.05 

mengindikasikan bahwa Ho tidak dapat ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel Atribut Produk 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Positive Word of Mouth produk smartphone 

BlackBerry. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ada beberapa faktor yang menyebabkan 

variabel Atribut Produk tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Positive Word of Mouth 

pengguna produk smartphone BlackBerry. Faktor pertama yaitu customer experience, yang 

merupakan suatu proses, strategi dan implementasi dari suatu perusahaan untuk mengelola 

pelanggan terhadap pengalamannya dengan sebuah produk atau layanan. Pada dasarnya 

customer experience adalah penciptaan kepuasan pelanggan melalui pengalaman (Schmitt, 

2003). 

Pengguna smartphone BlackBerry membutuhkan suatu pengalaman atas produk 

smartphone BlackBerry yang mereka gunakan untuk mencapai tingkat kepuasan yang 

diharapkannya. Jika hanya dinilai dari atribut produknya saja, konsumen belum tentu ingin 

membicarakan keunggulan atribut produk smartphone BlackBerry kepada orang lain jika tidak 

merasa puas atas produk tersebut. 

Faktor kedua yaitu dikarenakan setiap produk memililki atribut produk yang berbeda-beda, 

tergantung dari jenis produk tersebut (Ramdhan, 2008). Sebagai contoh untuk produk mobil, dari 

masa ke masa konsumen yang ingin membeli mobil concern terhadap beberapa standar khusus 

seperti hemat bahan bakar dan suku cadang yang mudah dan terjangkau. 



Ditambah lagi dengan layanan purna jual yang diberikan oleh merek-merek mobil tertentu 

dapat memicu adanya positive word of mouth dari konsumennya. Sedangkan untuk sebuah 

produk handphone yang awalnya fungsi utamanya adalah untuk melakukan panggilan telepon 

dan pesan singkat, seiring berkembangnya teknologi menjadi semakin berkembang juga fitur-

fiturnya. Sehingga tidak ada suatu standar khusus yang ditetapkan oleh kosumen atas pembelian 

handphone. 

Smartphone BlackBerry yang merupakan sebuah produk handphone selalu berkembang 

mengikuti kemajuan teknologi dan perubahan lifestyle. Hal tersebut menyebabkan selera dan 

kebutuhan tiap individu atas sebuah handphone berbeda berdasarkan kebutuhan mereka. Atribut 

yang terdapat pada produk smartphone BlackBerry meskipun mengutamakan teknologi yang 

terdepan dan fitur yang lengkap belum cukup untuk membangun positive word of mouth jika 

tidak diiringi dengan kinerja yang optimal dari produk itu sendiri. 

Jadi, menurut peneliti pengaruh yang tidak signifikan antara Atribut Produk dan Positive 

Word of Mouth memang dapat terjadi pada produk smartphone, dalam hal ini khususnya untuk 

smartphone BlackBerry. 

 

2. Kepuasan Konsumen terhadap Positive Word of Mouth 

Ho2 : Kepuasan konsumen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap positive word 

of mouth produk smartphone BlackBerry. 

Ha2 : Kepuasan konsumen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap positive word of 

mouth produk smartphone BlackBerry. 

Berdasarkan perhitungan yang dapat dilihat pada tabel 4.9 diperoleh p value sebesar 0.000. 

Untuk mengetahui kebenaran hipotesis digunakan kriteria bila p ≤ 0.05 maka Ho ditolak dan Ha 



tidak dapat ditolak, yang berarti bahwa terdapat pengaruh terhadap variabel dependen dengan 

derajat keyakinan α = 5%. Demikian pula sebaliknya, bila p ≥ 0.05 maka Ho tidak dapat ditolak 

dan Ha ditolak, yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh terhadap variabel dependen dengan 

derajat keyakinan α = 5%. 

P value dari variabel Kepuasan Konsumen sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0.05 

mengindikasikan bahwa Ho ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel Kepuasan Konsumen 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Positive Word of Mouth produk smartphone 

BlackBerry. 

