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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pergeseran media tradisional menjadi media baru tentunya berdampak ke 

berbagai sektor. Lucy Kung (2008) menyatakan munculnya media baru seperti 

internet membuat segala sesuatu menjadi lebih efisien. Bahkan dalam sektor profit, 

internet bisa memangkas biaya produksi yang dikeluarkan media. Sebagai contoh 

adalah media cetak yang kemudian bisa membuat versi online dan memangkas 

biaya produksi cetaknya. Saat ini bahkan bermunculan konten-konten telivisi 

online yang lebih digemari oleh generasi saat ini. Lucy Kung (2008) juga 

menjelaskan media online membuat hubungan yang lebih intim lagi antara 

pengguna dan produsen. Satu wadah media online, bisa memfasilitasi kedua 

kepentingan untuk menghilangkan jarak yang selama ini terjadi antara pengguna 

media konvensional yang hanya menawakan komunikasi satu arah. 

Berdasarkan data survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Interet Indonesia 

(APJII) pada 2017, pengguna jumlah internet makin tumbuh dari tahun ke tahun. 

Pada tahun 2015 pengguna internet ada di angka 110,2 juta, namun pada tahun 2017 

mengalami kenaikan menjadi 143,26 juta pengguna. Artinya, masyarakat semakin 

terpapar dengan internet. Dari survei yang sama menunjukkan, orang Indonesia 

kebanyakan menggunakan internet untuk kepentingan media sosial, meskipun 

penggunaan lain sudah mulai merambah untuk kepentingan bisnis. 
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Gambar 1.1 Hasil survei APJII 2017 tentang Pertumuhan Pengguna Internet 

 

APJII juga melihat bahwa pengguna terbanyak atau sering disebut user berasal 

dari masyarakat urban dengan jenis kelamin laki-laki. User paling aktif adalah 

mereka dengan ekonomi atas dan menengah. Sedangkan masyarakat kelas bawah 

masih terlihat jarang menggunakan internet. Perbandingan angka untuk penetrasi 

masyarakat pengguna internet adalah 93,10 % dari kelas ekonomi atas dan 82,95% 

dari kelas ekonomi menengah atas. 
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Gambar  1.2. Survei APJII 2017 tentang penetrasi pengguna internet berdasarkan level 

ekonomi 

 

Perkembangan media baru ternyata dimanfaatkan tak hanya oleh pelaku media 

namun juga para pelaku bisnis di sektor lain.  Sejumlah negara mampu memanfaatkan 

kesempatan ini untuk mengembangkan bisnisnya ke berbagai wilayah di dunia, seperti 

Amerika Serikat yang mengembangkan perusahaan berbasis internet atau digital seperi 

Google dan Facebook. Beberpa tahun lalu , Jack Ma juga mengembangkan bisnis big 

data untuk perusahaan digitalnya yang bernama Alibaba. Bisnis digital ini yang 

kemudian dikenal dengan sebutan startup . 

Eric Ries penulis buku Lean Startup mendefinisikan startup sebagai “a human 

institution design to delivered a new product or service under condition of extreme 

uncertainty” (Ramdhan, 2016). Ramdhan menngelompokkan pengertian startup 

menjadi tiga bagian. Pertama, startup sebagai a human intitution , artinya sebuah 

startup bisa jadi sebuah perusahaan yang didirikan perorangan, kelompok, maupun 

perusahaan. Kedua, a deliver new product or service. Artinya, startup bisa didirikan 

oleh perorangan, kelompok, maupun perusahaan dengan tujuan menjual produk 



4 
  

atau jasa baru. Ketiga, under condition of extreme uncertainty, artinya perusahaan 

startup merupakan perushaan yang baru dengan kondisi yang tidak pasti, apakah 

akan bertahan ataupun tidak, berbeda dengan perusahaan yang sudah stabil dari 

semua aspek. Hal ini membuat pelaku startup baik yang sudah berjalan maupun 

yang baru mulai,  melakukan pengembangan dan percobaan strategi pemasaran 

agar startup nya mampu bertahan bahkan mendapatkan investor yang akan 

membuat peruahaan semakin berkembang. 

Pengaruh keberhasilan bisnis startup di Amerika Serikat ternyata memberikan 

pengaruh di berbagai negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia juga 

menginisiasi industri digital yang mulai tumbuh pesat. Beberapa  industri digital 

awalnya merupakan sebuah perusahaan rintisan , contohnya Gojek yang mulai 

beroperasi sejak 2011, Tokopedia pada tahun 2009, Happy Fresh, Kudo, Jualo, e-

Fishery, dan Bridestory merupakan stratup yang cukup besar di Indonesia dan kawasan 

Asia (Hadijah, Siti (2018) 7 Perusahaan Startup Lokal yang Terkenal di dunia. diambil 

dari https://www.cermati.com/artikel/7-perusahaan-startup-lokal-yang-terkenal-di-

dunia diunduh pada 25 September 2018, pukul 21.00 WIB).  Industri digital di 

Indonesia cukup berkembang dari sisi transportasi digital dan marketplace atau situs 

yang menyediakan tempat untuk para pelaku usaha menjual produknya di platform 

digital. E-commrce juga menjadi pilihan bagi konsumen memilih menggunakan jasa 

industri digital. 

Startup seperti Gojek, Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, dan sebagainya 

merupakan pelaku usaha digital yang sudah mendapatkan investor cukup banyak. 

Bahkan pada tahun 2016 Gojek dan Tokopedia mendapat pendanaan tertinggi dari 

investor untuk startup di Indonesia. Selain Gojek dan Tokopedia, 88 startup di 

https://www.cermati.com/artikel/7-perusahaan-startup-lokal-yang-terkenal-di-dunia
https://www.cermati.com/artikel/7-perusahaan-startup-lokal-yang-terkenal-di-dunia
https://www.cermati.com/artikel/7-perusahaan-startup-lokal-yang-terkenal-di-dunia
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Indonesia di tahun yang sama juga mendapatkan pendanaan dari berbagai investor 

asing (Pratama, 2016. Inilah 88 Startup yang memperoleh pendanaan di tahun 2016 

diambil dari https://id.techinasia.com/infografis-87-startup-indonesia-yang-

meraih-pendanaan-di-tahun-2016, Diunduh pada 23 September 2018, pukul 21.15 

WIB). Hal tersebut menunjukkan bahwa industri digital di Indonesia mulai 

bergeliat dan menarik perhatian investor untuk mengembangkan bisnisnya di 

Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  1.3 

Selain dukungan dari investor asing, pemerintah juga melihat peluang model 

bisnis baru ini. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Infomatika 

(Kominfo) mengembangkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pusat riset Kementerian 

Komunikasi dan Informatika . KUR ini juga akan diawasi oleh Badan Ekonomi Kreatif 

, untuk memilih strartup mana yang layak medapatkan pendanaan (Widiartanto, 2016. 

Dua Bantuan Startup yang disiapkan Pemerintah. diambil dari 

(https://tekno.kompas.com/read/2016/04/27/19140007/Ini.Dua.Bantuan.untuk.Startup

https://id.techinasia.com/infografis-87-startup-indonesia-yang-meraih-pendanaan-di-tahun-2016
https://id.techinasia.com/infografis-87-startup-indonesia-yang-meraih-pendanaan-di-tahun-2016
https://id.techinasia.com/infografis-87-startup-indonesia-yang-meraih-pendanaan-di-tahun-2016
https://tekno.kompas.com/read/2016/04/27/19140007/Ini.Dua.Bantuan.untuk.Startup.yang.Disiapkan.Pemerintah
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.yang.D isiapkan.Pemerintah,  Diunduh pada 23 September 2018, pukul 22.00 WIB ). 

Bahkan pemerintah juga mendukung gerakan 1000 startup dimana mengadakan 

workshop, seminar, monitoring , dan inkubator bisnis di sejumlah wilayah di 

Indonesia. 