 

3. Loyalitas terhadap Positive Word of Mouth 

Ho3 : Loyalitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap positive word of mouth 

produk smartphone BlackBerry. 

Ha3 : Loyalitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap positive word of mouth produk 

smartphone BlackBerry. 

Berdasarkan perhitungan yang dapat dilihat pada tabel 4.12 diperoleh p value sebesar 

0.000. Untuk mengetahui kebenaran hipotesis digunakan kriteria bila p ≤ 0.05 maka Ho ditolak 

dan Ha tidak dapat ditolak, yang berarti bahwa terdapat pengaruh terhadap variabel dependen 

dengan derajat keyakinan α = 5%. Demikian pula sebaliknya, bila p ≥ 0.05 maka Ho tidak dapat 

ditolak dan Ha ditolak, yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh terhadap variabel dependen 

dengan derajat keyakinan α = 5%. 

P value dari variabel Loyalitas sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0.05 mengindikasikan 

bahwa Ho ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel Loyalitas memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Positive Word of Mouth produk smartphone BlackBerry. 



 

4.2.6.3 Model Persamaan Penelitian 

Berdasarkan tabel 4.9 dan pembahasannya tersebut maka dapat diperoleh persamaan pada 

model penelitian ini adalah sebagai berikut : 

PWM = a + b1 AP + b2 KK + b3 L + e 

PWM = -2.395 x 10-16 + 0.131 AP + 0.429 KK + 0.327 L + e 

 

Keterangan : 

PWM = Positive Word of Mouth 

AP = Atribut Produk 

KK = Kepuasan Konsumen 

L = Loyalitas 

a = konstanta 

b = koefisien regresi 

e = standard error 

Koefisien regresi parsial variabel independen (Atribut Produk, Kepuasan Konsumen, dan 

Loyalitas) menunjukkan nilai positif yang berarti bahwa terdapat hubungan positif atau searah 

antara variabel independen (Atribut Produk, Kepuasan Konsumen, dan Loyalitas) dengan 

variabel dependen (Positive Word of Mouth). Jika Atribut Produk, Kepuasan Konsumen, dan 

Loyalitas meningkat, maka Positive Word of Mouth juga akan meningkat.  

 

4.3 Implikasi Manajerial 



Dari hasil analisis yang telah dilakukan, peneliti juga akan memberikan gambaran lebih 

jelas mengenai manfaat penelitian ini ke dalam implikasi manajerialnya. Peneliti mencoba untuk 

memberikan analisis tambahan untuk memperkuat gambaran yang telah diperoleh agar para 

praktisi  khususnya praktisi dari produsen smartphone BlackBerry dapat menggunakan penelitian 

ini sebagai acuan  mereka dalam meningkatkan promosi produk smartphone BlackBerry melalui 

word of mouth. 

Pada analisis tambahan ini peneliti mencoba menganalisis hubungan antara variabel 

Atribut Produk dengan Kepuasan Konsumen dengan memposisikan variabel Kepuasan 

Konsumen sebagai mediating variable. Hal ini dilakukan berdasarkan penelitian Nugroho (2009) 

yang menyatakan bahwa Atribut Produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepuasan 

Konsumen, sedangkan menurut Erida (2008) Kepuasan Konsumen memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Positive Word of Mouth. 

Tabel 4.10 

Analisis Regresi Mediating Variable 

 

Sumber : olah data kuisioner 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yaitu sebesar 0.000. Hal 

ini menunjukkan bahwa variabel Atribut Produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel Kepuasan Konsumen. Jadi, jika variabel Kepuasan Konsumen diposisikan sebagai 



mediating variable, maka variabel Atribut Produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel Kepuasan Konsumen tersebut. 

Pada analisis tambahan berikutnya, peneliti akan menggunakan metode one sample t test 

pada tiap variabel yang terbukti signifikan atau terbukti memiliki pengaruh terhadap positive 

word of mouth produk smartphone BlackBerry. Variabel tersebut adalah Kepuasan Konsumen 

dan Loyalitas. Tujuan penggunaan one sample t test adalah untuk mengetahui rata-rata dari tiap 

variabel dan membandingkanya dengan nilai standar yang telah di adjust sebesar 4. Nilai 

tersebut diperoleh dari nilai tengah skala likert pada kuisioner, yaitu dengan rentang skala 1 – 7. 

 

1. Analisis Variabel Kepuasan Konsumen 

Tabel 4.11 

One sample t test Variabel Kepuasan Konsumen 

 

 

Sumber : olah data kuisioner 

 Adapun hipotesis yang dapat dirumuskan dari analisis tambahan one sample t test ini 

adalah sebagai berikut : 

Ho : µ ≤ 4  Rata-rata konsumen pengguna produk smartphone BlackBerry di Jakarta tidak 

puas dengan produk smartphone BlackBerry 



Ha : µ > 4  Rata-rata konsumen pengguna produk smartphone BlackBerry di Jakarta puas 

dengan produk smartphone BlackBerry 

 

 Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat nilai Sig. sebesar 0.000, dimana digunakan kriteria 

bila nilai t hitung lebih besar dati t tabel, p value ≤ 0.05 dan mean masih berada diatas nilai rata-

rata, maka Ho ditolak (Priyatno, 2009). 

 Mean atau nilai rata-rata dari variabel Kepuasan Konsumen adalah sebesar 5.3010 yang 

masih berada diatas rata-rata, yaitu signifikan diatas 4. Sedangkan nilai t hitung sebesar 11.051 

lebih besar dari t tabel yaitu 1.66, dan p value 0.00 < 0.05 pada tingkat keyakinan 95%, maka Ho 

ditolak. Artinya adalah konsumen pengguna produk smartphone BlackBerry di Jakarta merasa 

puas menggunakan produk smartphone BlackBerry. 

Hal ini menunjukan bahwa produk smartphone BlackBerry sudah dapat memenuhi harapan 

penggunanya. Untuk itu manajemen RIM, khususnya untuk distributor BlackBerry di Jakarta, 

Indonesia, harus memperhatikan tingkat kepuasan konsumen yang telah tercapai tersebut. Guna 

lebih memaksimalkan tingkat kepuasan konsumen terhadap produk smartphone BlackBerry, 

manajemen RIM, khususnya untuk distributor BlackBerry di Jakarta, Indonesia, perlu 

meningkatkan baik kinerja produk smartphone BlackBerry, maupun pelayanan yang diberikan 

kepada konsumennya. 

Dari hasil interview yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa responden, diketahui 

beberapa hal yang diungkapkan oleh responden mengenai kepuasan mereka terhadap produk 

smartphone BlackBerry. Pengguna produk smartphone BlackBerry umumnya sudah puas dengan 

produk smartphone BlackBerry yang mereka gunakan, namun lebih jauhnya mereka masih 

memiliki harapan lebih akan produk smartphone BlackBerry. 



Harapan tersebut antara lain adalah mengenai daya tahan baterai, kualitas kamera, dan 

layanan purna jual yang resmi dari produk smartphone BlackBerry. Salah satu cara 

memaksimalkan tingkat kepuasan konsumen adalah dengan meningkatkan kualitas dari fitur-

fitur yang terdapat dalam produk smartphone BlackBerry, seperti misalnya menambah daya 

tahan baterai. Oleh karena frekuensi penggunaan smartphone BlackBerry sangatlah intensif, 

untuk itu dibutuhkan daya tahan baterai yang cukup lama. Beberapa responden mengungkapkan 

bahwa dalam satu hari rata-rata butuh dua kali melakukan charge atau pengisian ulang energi 

baterai untuk smartphone BlackBerry mereka, jika digunakan untuk online setiap saat dan 

membuka banyak aplikasi. Responden mengharapkan daya tahan baterai untuk 24 jam penuh dan 

hanya satu kali melakukan pengisian ulang baterai per harinya. 