Gerakan 1000 startup akhirnya memunculkan inovasi dari anak muda yang ada 

di daerah untuk ikut mengembangkan bisnis startup nya sendiri. Hal ini 

mengakibatkan lahirnya startup lokal yang juga ingin berkembang seperti startup 

yang sudah banyak dikenal masyarakat. Namun permasalahan yang terjadi adalah 

startup lokal harus bersaing dengan startup lokal lainnya bahkan tingkat nasional 

untuk mendapatkan perhatian para investor agar mendapatkan pendanaan. Kondisi 

tersebut membuat startup lokal mengalami ketidakpastian pendanaan untuk 

mengembangkan bisnis digitalnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 startup yang mendapat pendanaan 

Data diatas merupakan startup Indonesia di tingkat naional yang berhasil 

mendapatkan pendanaan dari sejumlah investor baik dalam maupun luar negeri. 

Tak heran, sejumlah nama tersebut saat ini berkembang pesat dan sudah memiliki 

pangsa pasarnya sendiri. Permasalahan yang kerap dihadapi startup baru adalah 

minimnya pengetahuan masyarakat tentang aplikasi tersebut. APJII menyurvei 

https://tekno.kompas.com/read/2016/04/27/19140007/Ini.Dua.Bantuan.untuk.Startup.yang.Disiapkan.Pemerintah
https://tekno.kompas.com/read/2016/04/27/19140007/Ini.Dua.Bantuan.untuk.Startup.yang.Disiapkan.Pemerintah
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sejumlah masyarakat di kabupaten dan kota terkait dengan penggunaan aplikasi 

lokal, dan hasilnya sebanyak 56,79 % menjawab jarang menggunakan bahkan 

mengunduh aplikasi lokal dan sebanyak 14,20 % bahkan menjawab tidak pernah. 

Hanya sekitar 5,56 % masyarakat yang sering menggunakan aplikasi lokal. 

Penelitian Puslitbang Aptika dan IKP (Survei Ekonomi Digital kominfo.go.id, 

2016) startup akan mengalami kecenderungan masalah, antara lain pendanaan, 

jejaring (networking), solidaritas tim, kurang pengalaman, tidak diterima pasar 

lantaran pasar belum siap, kebiasaan (budaya), serta sasaran yang tidak tepat. 

Masalah lainnya adalah terkait regulasi. Masalah tersebut hampir dialami oleh 

seluruh startup bahkan startup unicorn (sebutan untuk perusahaan yang sudah 

berkembang pesat). Namun, startup yang sudah berkembang dan dikenal 

masyarkat, akan mengikis satu persatu masalah yang ada. 

Brand menjadi hal penting dalam menarik investor maupun calon konsumen suatu 

perusahaan, tak terkecuali perusahaan digital seperti startup. Brand atau merek adalah 

sesuatu seperti tanda pengenal yang menggambarkan tentang suatu barang. Brand 

bukan hanya logo, tetapi sesuatu yang melekat dibenak seseorang sehingga memiliki 

ikatan tersendiri dengan seseorang tersebut (Travis, 2000: 16). Definisi dari brand 

menurut Asosiasi Marketing Amerika Serikat (Kotler, 2007 dalam Bayunitri, 2016) 

adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau kombinasinya yang dapat mengidentifikasikan 

barang atau jasa dari penjual atau perushaan yang memiliki perbedaan dengan produk 

lain atau kompetitor. Sedangkan menurut Wheeler , brand adalah inti dari kegiatan 

penjualan dan pemasaran , dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kesetiaan 

ketika dikelola dengan strategi (Bayunitri, 2016). 
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Suatu merek atau brand juga memiliki hubungan erat dengan brand awareness 

atau kesadaran merek yang kemudian akan memengaruhi keputusan seseorang 

untuk membeli atau tidak sebuah produk . Brand awareness merujuk pada 

kemampuan konsumen mengenali kembali atau mengingat sebuah merek, 

sederanannya apakah konsumen tahu atau tidak dengan suatu merek (Keller, 2008 

dalam (Huang & Sarigöllü, 2012)). Definisi lain yang dijelaskan oleh Rangkuti, 

brand awareness adalah kemampuan seseorang dalam hal mengingat suatu merek 

tertentu atau iklan tertentu secara spontan atau setelah adanya rangsangan kata 

kunci (Rangkuti, 2004 : 243). Penjelasan tentang brand awareness menunjukkan 

bahwa kesadaran merek merupakan tujuan dari komunikasi pemasaran yang 

diciptakan sejumlah perusahaan untuk membuat seseorang mampu mengingat 

produknya melalui merek yang berkembang di masyarakat. 

Menurut Aaker (Bayunitri, 2016) peran brand awareness di dalam brand 

equity berantung pada capaian kesadaran yang terbagi dalam beberapa level, yaitu  

1. Brand unware, adalah level terendah dalam piramida brand awareness 

yang mana dalam level ini konsumen tidak sadar akan adanya suatu merek. 

2. Brand recognition. Level ini minimal konsumen menyadari keberadaan 

merek tersebut namun hanya sekadar tahu. Level ini sangat penting ketika 

pembeli memilih suatu merek dalam proses pembelian. 

3. Brand Recall. Level ini pada kemampuan konsumen mengingat kembali 

merek berdasakan pengetahuan konumen atas suatu produk khusus tanpa 

bantuan. 
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4. Top of Mind. Level tertinggi dari kesadaran merek adalah ketika konsumen 

mampu menyebutkan langsung tanpa bantuan apapun kepada orang lain 

terkait suatu merek bahkan ia merekomedasikan merek tersebut kepada 

orang lain yang membutuhkan suatu produk. Artinya, merek tersebut sudah 

melekat dalam pikiran konsumen. 

 

Dalam usaha untuk membentuk brand awareness di dunia startup atau 

perusahaan berbasis online, sedikit membutuhkan kerja keras dibandingkan 

membangun kesadaran merek pada perusahaan konvensional. Brand yang kuat 

tentunya akan menghasilkan kekuatan pasar yang akan memengaruhi tingkat 

penggunaan aplikasi tersebut. Beberapa hal yang mengenai pemberian merek baik 

untuk perusahaan teknologi maupun perusahaan konvensional (Temporal, 2001), 

antara lain : 

1. Konsumen lebih memilih merek 

Konsumen sebagian besar akan memilih sebuah brand, bukan lagi produk 

atau jasa, hal ini lantaran brand membuat pilihan yang jelas, mengurangi 

kebingungan, keamanan yang lebih besar, suatu dimensi emosional yang 

membangun kedekatan antara konsumen dan merek, dan merek menjadi 

sesuatu yang dapat mereka percaya. 

2. Segala sesuatu dapat diberi merek. 

Pada era digital, pemberian merek akan berhubungn dengan teknologi. 

Internet berhubungan dengan informasi serta pengetahuan. Pemberian 

merek harus diiringi dengan pemasaran online yang kreatif dan interaktif. 
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3. Dasar-dasar pembentukan merek tetap sama 

Merek merupakan identitas produk, sehingga pemberian merek juga 

harus sesuai dengan tujuan dan target pasar. 

4. Merek mencegah perangkap komoditas dan menawarkan perbedaan 

Brand akan memberikan keunikan tersendiri pada identitas produk 

dibandingkan produk lainnya. 

5. Pemosisian menentukan keberhasilan merek 

Selain perbedaan, penempatan merek juga merupakan hal yang penting. 

Penempatan harus mampu menarik target pasar. Penempatan merupakan 

suatu set teknik yang digunakan untuk mengatur persepsi-persepsi dari 

konsumen. 

6. Emosi merupakan kunci pokok 

Emosi adalah hubungan merek dengan konsumen, yang kenyataanya bisa 

dibangun. Otak manusia terdiri dari belahan kiri dan kanan, yang 

bekerjasama dengan fungsi yang berbeda. Jika bisa menarik keduanya, 

maka kemungkinan orang akan membeli merek akan lebih besar. 

7. Pengalaman merek adalah kritis 

Merek adalah sebaik pengalaman yang mereka berikan kepada 

konsumen. Satu pengalaman buruk akan membuat kehilangan konsumen 

selamanya, begitu pula sebaliknya. 

8. Pemberian merek memimpin arah 
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Bagi perusahaan berbasis teknologi, pemberian merek harus memilih 

merek perusahaan untuk menghilangkan ketakutan yang melekat pada 

konsumen terhadap produknya. 

9. Pengelolaan merek merupakan sesuatu yang penting 

Merek harus dikelola dan dipelihara dengan hati-hati, dengan kosistensi 

dan kelayakan sebagai elemen yang paling penting. 