Selain itu, kualitas kamera juga perlu diperhatikan, karena beberapa smartphone lain yang 

sejenis memiliki kualitas kamera yang lebih tinggi dibandingkan dengan BlackBerry. Beberapa 

responden mengungkapkan bahwa kamera smartphone BlackBerry yang mereka gunakan 

kualitasnya tidak sebaik jika dibandingkan dengan ukuran pixel yang sama dari kamera 

smartphone lain.  

Selain itu, BlackBerry belum memiliki service centre atau pusat layanan purna jual yang 

resmi. Hal ini menyebabkan konsumen smartphone BlackBerry merasa khawatir jika terjadi 

kerusakan pada smartphone BlackBerry mereka. RIM hendaknya lebih memperhatikan 

mengenai layanan purna jual tersebut, misalnya dengan mendirikan BlackBerry Service Centre 

di berbagai cabang yang dimiliki RIM, termasuk di Jakarta, Indonesia. 

2. Analisis Variabel Loyalitas 

Tabel 4.12 

One sample t test Variabel Loyalitas 



 

 

Sumber : olah data kuisioner 

 

 Adapun hipotesis yang dapat dirumuskan dari analisis tambahan one sample t test ini 

adalah sebagai berikut : 

Ho : µ ≤ 4  Rata-rata konsumen pengguna produk smartphone BlackBerry di Jakarta tidak 

loyal dengan produk smartphone BlackBerry 

Ha : µ > 4  Rata-rata konsumen pengguna produk smartphone BlackBerry di Jakarta loyal 

dengan produk smartphone BlackBerry 

 Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat nilai Sig. sebesar 0.000, dimana digunakan kriteria 

bila nilai t hitung lebih besar dati t tabel, p value ≤ 0.05 dan mean masih berada diatas nilai rata-

rata, maka Ho ditolak (Priyatno, 2009). 

 Mean atau nilai rata-rata dari variabel Loyalitas adalah sebesar 4.9400 yang masih berada 

diatas rata-rata, yaitu signifikan diatas 4. Sedangkan nilai t hitung sebesar 6.817 lebih besar dari t 

tabel yaitu 1.66, dan p value 0.00 < 0.05 pada tingkat keyakinan 95%, maka Ho ditolak. Artinya 

adalah konsumen pengguna produk smartphone BlackBerry di Jakarta loyal terhadap produk 

smartphone BlackBerry. 



 Hal ini menunjukan bahwa rata-rata pengguna produk smartphone BlackBerry sudah 

mencapai tingkat loyalitasnya terhadap produk smartphone BlackBerry. Dari hasil interview 

yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa responden, diketahui beberapa hal yang 

diungkapkan oleh responden mengenai loyalitas mereka terhadap produk smartphone 

BlackBerry. Pengguna produk smartphone BlackBerry umumnya sudah loyal terhadap produk 

smartphone BlackBerry yang mereka gunakan, namun jika ada penawaran atau promosi yang 

menarik dari produk smartphone lain yang sejenis, mereka dapat  mempertimbangkan untuk 

beralih dari produk smartphone BlackBerry. Sehingga produsen BlackBerry harus selalu dapat 

memberikan promosi atau penawaran yang lebih baik lagi dari para pesaingnya, agar tingkat 

loyalitas pengguna smartphone BlackBerry dapat lebih tinggi lagi. 

Hal yang dapat dilakukan oleh manjemen RIM, khususnya untuk distributor BlackBerry di 

Jakarta, Indonesia, untuk meningkatkan loyalitas pengguna produk smartphone BlackBerry 

antara lain dengan memberikan promosi atau penawaran yang menarik dan dikemas secara 

dinamis dengan terus mengikuti perkembangan trend yang berlaku di masyarakat agar loyalitas 

pengguna smartphone BlackBerry menjadi lebih tinggi. 