 

Sejumlah penelitian menyebutkan beberapa faktor yang memengaruhi tingginya 

kesadaran merek dari sebuah perusahaan. Herdana dalam penelitiannya menyebutkan 

bahwa kualitas produk, iklan (advertising), dan promosi akan berpengaruh positif 

dalam meningkatkan brand awareness suatu perusahaan konvensional jasa asuransi 

(Herdana, 2015). Penelitian lain terkait perusahaan digital menilai visualisasi logo juga 

memberikan pengaruh positif terhadap brand awareness (Bayunitri, 2015). Tak hanya 

terkait logo, website perusahaan digital menjadi nilai positif dalam meningkatkan 

brand awareness, lantaran website menjadi citra perusahaan digital yang sebagian 

besar tidak memiliki bangunan fisik. Selain itu website juga bisa menjadi acuan para 

konsumen untuk melihat keaktifan dan keseriusan pengelola perusahaan (Theresa, 

2014). Faktor lain adalah keaktifan sosial media yang merupakan bagian dari e-Wom. 

Sosial media tak hanya berperan sebagai media untuk promosi melainkan untuk 

berinteraksi dengan pelanggan. Sehingga penelitian lain menyebutkan interaksi 

tanpa batas melalui sosial media akan memberikan kesan positif dan mempengaruhi 

pelanggan akan sebuah merek (Qiang Yan, 2016). 

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, penulis mencoba 

mengklasifikasikan strategi pemasaran startup dalam meningkatkan brand 
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awareness kepada usernya menjadi dua hal yaitu menggunakan promosi tradisional 

dengan strategi Word of Mouth (WOM) dan promosi berbasis online e-WOM. 

WOM dan e-Wom akan digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap brand 

awareness startup lokal Semarang, yaitu Tumbasin.id. Penulis melakukan pra 

penelitian terhadap satu komunitas parenting beranggotakan 50 perempuan dengan 

latar belakang berbeda, baik ibu rumah tangga maupun ibu bekerja di ranah publik. 

Usia responden berkisar 23 sampai 43 tahun. Jumlah responden adalah 43 orang. 

Pra penelitian ini ditujukkan untuk melihat bagaimana brand awareness ibu-ibu 

sebagai target pasar Tumbasin.id Hasilnya, dari 32 responden dengan akses internet 

terbanyak selama 1-3 jam tiap harinya menjawab belum mengetahui adanya 

aplikasi Tumbasin.id dengan angka 51,6 %. Sedangkan 45,2% menjawab 

mengetahui adanya aplikasi ini namun sepintas aja. 43,8% responden mengetahui 

aplikasi ini dari teman (WOM) dan 43,8 % menjawab mengetahui aplikasi ini dari 

soial media (e-WOM) . 

Tumbasin.id merupakan sebuah platform aplikasi yang membantu orang-orang 

dalam berbelanja di Pasar Tradisional. Selain itu, Tumbasin.id juga dapat menyuplai 

brang-barang kebutuhan pokok dalam jumlah besar, seperti lauk pauk, berbagai macam 

jenis ikan dan seafood, beras, telur dan sebagainya (https://Tumbasin.id/ diakses pada 

21 November, pukul 16.48 WIB) . Saat ini Tumbasin.id hanya beroperasi di Semarang. 

Tumbasin.id memberikan layanan seperti : bahan pokok dari pasar tradisional, produk 

yang dipesan masih segar tanpa bahan kimia, harga yang dikenakan sesuai dengan 

harga pasar, pengiriman produk pasar kurang dari 2 jam setelah pemesanan, belanjaan 

terbungkus rapi, kurir diseleksi dari perusahaan, layanan hanya bisa digunakaan sampai 

pukul 14.00 WIB, dan pengiriman lewat jam tersebut akan dilakukan pengiriman pada 

https://tumbas.in/
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esok harinya. Berdasarkan data yang dipaparkan Tumbasin.id, target pasar mereka 

selama ini adalah ibu-ibu pekerja dengan usia antara 21-40 tahun. Menurut co founder 

Tumbasin.id, Bayu menjelaskan pemilihan target pasar untuk ibu-ibu pekerja lantaran 

kesibukan atau minimnya waktu ibu bekerja untuk pergi ke pasar. Namun, tidak 

menutup kemungkinan target sekunder dari aplikasi ini adalah masyarakat umum, 

seperti para pedagang kelontong, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. 

Tumbasin.id menjadi satu diantara 20 finalis startup yang terpilih masuk dalam 

tahapan Pitch Deck the NextDev 2018 . Tumbasin.id ini awal mula didirikan oleh Bayu 

Mahedra Saubig dan temn-temannya pada tahun 2017. Aplikasi ini dibuat setelah 

melihat para pedagang tradisional yang cukup kesulitan memasarkan produknya, 

terutama di tengah kondisi modern saat ini. Dorongan ini yang memunculkan ide 

membuat satu aplikasi yang mampu menjembatani pedagang pasar dan pembelinya. 

Saat ini Tumbasin.id sudah menjangkau dua pasar tradisional Semarang, dengan 50 

pedagang pasar yang terlibat, serta 6 kurir, menghasilkan 8118 pengguna aplikasi ini. 

Dari 8118 pengguna aplikasi Tumbasin.id , hanya sekitar 2000 pengguna aktif 

Tumbasin.id di tahun 2018. Padahal Tumbasin.id mentargetkan 2018 kenaikan jumlah 

pengguna aktif mencapai 5000 user dari tahun sebelumnya hanya 1000 user. 

Sedangkan target untuk jumlah pengunggah aplikasi ini harusnya 10.000, namun 

sampai Desember 2018 tercatat 8118 saja. Berdasarkan data yang diberikan 

Tumbasin.id, penulis fokus kepada evaluasi Tumbasin.id yang tidak memenuhi target 

selama 2018. 

Word of mouth (WOM) didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bersifat 

positif atau negatif yang dibentuk dari pengalaman pelanggan tentang sebuah 

produk atau perusahaan, yang mana bisa diakses melalui masyarakat luas maupun 
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internet (Hennig-et.al.2004 dalam Naz, Fatimah, 2014). WOM bisa dikatakan 

sebagai interaksi yang terjadi antara konsumen dengan konsumen yang lain terkait 

sebuah produk (Kundu & Rajan, 2017). Para peneliti sebelumnya menunjukkan 

bagaimana pengaruh WOM sebagai informasi yang kredibel . WOM yang kuat 

menjadi rujukan dan rekomendasi dari tema, kolega, atau konsumen lain yang 

pengaruhnya lebih besar daripada bentuk promosi atau iklan manapun. Keyakinan 

akan komunikasi dari mulut ke mulut lebih efektif dalam memengaruhi keputusan 

pembeliaan seseorang (Kundu & Rajan, 2017). WOM menjadi salah satu bentuk 

komunikasi persuaif yang sangat efektif. 

Selain WOM, keberadaan internet dan dunia digital memberikan ruang 

tersendiri bagi promosi suatu brand melalui jejaring internet. WOM yang 

diciptakan melalui media internet ini disebut dengan istilah e-WOM . informasi 

WOM internet sangat dibutuhkan untuk pengguna produk online, sama seperti 

halnya WOM, e-WOM positif dan negatif akan menentukan seseorang memandang 

sebuah brand dan menjadi referensi pembelian dikemudian hari. Konsumen saat ini 

sudah memiliki sejumlah platform pencari informasi online, seperti blog, 

komunitas virtual, sosial media, review produk online, dan mesin pencari lain yang 

mereka gunakan untuk mencari informasi, bahkan sampai ke tahap penggunaan 

produk di toko online (Woo, Sanders, & Moon, 2013). Konsumen atau user saat ini 

akan melihat bagaimana pola komunikasi perusahaan atau produk melalui sosial 

media dan website dari perusahaan untuk memastikan apakah brand tersebut bisa 

dipercaya (Yan et al., 2016). Review aplikasi juga menjadi poin penting dalam 
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membentuk kekuatan dan kesadaran merek bagi konsumen (Leeflang, Verhoef, 

Dahlström, & Freundt, 2014). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka dapa dirumuskan 

permasalahan yang akan penulis bahas pada penelitian ini, yaitu : 

 

1. Apakah terdapat pengaruh komunikasi pemasaran menggunakan 

WOM terhadap brand awareness Tumbasin.id? 

2. Apakah pola komunikasi pemasaran menggunakan e-WOM akan 

membentuk brand awareness dikalangan pengguna Tumbasin.id? 

3. Apakah penerimaan informasi akan dipengaruhi komunikasi 

pemasaran melalui WOM dan e-WOM? 

4. Apakah penerimaan informasi pengguna Tumbasin.id dapat 

mempengaruhi tingkat brand awareness pengguna Tumbasin.id?  

5. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan WOM terhadap brand 

awareness dengan mediasi variabel penerimaan informasi? 

6. Apakah brand awareness dapat terbentuk dari komunikasi melalui 

WOM ataupun e-WOM dengan dipengaruhi penerimaan informasi 

pengguna Tumbasin.id? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh WOM terhadap brand 

awareness Tumbasin.id 
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2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pada e-WOM  brand 

awareness Tumbasin.id 

3. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pada WOM terhadap Brand 

awareness Tumbasin.id melalui penerimaan informasi sebagai variabel 

mediasi 

4. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh e-WOM terhadap brand 

awareness Tumbasin.id melalui variabel penerimaan informasi 

5. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel WOM dan e-WOM 

terhadap variabel penerimaan informasi 

6. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel penerimaan 

informasi terhadap brand awareness Tumbasin.id 

 

1.4 Signifikansi Penelitian 

1.4.1 Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran baru dalam 

Penelitian Komunikasi Strategis terkait dengan branding perusahaan khususnya 

yang bergerak di bisnis teknologi. Sebuah kesadaran merek atau brand awareness 

menjadi titik awal perusahaan baru untuk mendapatkan konsumen bahkan 

membuat konsumen menjadi loyal akan produk tersebut. 
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1.4.2 Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada 

start up Tumbasin.id dalam mengembangkan bisnisnya di wilayah Semarang. Tak 

hanya itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada 

Tumbasin.id untuk menentukan strategi mana yang akan digunakan dalam rangka 

mengenalkan aplikasinya kepada masyarakat. 

1.4.3 Sosial 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat 

Semarang terkait adanya sebuah aplikasi yang memudahkan kegiatan berbelanja 

di pasar, sehingga para penggunaa bisa mendapatkan sayuran dan kebutuhan 

lainnya secara lebih mudah dan cepat. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis 

1.5.1 Paradigma Penelitian 

 

Paradigma merupakan sebuah landasaran atau cara berfikir seseorang 

tentang suatu fenomena. Thomas Kuhn (Kuhn, 1970:10) mengatakan bahwa 

paradigma sebagai normal science yang merupakan praktek ilmiah mencakup 

hukum, teori, aplikasi, dan instrument serta menjadi sebuah tradisi dalam 

penelitian Egon Gotthold Guba dan Yvonna Sessions Lincoln (Guba dan Lincoln, 

1994: 105). 

“A paradigm may be viewed as a set of basic belief (or metaphysic) that 

deals with ultimate or first principles. It represents a worldview that defines, for 
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it holder, the nature of the world the individual’s place in it, and the range of 

possible relationships to that world and its parts, as for examples, cosmologies 

and theologies do.” (Guba & Lincoln, 1994:107) 

Penelitian ini menggunakan paradigma positivistik dengan pendekatan 

kuantitatif. Untuk menjelaskan bagaimana keterkaitan hubungan yang 

mempengaruhi antar variabel, pendekatan kuantitatif dirasa mampu 

menjelaskannya. August Comte mengatakan bahwa penelitian kuantitatif dengan 

paradigma positivistik bersifat eksplanatori yang mengamati hubungan antar 

variabel . 

Cresswell menjelaskan dalam buku Research Design : Qualitative & 

Quantitative Approaches, pendekatan kuantitatif memiliki lima karakteristik. 

Pertama adalah ontology atau realitas sesungguhnya. Dalam hal ini penelitian 

ontologi bersifat objektif dan tunggal serta hubungan antara penulis dan objek 

terpisah. Hal ini dimaksudkan agar hasil yang didapat tetap objektif. Kedua adalah 

epistemologi dengan sebuah pertanyaan mendasar tentang hubungan peneliti dengan 

realitas. Peneliti bersikap independent terhadap apa yang ingin diteliti. Ketiga, adalah 

aksiologi yang merupakan peran nilai dalam penelitian tersebut. Terakhir adalah 

retorika, bagaimana bahasa penelitian apakah formal atau tidak berdasarkan 

perangkat yang ada. 
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1.5.2 State of The Art 

 
 

No Judul Penelitian Penulis Tujuan 

Penelitian 

Teori Metode Hasil 

1 A marketing 

communications 

approach for digital 

era; Managerial 

guidelinies for 

social media 

integration 

Ginger Killian, 

Kristy 

McManus / 

sciencedirect/ 

2015 

Bagaimana 

sosial media 

sangat eksis di 

kalangan 

perusahaan 

sebagai strategi 

komunikasi 

pemasaran. 

Penulis juga 

meneliti 

hubungan antara 

perusahaan 

dengan agency 

bertanggung 

jawab atas para 

manager tentang 

sosial media 

sebagai jalan 

keluar dari 

strategi 

komunikasi 

pemasaran  

Mengguna

kan teori 

Integrated 

marketing 

communic

ations 

Kualitatif dengan 

melakukan 

wawancara 

mendalam kepada 7 

manager tentang 

seberapa mengerti 

mereka tentang 

sosial media, 

tantangan yang 

dihadapi, dan apa 

solusi yang mereka 

miliki 

Bagaimana 

posisi sosial 

media terhadap 

brand manager 

sebagai salah 

satu strategi 

pemasaran. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

manager harus 

bisa 

memanfaatkan 

platform dari 

sosial media 

yang berbeda 

untuk 

mengetahui 

kebutuhan dari 

pelanggannya.   

2 The Effectiveness 

of visualization the 

logo towards brand 

awareness 

(customer surveys 

on product peter 

says denim) 

Bunga Indah 

Bayunitri, 

Savitri Putri/ 

sciencedirect 

2015 

Bagaimana logo 

mampu 

meningkatkan 

daya beli 

masyarakat 

khususnya 

dalam 

pembelian 

merek PSD  

Konsep 

penciptaan 

logo 

sebuah 

produk dan 

brand 

awarenes  

Deskriptif tetapi 

menggunakan 

survei pelanggan  

Hasil dari 

keefektivan 

visualisasi logo 

bagi 

peningkatan 

pelanggan 

sangat efektif 

dilihat dari 

keaslian dan 

kekhususan, 

terbaca, mudah 

diingat, 

sederhana. 

Logo juga 

mampu 

meningkatkan 

kesadaraan 

akan suatu 

merek/ brand 

awareness  

3 Generating brand 

awareness in online 

social network  

Albert A. 

Barreda, Anil 

Bilgihan, 

Khaldoon 

Nusair  

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menguji teori 

tentang word of 

mouth yang di 

terjadi pada 

Mengguna

kan 2 

konsep 

pemasaran 

, yaitu 

awareness 

Kuantitatif dengan 

melibatkan 230 

pengguna OSN dan 

diuji melalui teknik 

SEM  

Data yang 

dihasilkan 

adalah 

membangun 

brand 

awareness 
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online social 

network /OSN. 

OSN dinilai 

sebagai media 

paling efektif 

untuk 

meningkatkan 

kesadaran 

merek. 

Sejumlah 

perusahaan di 

sektor 

perhotelan dan 

wisata sudah 

menggunakan 

OSN untuk 

meningkatkan 

daya jual 

melalui efek 

WOM  

factor dan 

WOM  

melalui OSN 

mampu 

meningkatkan 

traffict WOM . 

dengan kata lain  

melalui OSN 

banyak kegiatan 

virtual yang 

bisa dilakukan 

perusahaan 

seperti 

lingkungan 

yang interaktif 

terhadap 

pengguna, 

mengubah 

keyakinan user 

akan merek, dan 

memberikan 

informasi 

paling terbaru. 

Sehingga dapat 

disimpulkan 

OSN mampu 

menjadi salah 

satu strategi 

untuk 

meningkatkan 

brand 

awareness 

dengan 

komposisi 

interaksi 

virtual, kualitas 

sistem, kualitas 

informasi, 

memberikan 

penghargaan 

tiap aktifitas, 

hingga sampai 

pada 

membangun 

brand 

awareness.  