Misalnya RIM dapat melakukan kerjasama dengan operator selain Indosat, XL, dan 

Telkomsel dengan prasyarat tertentu, seperti sinyal atau jaringan yang baik. Caranya dengan 

memberlakukan tarif paket BlackBerry yang lebih terjangkau, tetapi dengan kualitas sinyal atau 

jaringan yang baik pula. Masing-masing operator memiliki target market yang berbeda-beda, 

maka jika RIM melakukan kerjasama dengan operator lain, selain tiga operator raksasa di 

Indonesia tersebut, RIM dapat memperluas target pasarnya di berbagai kalangan, mengingat 

dewasa ini pengguna smartphone Blackberry juga sudah merambah di berbagai kalangan, bukan 

hanya pebisnis saja. 



Sejauh ini, RIM juga telah membentuk kerjasama dengan beberapa operator baru di 

Indonesia, mengeluarkan paket BlackBerry bulanan dengan tarif yang murah tetapi kualitas 

sinyal atau jaringannya buruk. Oleh karena itu, RIM sebaiknya dapat melakukan kerjasama 

dengan operator lain dengan beberapa syarat tertentu mengenai kualitas atau jaringan tersebut. 

Disamping itu, RIM juga dapat mempertahankan loyalitas pelanggannya dengan terus 

memperbaharui fitur-fitur yang lebih baik untuk seri smartphone BlackBerry yang akan 

diproduksi selanjutnya. Dengan begitu, pengguna smartphone BlackBerry dapat melakukan 

pembelian ulang dengan cara mengganti smartphone BlackBerry mereka dengan seri terbaru 

yang lebih terdepan dalam fitur dan aplikasi. 

Selain itu, Blackberry sejauh ini selalu melakukan promosi melalui operator yang 

digandengnya. RIM dapat melakukan promosi smartphone BlackBerry secara mandiri dengan 

memanfaatkan beragam komunitas BlackBerry yang telah terbentuk di seluruh dunia, dalam hal 

ini khususnya di Jakarta, Indonesia. RIM dapat mengadakan semacam lomba membuat aplikasi 

baru yang suitable dan menarik untuk produk smartphone BlackBerry. Pesertanya dapat 

dikategorikan kelompok satu komunitas BlackBerry atau individu di dalam komunitas 

BlackBerry. Kemudian, hasil karya aplikasi dari pemenang lomba tersebut dapat disertakan 

kedalam produk smartphone BlackBerry seri terbaru yang akan diproduksi selanjutnya.  

Hal tersebut membuat loyalitas dari pengguna BlackBerry akan semakin meningkat karena 

untuk mengikuti lomba tersebut mereka tetap harus menggunakan smartphone BlackBerry dan 

harus selalu update mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aplikasi Blackberry. Selain itu, RIM 

dapat menghemat cost untuk pengembangan dan penelitian mereka karena bisa mendapatkan 

masukan mengenai aplikasi terbaru yang suitable dan menarik untuk diluncurkan bersama seri-

seri terbarunya mendatang. Dengan begitu, untuk kedepannya peran-peran dalam komunitas 



BlackBerry akan lebih optimal, tidak hanya berkutat di dalam database community dan 

gathering community saja, tetapi dapat menjadi educator, motivator, connector, dan pioneer 

juga. 

Dari hal-hal yang telah diungkapkan tersebut, dapat dilihat bahwa konsumen pengguna 

smartphone Blackberry telah mencapai tingkat kepuasan dan loyalitas mereka terhadap produk 

smartphone BlackBerry. Hal tersebut merupakan keuntungan bagi produsen smartphone 

BlackBerry karena sudah memiliki konsumen yang puas dan loyal yang lebih jauhnya dapat 

memicu adanya positive word of mouth, dapat berupa penyampaian keunggulan produk 

smartphone BlackBerry dan bahkan perekomendasian kepada orang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Atribut Produk, 

Kepuasan Konsumen dan Loyalitas terhadap Positive Word of Mouth produk smartphone 

BlackBerry, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Atribut Produk tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Positive Word of 

Mouth produk smartphone BlackBerry. 