4 Exploring the effect 

of the e-wom 

participation on e-

loyalty in e-

commerce 

Chul Woo yoo, 

G. Lawrence 

Sanders, 

Junghoon 

Moon/ 2013/ 

sciendirect  

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menguraikan 

bagaimana e-

wom 

memengaruhi 

konsumen untuk 

berbelanja 

online 

Penelitian 

ini 

mengguna

kan teori 

motivasi 

dan teori 

identifikasi 

untuk 

memehami 

bagaimana 

pengaruh 

Metode dengan 

melakukan tes/ 

kuisioner kepada 26 

sarjana di korea 

dengan 

menggunakan web-

based survey 

kemudian dicari 

hasilnya dengan 

analisa SEMs/ 

Hasilnya baik 

personal 

maupun 

kelompok sosial 

dapat 

mempengaruhi 

secara 

signifikan 

tingkat 

pembelian 

online. Namun 
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e-wom 

bagi 

pembelian 

di toko 

online 

structural equation 

models  

e-wom yang 

disebabkan 

personal 

memiliki efek 

lebih tinggi 

daripada 

kelompok 

sosial/ lebih 

dipercaya  

5 e-wom from e-

commerce websites 

and social media; 

which will 

consumers adopt ? 

Qiang yan, 

shuang wu, 

lingli wang, 

pengfei wu, 

hejie chen, 

guohong wei/ 

2016/ 

sciencedirect  

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

seberapa efektif 

e-wom yang 

dihasilkan dari 

web dan sosial 

media terhadap 

pilihan 

penggalan 

dengan 

pendekatan teori 

cost kognitif 

Hubungan 

antara dua 

tipe e-wom 

dan teori 

elaboration 

likelihood  

Empirical analysis 

dengan 

menggunakan 

survei kuisioner 

yang dibagi menjadi 

3 bagian. Pertama 

menggambarkan 

seberapa paham 

responden mengerti 

dengan 

pertanyaannya. 

Kedua, tentang 

informasi demografi 

responden, ketiga 

adalah pertanyaan 

inti yang terdiri dari 

30 pertanyaan. 

e-commerce 

website ternyata 

lebih berguna 

dan memiliki 

kredibilitas 

positif, hal ini 

yang tidak 

dimiliki untuk 

SM e-wom. 

Namun 

keduanya 

memberikan 

informasi yang 

mendukung 

pelanggan e-

commerce 

untuk 

mengambil 

keputusan 

berbelanja. E 

wom dari kedua 

platform 

tersebut efektif 

untuk 

memengaruhi 

konsumen  

6 Brands as 

substitutes for the 

need for touch in 

online shopping  

Oscar gonzalez 

benito, 

mercedes 

martos partal, 

sonia san martin 

/ 2015/ 

sciencedirect  

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menjawab 

pertanyaan 1. 

Sebuah merek 

menjadi lebih 

penting untuk 

channel online 

daripada offline 

sebagai salah 

satu 

konsekuensi 

dari bentuk fisik 

barang yang tak 

bisa disentuh 

konsumen 

dalam kasus 

pembelian 

online. 2. 

Terbatasnya 

Mengguna

kan konsep 

online dan 

offline 

brand 

channel  

Ekperimen dengan 

melibatkan 270 

responden  

Hasil penelitian 

ini 

menunjukkan 

hampir semua 

merek yang 

diakui 

menggunakan 

efek positif 

pada evaluasi 

produk. hal 

tersebut 

lantaran 

masyarakat / 

konsumen tidak 

bisa menyentuh 

produk yang 

mereka ingin 

beli di online, 

untuk itu 

langkah 
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kedekatan / 

akses untuk 

menyentuh fisik 

produk. 3. 

Aturan main 

dalam toko 

online lebih 

relevan dengan 

kategori produk 

yang harusnya 

bisa disentuh 

oleh calon 

konsumen  

pertama yang 

dilakukan untuk 

mempercayai 

online shopper 

melalui dari 

brand channel 

online nya.  

7 Trust and 

commitment within 

a virtual brand 

community ; the 

mediating role of 

brand relationship 

quality  

Houcine akrout, 

gabor nagy / 

2018/ 

sciendirect  

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mencari dan 

mengklarifikasi 

konsekuensi 

dari 

kepercayaan 

dan komitmen 

dari sebuah 

merek dalam 

konteks fan 

page di 

facebook  

Word of 

mouth , 

teori 

perubahan 

sosial. 

Social 

capital 

theory , 

dan uses 

and 

gratificatio

n 

Menggunakan 

kuantitatif dengan 

survei kepada 210 

responden 

menggunakan 

model structural 

equation 

Kepercayaan 

dan komitmen 

dari konsumen 

dapat dibangun 

melalui brand 

fan page yang 

kemudian 

bertransformasi 

menjadi wom 

yang membuat 

hubungan brand 

dengan 

konsumennya 

semakin kuat. 

Hal ini tentunya 

membuat efek 

positif wom 

dikalangan 

mereka. 

Sehingga para 

pelaku bisnis 

harusnya 

memanfaatkan 

peluang ini, 

yatu 

menciptakan 

komuntas 

virtual brand 

melalui fan 

page .  

8 Analisis pengaruh 

kesadaran merek 

(Brand awareness) 

pada produk 

Asuransi Jiwa 

prudential  

Life Aurance (studi 

pada Pru Passion 

Agency Jakarta) 

Auditya 

Herdana/ tesis 

Program 

Magister 

Fakultas 

Ekonomi dan 

Bisnis 

Universitas Sam 

Ratulangi 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menguji dan 

menganalisis 

pengaruh 

kualitas produk, 

advertising, dan 

promosi 

terhadap produk 

brand 

awareness 

Konsep 

brand 

awarenes, 

kualitas 

produk, 

promosi, 

dan 

advertising  

Kuantitatif, dengan 

sampel 100 orang 

dari populasi 

nasabah Prudential 

dengan metode 

analisis regresi 

liniear berganda 

Kualitas produk 

dan promosi 

tidak 

berpengaruh 

positif terhadap 

pembentukan 

brand 

awareness 

sedangkan 

advertising 

memiliki 
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produk asuransi 

Jiwa Prudential 

pengaruh 

signifikan.  

9 Pengaruh iklan dan 

word of mouth 

terhadap Brand 

awareness 

Traveloka 

Mohammad 

Pambudi ary 

Wicaksono, Ni 

Ketut Seminari 

/ e-Jurnal 

Manajemen 

Undud, Vol. 5, 

No 8, 2016 : 

5098-5127 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menguji 

pengaruh iklan 

dan WOM 

terhadap brand 

awareness 

Konsep 

Iklan, 

Brand 

Awareness 

dan WOM 

Kuantitatif dengan 

responden 100 

orang yang 

berdomisili di 

denpasar. Metode 

menggunakan non 

probability 

sampling yaitu 

purposive sampling 

dengan 

menggunkan teknik 

analisis regresi 

linear berganda 

Iklan dan 

WOM 

berpengaruh 

positif terhadap 

pembentukan 

brad awareness  

10 The differential 

impact of brand 

loyalty on 

traditional and 

online word of 

mouth : moderating 

roles of self-brand 

connection and the 

desire to help the 

brand 

Jiska Eelena, 

Peren Ozturana, 

Peeter W.J. 

Verlegha / 

International 

Journal of 

Research in 

Marketing 2016 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

melihat 

bagaimana 

pengaruh 

signifikan dari 

online WOM 

daripada 

tradisional 

WOM daalam 

hal kesetiaan 

pelanggan, dan 

membangun 

brand 

perusahaan 

lebih kuat lagi 

Tradisional 

dan online 

WOM, 

hubungan 

brand 

loyalty 

dengan 

WOM, 

Motivasi 

konsumen 

setia untuk 

membicara

kan brand 

secara 

online,  

Kuantitatif dengan 

online survey data, 

dengan melibatkan 

15 brand dengan 

100 reponden 

masing-masing 

brand  

Brand Loyalty 

ternyta lebih 

kuat dibentuk 

melalui WOM 

daripada e-

WOM . 

Konsumen 

yang memiliki 

ikatan eWOM 

merasa dia 

memiliki 

kedekatan 

dengan merek 

tersebut.   

11 Pengaruh dimensi 

informasi e-WOM 

dan penerimaan 

informasi terhadap 

keinginan untuk 

mengirimkan ulang 

pesan  

Vincent Ricardo 

E. , Dita 

Septiari, 

Universitas 

Atma Jaya 

Yogyakarta 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menguji 

dimensi 

informasi 

terhadap 

keinginan 

pengguna untuk 

mengirimkan 

ulang pesan  

Penelitian 

ini 

mengguna

kan konsep 

e-WOM, 

dimensi 

informasi, 

dan 

penerimaa

n informasi 

Penelitian 

kuantitatif, 

purposive sampling 

dengan teknik 

analisis data regresi 

Hanya 

keautentikan 

informasi yang 

dimediasi 

penerimaan 

informasi yang 

mempengaruhi 

keinginan 

untuk 

mengirimkan 

ulang pesan 

yang diterima 
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Dari beberapa penelitian sebelumnya terkait brand awareness, WOM, dan e-

WOM penulis menyimpulkan bahwa sejumlah penelitian belum melibatkan secara 

langsung kedua konsep tersebut dalam hal membangun brand awareness suatu 

perusahaan berbasis teknologi atau startup. Keterbatasan penelitian yang ada pada 

beberapa penelitian terdahulu, memberikan gap yang akan diteliti penulis. Penulis 

akan mencoba menganalisis pengaruh WOM dan e-WOM jika diaplikasikan dalam 

perusahaan lokal berbasis teknologi atau startup. Kerangka berpikir penelitian 

terdahulu juga membantu penulis dalam membentuk kerangka berpikir dalam 

penelitian ini. Penulis mencoba menggunakan salah satu teori yang kerap 

digunakan dalam rangka persuasi informasi atau mempengaruhi seseorang untuk 

kemudian orang tersebut memiliki perbedaan sikap dengan sebelum menerima 

informasi. Elaboration Likelihood Model (ELM) digunakan penulis untuk 

menganalisis hubungan sebab akibat WOM dan e-WOM terhadap level brand 

awareness pada perusahaan startup Tumbasin.id . 

 

1.5.3 Teori Elaborasi Kemungkinan (ELM) 

Teori ini termasuk dalam tradisi sosiopsikologi yang memiliki pengaruh pada 

bagaimana berpikir tentang pelaku komunikasi. Teori elaborasi kemungkinan (ELM) 

merupakan sebuah teori komunikasi yang menitikberatkan pada aspek komunikator 

(receiver) dalam kegiatan interaksi sosial. Menurut Richard Petty dan John Cacioppo 

teori ini digunakan untuk melihat bagaimana receiver mengevaluasi pesan persuasif 

hingga pada akhirnya memunculkan perubahan sikap. Asumsi teori ini adalah 

seseorang mampu menerima dan mengelola pesan melalui dua rute yaitu sentral dan 

periperal ( John & Foss, 2016:399). 
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Rute sentral dan periperal merupakan proses evaluasi seseorang terhadap 

sebuah pesan persuasif. Proses evaluasi rute sentral (central route) terjadi saat 

reciever mampu mengkritisi pesan persuasif dalam bentuk argumen, data, maupun 

dialog. Sementara rute periferal (peripheral route) terjadi ketika pesan tersebut 

tidak dikritisi dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5 

 

Pemilihan rute sentral atau periferal ditentukan paling tidak dengan 

beberapa faktor diantaranya motivasi, kredibilitas sumber, kegemaran dan 

kemampuan analisis personal. Seseorang yang menggunakan rute sentral bertujuan 

untuk mengevaluasi pesan dengan hasil adalah perubahan sikap atau minat dalam 

waktu lama. Penggunaan rute sentral dapat dilihat dari tingginya faktor-faktor yang 

diperlukan yaitu pengetahuan topik yang tinggi, kemampuan personal yang mumpuni, 

kedekatan personal dengan pesan, atau bisa dikarenakan kredibilitas sumber pesan. 
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Sehingga pesan yang disampaikan dapat dievaluasi dengan baik oleh seseorang. 

Sedangkan rute periferal digunakan untuk memberikan perubahan sikap dalam jangka 

pendek. Penggunaan rute periferal juga bisa disebabkan karena gangguan personal 

seperti tidak ada waktu atau kesempatan dari individu, gangguan fisik, gangguan 

media, dan beragam gangguan lain. Perbedaan pandangan juga memungkinkan 

seseorang menggunakan rute peri peri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.6 

 

1.5.4 Konsep Pokok Teori Elaborasi Kemungkinan 

Teori Kemungkinan Elaborasi merupakan gabungan dari beberapa konsep yaitu : 

1.5.4.1 Pesan Persuasif Komunikasi 

Menurut Little John dalam bukunya Ensiklopedia Teori Komunikasi, 

persuasi adalah kegiatan membuat, menguatkan, atau memodifikasi keyakinan. 

Persuasi juga merupakaan motivasi utama manusia melakukan komunikasi, yaitu 
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membuat seseorang melakukan apa yang diinginkan komunikator yang 

menyampaikan pesan. Pesan persuasif dalam teori ELM adalah sebuah pesan yang 

disampaikan komunikator yang bertujuan untuk membujuk danmengajak audiens 

mengikuti tujuan komunikator, bisa jadi perubahan sikap atau perubahan perilaku. 

Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah 

kepercayaan, sikap dan perilaku tindakan audiens untuk mencapai tujuan tertentu 

(Purwanto, 2006: 129). Isi pesan persuasif yaitu berupa ajakan, profokatif, dan 

mendorong orang untuk berubah ide sesuai dengan penyampai pesan. 

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari komunikasi persuasif ialah 

karakter sumber dan bagaimana isi pesan bisa dekat dengan audiensnya. Selain 

kedua faktor yang disampaikan (Mowen dan Minor ,2002 :389) juga menuturkan 

bahwa konteks dimana pesan disampaikan, sifat dasar saluran/ sarana dimana pesan 

dikomunikasikan serta penerima pesan itu sendiri sebagai faktor lainnya mampu 

meningkatkan keberhasilan dari komunikasi persuasif. 

Pemanfaatan komunikasi persuasif sangat beragam baik untuk dunia 

pemasaran maupun dunia sosial. Segala bentuk promosi di perusahaan merupakan 

bentuk komunikasi persuasif, bahkan di dunia sosial segala bentuk kampanye sosial 

juga merupakan salah satu ranah dari pesan persuasif. 

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan kepada seseorang 

untuk mendapatkan umpan balik atau feed back. Dalam proses komunikasi terdapat 

pesan persuasif yang tujuannya untuk memengaruhi seseorang . Menurut Balan dan 

Rayudu persuasi dalamterdiri dari empat prinsip dasar, yaitu : 
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1. Kebutuhan, keinginan, dan ketakutan 

Prinsip pertama ini merupakan hal yang harus dicermati dalam pesan 

persuasif. Penyampai pesan harus bisa melihat kebutuhan dan keinginan 

sehingga bisa mempersempit rasa takut orang-orang terhadap pesan 

yang ingin kita sampaikan. 

2. Kepercayaan dan tingkah laku 

Pesan persuasif tidak mungkin langsung terjadi dalam rangka 

mengubah kepercayaan atau perilaku seseorang yang sudah dibangun 

ribuan tahun lamanya. 

3. Konsistensi internal dan eksternal 

Masyarakat yang memegang status quo akan lebih sulit menerima pesan 

persuasif. Mereka cenderung mempertahankan apa yang mereka yakini. 

Perlu ada penyesuaian sebuah pesan agar lebih bisa diterima seseorang 

4. Persetujuan reaksi 

Prinsip ini menekankan pada modifikasi kepercayaan dan perilaku yang 

mendukung kebiasaan. Demikian seseorang bisa melanjutkan 

kesepakatan kecil yang lebih jelas. 