2. Kepuasan Konsumen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Positive Word of 

Mouth produk smartphone BlackBerry. 

3. Loyalitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Positive Word of Mouth produk 

smartphone BlackBerry. 

  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran-

saran yang dapat penulis berikan antara lain adalah : 

1. Kepada para peneliti berikutnya untuk dapat lebih mengembangkan penelitian ini dengan 

memodifikasi model penelitian dengan cara menempatkan variabel Kepuasan Konsumen 

menjadi mediating variable. Hal ini dapat dilakukan karena menurut Nugroho (2009), 

Atribut Produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kepuasan 

Konsumen dan menurut Erida (2008), Kepuasan Konsumen memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Word of Mouth. 



 

2. RIM sebaiknya memperhatikan variabel yang mempengaruhi Positive Word of Mouth 

khususnya Kepuasan Konsumen dan Loyalitas. Untuk variabel Kepuasan Konsumen, 

RIM dapat meningkatkan kualitas dari fitur-fitur yang terdapat dalam produk smartphone 

BlackBerry, seperti misalnya menambah daya tahan baterai dan meningkatkan kualitas 

kamera. Selain itu, RIM dapat mendirikan service centre atau pusat layanan purna jual 

yang resmi di seluruh dunia, termasuk di Jakarta, Indonesia. 

3. Untuk variabel Loyalitas, RIM dapat melakukan kerjasama dengan operator selain 

Indosat, XL, dan Telkomsel. Caranya dengan memberlakukan tarif paket BlackBerry 

yang lebih terjangkau, tetapi dengan kualitas sinyal yang baik pula. RIM sebaiknya dapat 

melakukan kerjasama tersebut dengan beberapa syarat tertentu mengenai kualitas atau 

jaringan mereka. RIM juga dapat terus memperbaharui fitur-fitur yang lebih baik untuk 

seri smartphone BlackBerry yang akan diproduksi selanjutnya. Selain itu, RIM dapat 

mengadakan semacam lomba membuat aplikasi baru yang suitable dan menarik untuk 

produk smartphone BlackBerry dengan memanfaatkan komunitasnya yang telah 

terbentuk di seluruh dunia, terutama di Jakarta, Indonesia. 
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Lampiran 1 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anti-image Matrices 

  Loyalitas_1 Loyalitas_2 Loyalitas_3 

Anti-image Covariance Loyalitas_1 .380 -.139 -.190 

Loyalitas_2 -.139 .432 -.159 

Loyalitas_3 -.190 -.159 .361 

Anti-image Correlation Loyalitas_1 .735a -.342 -.512 

Loyalitas_2 -.342 .781
a
 -.401 

Loyalitas_3 -.512 -.401 .718a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)   

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Lampiran 4 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5 
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Lampiran 8 

KUISIONER 

Analisis Pengaruh Atribut Produk, Kepuasan Konsumen, dan Loyalitas Terhadap Positive Word of Mouth 

Produk Smartphone BlackBerry di Jakarta 

 

Dengan Hormat, 

Nama saya Sastri Inggriawati dan saat ini berstatus sebagai mahasiswa tingkat akhir Indonesia Banking 

School yang sedang melakukan penelitian untuk skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Atribut Produk, 

Kepuasan Konsumen dan Loyalitas terhadap Positive Word of Mouth Produk Smartphone BlackBerry di 

Jakarta. Oleh karena itu saya memohon kesediaan Bapak/Ibu dan Saudara/i untuk mengisi daftar pertanyaan di 

bawah ini. Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih. 