 

Pesan persuasif menurut Joseph A. DeVito adalah sebuah proses interaksi 

yang sifatnya memperkuat, memberikan ilustrasi, dan menyodorkan informasi 

kepada khalayak dengan tujuan menguatkan atau bahkan mengubah sikap dan 

perilaku seseorang (DeVito, 1997). Onong Uchjana Effendy menjelaskan tentang 

beberapa faktor strategi komunikasi yang memengaruhi pesan persuasif. 
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a. Mengenali sasaran komunikasi 

Sasaran komunikasi menjadi hal penting bagi siapapun yang ingin 

memberikan pesan persuasif. Sebelum memberikan persuasif harus 

sudah dilakukan penelitian sebelumnya tentang kondisi dan situasi 

sasaran. Hal ini agar metode yang digunakan sesuai dengan situasi dan 

kondisi sasaran komunikasi. 

b. Pemilihan media komunikasi 

Pemilihan media komunikasi menjadi hal penting lainnya yang harus 

diperhatikan. Sasaran komunikasi mempengaruhi media apa yang 

sebaiknya digunakan. Saat ini sudah banyak media yang bisa kita pilih agar 

pesan kita bisa tersampaikan dengan baik dan pesan tersebut bisa 

memengaruhi sikap dan kebiasaan seseorang di kemudian hari. 

c. Pengkajian tujuan komunikasi 

Sebuah pesan komunikasi harus ditinjau kembali tujuannya. Apakah 

hanya sebagai informasi atau sudah memasuki rana persuasi. Sehingga 

komunikator bisa memilah dan memilih simbol apa yang digunakan 

dalam proses komunikasi. 

d. Peranan komunikator dalam komunikasi 

Kredibilitas dan daya tarik sumber juga menjadi kunci sukses dari 

proses komunikasi. Audiens atau penerima pesan cenderung melihat 

siapa yang menyampaikan pesan, apakah ia suka atau tidak, menarik 

atau tidak. Sehingga komunikator harus melihat peluang dan tantangan 

ini. 
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1. Daya tarik sumber 

Seorang komunikator akan berhasil dalam komunikasi, akan 

mampu mengubah sikap, opini, dan perilaku komuikan melalui 

mekanisme daya tarik jika komunikan merasa bahwa 

komunikator ikut serta dengannya. Dengan kata lain, 

komunikator merasa ada kesamaan antara komunikator 

dengannya sehingga komunikan bersedia taat pada isi pesan yang 

dilancarkan oleh komunikator 

2. Kredibilitas Sumber 

Faktor kedua yang bisa menyebabkan komunikasi berhasil ialah 

kepercayaan komunikan terhadap komunikator. Kepercayaan ini 

banyak bersangkutan dengan profesi atau keahlian yang dimiliki 

seorang komunikator. Seorang dokter akan mendapatkan 

kepercayaan jika ia menerangkan soal kesehatan. 

 

1.5.4.2 Motivasi dan Kemampuan Menerima Pesan (Pengelolaan 

Informasi) 

Motivasi terdiri dari tiga hal, yaitu keterlibatan atau relevansi personal dengan 

topik. Semakin topik tersebut dirasa dekat dengan kita atau kita tidak asing dengan 

topik dari pesan, maka kita memiliki motivasi untuk menerima pesan tersebut dan 

berpikir kritis tentang isu tersebut. Motivasi kedua adalah perbedaan pendapat. 

Seseorang akan lebih memikirkan pendapat yang berasal dari berbagai sumber. Ketika 

seseorang mendengarkan suatu isu atau pesan, ia belum tentu akan meyakini isu 

tersebut. Mereka justru akan mencari sumber-sumber lain untuk membuat suatu 
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penilaian. Faktor ketiga adalah kecenderungan pribadi berpikir kritis. Pada dasarnya 

kita akan menggunakan pengolahan sentral ketika kita tahu banyak informasi, tetapi 

akan menggunakan periferal jika informasi tersebut belum banyak kita tahu. 

Pada penelitian yang menguji teori ELM ini, keterlibatan terbukti signifikan 

memengaruhi perubahan sikap seseorang ketika memiliki empati rendah terhadap 

subjek pesan persuasif ( Turner dan. Donna, 2008 : 180). Keterlibatan ini akan 

menentukan apakah seseorang tersebut akan melalui rute sentral atau periperal 

dalam memproses informasi. Penelitian ini menyebutkan bahwa penggunakan salah 

satu rute atau keduanya bisa bergantung dari motivasi tiap individu dan sesuai 

dengan masalah atau pengalaman si penerima pesan. 

ELM menjelaskan bahwa dalam proses berpikir seseorang dipengaruhi oleh 

motivasi dan kemampuan diri. Petty dan Cacioppo mengasumsikan bahwa orang 

memiliki motivasi untuk memilih sifat yang benar (Griffin, 2012:207). Apabila 

pesan berhubungan dengan kebutuhan pribadi maka akan sangat termotivasi untuk 

berubah . 

Kemampuan seseorang menerima pesan atau informasi ditentukan oleh faktor-

faktor seperti pesan itu sendiri, menarik atau tidak, bahasa yang digunakan bisa 

dimengerti atau tidak, unsur kepentingan dari pesan oleh penerima juga merupakan 

faktor penunjang kemampuan seseorang menerima pesan. Ada beberapa domain 

dalam kemampuan seseorang menerima pesan. Domain deteksi yaitu pilihan 

seseorang akan pesan yang ingin ia terima. Pesan yang sesuai dengan kepentingan 

dan kedekatan secara pribadi biasanya mampu diterima dengan cepat. Kedua adalah 

Domain motivasi, yaitu sebuah dorongan untuk mengelola informasi atau pesan 

tersebut. Dorongan apa saja yang membuat kita mau mengakses pesan lebih jauh. 
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Ketiga adalah Domain hasil, yaitu mengacu pada persepsi atau sikap seseorang 

pada sebuah pesan, apakah pesan tersebut bisa diterima dari komunikator A atau 

justru komunikator A sudah tidak dipercayai lagi lantaran sebuah persepsi . 

Kemampuan seseorang dalam menerima pesan juga dipengaruhi oleh variabel 

kredibilitas penyampai pesan. Penerima pesan akan mempertimbangkan siapa yang 

sedang berbicara dan bagaimana ia mampu menyampaikan pesan. 

Elaborasi motivasi dan kemampuan menerima pesan menjadi salah satu 

indikator seseorang terlibat dalam pesan yang disampaikan. Seperti yang dijelaskan 

sebelumnya, motivasi akan besar ketika pesan relevan dengan tujuan hidup 

seseorang serta kemampuan menerima pesan adalah seberapa familiar seseorang 

dengan pesan yang telah dihadirkan kepadanya. Faktor lain yang coba dihadirkan 

Terence A Shimp adalah peluang. Peluang lebih menekankan apakah fisik 

seseorang mampu mengelola pesan tersebut. Apakah pesan disampaikan secara 

cepat atau pelan atau mengganggu penerima pesan (Shimp , 2003:239). 

Kemampuan menerima pesan seseorang bergantung pada sistem pemrosesan 

atau kognisi yang dimiliki seseorang. Hal dasar dari kognitif adalah otak terdiri dari 

beberapa subsistem yang bertanggung jawab menjalankan operasi sampai dengan 

pemberian respon. Little John menjelaskan bahwa subsistem dalam otak terdiri dari 

tiga tahap, yaitu : pemrosesan input, memori, dan pemberian respon. Sistem 

pemrosesan input melibatkan aspek yang melibatkan perhatian, persepsi, dan 

pemahaman. Aspek ini membuat kita bisa mengenali wajah, tulisan, emosi wajah, 

suara, dan sebagainya. Sedangkan sistem pemunculan respon menghasilkan output 

yang tak terlihat seperti sikap maupun perilaku. 
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1.5.4.3 Perubahan Sikap 

Beberapa definisi tentang sikap yang dipaparkan oleh para ahli. 

(Berkowitsz,1972) menjelaskan bahwa sikap seseorang diarahkan kepada suatu 

objek atau isu di dalamnya terungkap perasaan seseorang mulai dari kurang 

menyenangkan sampai yang tak menyenangkan terhadap suatu isu tertentu. Bahwa 

sikap sebagai sekumpulan perasaan, keyakinan, dan kecenderungan perilaku yang 

diarahkan kepada orang tertentu, gagasan, atau objek atau kelompok (Baron dan 

Bynre ,1984: 126). 