 

Data Diri Responden 

A. Pilihlah jawaban anda dengan memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang tersedia 

1. Jenis kelamin 

a. Pria   b. Wanita 

2. Usia saat ini 

a. 21-26 tahun  c. 33-38 tahun  e. Diatas 45 tahun 

b. 27-32 tahun  d. 39-45 tahun 

3. Pendidikan terakhir 

a. SMA  c. S1  e. Lebih tinggi 

b. D1-D3  d. S2 

4. Status pekerjaan 

a. Mahasiswa   c. Wirausaha    e. Lainnya.. 

b. Karyawan swasta  d. PNS/BUMN/TNI/POLRI 

5. Apakah dalam 3 bulan terakhir ini Anda menggunakan smartphone BlackBerry ? 



a. Ya   b. Tidak 

 

B. Isilah kolom score dibawah ini yang menyatakan tingkat persetujuan anda terhadap pernyataan yang 

ditampilkan, dimana satu (1) adalah sangat tidak setuju (STS) dan tujuh (7) adalah sangat setuju (SS). Anda 

diperbolehkan mengisi dengan score bulat atau desimal seperti 3 dan 3,5 dan seterusnya. 

 

a. Atribut Produk 

                     1   7 

STS   SS 

No Indikator (X1) Score 

1 Produk smartphone BlackBerry awet dan tidak cepat rusak  

2 Produk smartphone BlackBerry mudah dioperasikan (user friendly)  

3 Fitur-fitur yang terdapat pada produk smartphone BlackBerry unik 

(BlackBerry Messenger, Push E-mail, On-the-go Internet Access, dll) 

 

4 Desain produk smartphone Blackberry istimewa dan menarik (Trackball, 

Trackpad, Leather Case, SurePress & SureType Keyboard, dll) 

 

 

 

b. Kepuasan Konsumen 

                                                                                                                           1                                        7 

STS   SS 

No Indikator (X2) Score 

5 Kinerja produk smartphone BlackBerry melebihi harapan saya  

6 Produk smartphone BlackBerry dapat memenuhi keinginan saya akan 

sebuah smartphone yang ideal. 

 

 

 



c. Loyalitas 

1   7 

    STS   SS 

No Indikator (X3) Score 

7 Saya akan tetap membeli produk smartphone BlackBerry meskipun ada 

produk smartphone lain yang serupa. 

 

8 Jika saya ingin berganti smartphone (dengan fitur yang lebih lengkap atau 

tipe yang berbeda), saya akan tetap membeli produk smartphone 

BlackBerrry lagi. 

 

9 Saya akan tetap membeli produk smartphone BlackBerry meskipun ada 

penawaran yang menarik dari produk smartphone lain. 

 

 

                    

d. Word of Mouth 

                      1     7 

STS   SS 

No Indikator (Y) Score 

10 Saya secara sukarela bersedia menyampaikan keunggulan produk 

smartphone BlackBerry kepada orang lain. 

 

11 Saya bersedia merekomendasikan produk smartphone BlackBerry kepada 

orang lain. 

 

12 Saya akan mendorong orang lain untuk menggunakan produk smartphone 

BlackBerry. 

 

 

 

 



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Data Pribadi 

Nama    : Sastri Inggriawati 

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 4 Februari 1986 

Alamat  : Griya Bintara Indah Blok D No.100, 

Bintara – Bekasi Barat, 17134 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Email    : frappucino_holic@yahoo.com 

Telepon    : 0856 91 784784 / 021 - 9377 3757 / 021 - 8852767 

 

Latar Belakang Pendidikan 
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SLTPN 252 Jakarta        1998 - 2001 

SMUN 61 Jakarta       2001 - 2004 

D3 Komunikasi Universitas Indonesia    2004 - 2006 

S1 Indonesia Banking School –  Manajemen Pemasaran  2006 - 2010  

 

Pendidikan Informal 

Lembaga Indonesia Amerika (LIA)     2004 - 2004 

Nurul Fikri        2004 - 2004 

The British Institute       2006 – 2007 
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 Sie Acara “SDN 04 Pondok Kopi ‘98ers Reunion”    2009 

 

Pelatihan dan Pengalaman Kerja 
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 PT. BPR Hamindo Natamakmur - Kediri     2007 

 Kantor Bank Indonesia Cabang Bandung     2008 
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Jakarta, Agustus 2010 

 

 

( Sastri Inggriawati ) 