Alo Liliweri dalam bukunya menjelaskan pendapat dari Heider yang 

mengembangkan balance theory of attitude, mengatakan bahwa jika kepercayaan yang 

ada pada diri kita tidak seimbang maka akan mendapatkan tekanan kondisi untuk 

mengubah sikap dan mengubah tekanan tersebut. Ada dua fakto yang memengaruhi 

keseimbangan, yaitu : liking, approving, admiring dan unity . Dua faktor tersebut 

artinya kesimbangan kita terganggu jika kita hanya menentukan hal suka dan tidak 

suka, jauh dekat, melayani tidak melayani atau hal-hal yang positif dan negatif. 

Liliweri membagi sikap kedalam empat komponen, yaitu : 

1. Kognitif 

Aspek ini berisi tentang apa yang diketahui mengenai suatu objek. 

Bagaimana pengalaman dan pandangan tentang suatu objek. Aspek 

kognitif berkaitan dengan kepercayaan, teori, harapan, sebab akibat, dan 

persepsi kepada sebuah objek. 

2. Afektif 
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Afektif berisi apa yang dirasakan mengenai suatu objek, aspek ini berisi 

tentang emosi seseorang. Afeksi akan menunjukkan perasaan, respek, 

atau perhatian kita terhadap objek tertentu. 

3. Konatif 

Konatif berisi predisposisi untuk bertindak sebagai objek. Jadi aspek ini 

berisi tentang kecenderungan bertindak terhadap objek, atau 

mengimplementasikan perilaku sebagai tujuan terhadap objek. 

4. Evaluatif 

Evaluasi sering dipertimbangkan sebagai inti dari tiga komponen 

sebelumnya. Evaluasi dapat dibayangkan sebagai suatu rentangan 

menggambarkan derajat sikap kita terhadap suatu objek mulai dari yang 

paling baik sampai yang paling buruk. Evaluasi merupakan fungsi 

kognitif , afektif, dan perilaku kita terhadap objek. Pada umumnya, 

evaluasi dikeluarkan dari memori yang tersimpan dalam otak. 

 

Dalam menentukan sikap yang biasanya berakhir pada sebuah keputusan, 

maka tiga komponen tersebut berkaitan satu dengan yang lainnya. Pendekatan 

kognitif akan membuat kita mengambil keputusan berdasarkan kognitif pula. 

Seperti contohnya adalah ketikadiminta mewawancari tiga orang teman terkait 

suatu isu yang berkembang. Secara tidak sadar kita akan memberikan penilaian 

awal tergantung dari tingkat pendidikan, pengalaman, dan cara pandang. Di ranah 

afeksi, kita akan memilah berdasarkan perasaan kita terhadap teman kita, apakah ia 

menyenangkan, menarik, atau sama sekali tidak menyenangkan. Pendekatan 
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konotatif bisa menilai perilaku teman-teman yang kita wawancari. Setelah itu ranah 

evaluasi akan menentukan sikap kita terhadap teman kita. Bagaimana penilaian kita 

terhadap jawaban mereka dari pertanyaan yang kita ajukan. 

 

1.5.5. Visualisasi Kerangka Teori 

Dengan memahami uraian model teori ELM, dapat dibentuk model baru 

sederhana sesuai dengan penelitian ini: 

 

Model Konsep Penelitian 

 

 

Gambar. 1.7 Model Penelitian 

Variabel yang terdapat dalam peneltian ini debedakan menjadi tiga jenis, 

yaitu variabel terikat (dependen) ,variabel bebas (independen), dan variabel mediasi 

(Z) 

 

1. Variabel terikat (dependen) dari permasalahn ini adalah variabel yang menjadi 

masalah fokus atau utama yang diteliti, yaitu level brand awareness 

Tumbasin.id 

2. Variabel bebas (independen) dari permsalahan ini adalah variabel yang 

menjadi mempengaruhi dalam pemasalahan inti yang akan diteliti atau bisa 
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disebut dengan variabel yang dapat berdiri sendiri dan tidak terikat, yaitu Word 

of mouth (WOM) dan e-word of mouth (E-WOM) 

3. Varibel Mediasi (Z) dari permasalahan ini adalah variabel yang secara teoritis 

mempengaruhi fenomena yang diamati tetapi tidak dapat dilihat, diukur, 

maupun dimanipulasi, efeknya harus disimpulkan dari pengaruh variabel 

independen pada fenomena yang diamati atau variabel antara. Dalam penelitian 

ini yang menjadi variabel intervening adalah “Penerimaan informasi” WOM 

dan e-WOM 

. 

1.6. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah yang dihadai tentang 

hubungan antara dua vriabel atau lebih. Menurut Sugiyono, hipotesis adalah jawaban 

ementara terhadap rumuan masalah penelitian dimana rumuan masalah telah 

dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesi dikatakan sementara karena jawaban 

yang diberikan baru didasakan pada teori (Sugiyono, 2009 : 96). Hipotesis dari 

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 

 

H1: Hk : WOM berpengaruh positif terhadap brand awareness Tumbasin.id 

H0 : WOM tidak berpengaruh poitif terhadap brand awareness 

Tumbasin.id 

H2: Hk: e-WOM berpengaruh berpengaruh positif terhadap brand awareness 

Tumbasin.id 

H0 :e-WOM tidak berpengaruh positif terhadap brand awareness 

Tumbasin.id 



 

37 
  

H3: Hk : WOM berpengaruh positif terhadap penerimaan informasiTumbasin.id 

H0:WOM tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan informasi 

Tumbasin.id 

H4 : Hk :e-WOM berpengaruh positif terhadap penerimaa informasiTumbasin.id 

H0: e-WOM tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan informasi 

Tumbasin.id 

H5 : Hk : Penerimaan Informasi berpengaruh positif terhadap brand awareness 

Tumbasin.id 

H0 : Penerimaan Informasi tidak berpengaruh positif terhadap 

brand awareness Tumbasin.id 

H6 : Hk : WOM berpengaruh positif terhadap brand awareness dengan 

penerimaan informasi sebagai variabel mediasi 

H0 : WOM tidak berpengaruh positif terhadap brand awareness 

dengan penerimaan informasi sebagai variabel mediasi 

H7 : Hk : e-WOM berpengaruh positif terhadap brand awareness dengan 

penerimaan informasi sebagai variabel mediasi 

H0 : e-WOM tidak berpengaruh positif terhadap brand awareness 

dengan penerimaan informasi sebagai variabel mediasi 

 

1.7. Definisi Konseptual 

1.7.1. Tradisional Word of Mouth (WOM) (X1) 

Menurut berbagai penelitian terkait WOM di dunia komunikasi pemasaran, 

WOM memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan pelanggan dan 
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merupakan strategi yang efektif dibandingkan dengan yang lain (Buttle 1998; 

Steffes and Burgee 2009 dalam Ismagilova dkk, 2017). WOM merupakan sebuah 

saluran komunikasi tertua dan paling penting dalam menyalurkan sebuah 

informasi antar manusia. Dalam kamus Oxford ditemukan pengertian WOM 

adalah sebuah “Komunikasi oral” “Publikasi oral” yang kerap digunakan orang 

untuk bertukar informasi atau bahkan menyebarkan informasi yang dianggap 

penting (Ismagilova dkk, 2017:5). 

Word of mouth dalam komunikasi pemasaran merupakan salah satu cara 

yang ampuh dalam hal menyasar target pasar. WOM dapat memengaruhi 

seseorang dalam hal image, pikiran, dan keputusan mereka (Ahmed et al, 2014 

dalam Pambudi & Wicaksono, 2016). Dalam penelitian yang sama, WOM terjadi 

melalui dua sumber yang menciptakannya, yaitu referensi grup dan opinion 

leader. WOM juga dikatakan sebagai statment maupun komentar baik positif atau 

negatif yang dibentuk dari pengalaman konsumen terkait produk atau perusahaan 

(Naz, 2014). 

WOM memiliki lima dimensi yang menjadi elemen dari WOM sendiri 

(Sernovitz, 2009:31) Kelima elemen tersebut adalah : 

1. Talkers (pembicara) . Talker bisa disebut juga influencer. Mereka adalah 

orang-orang yang akan menceritakan pengalaman menggunakan produk 

kepada siapa saja yang ada di lingkaran hidupnya. 

2. Topik. Topik apa yang akan dibicarakan oleh talkers, seperti produk, 

pelayanan, diskon dan sebagainya. Topik yang disampaikan talker biasanya 

topik yang menarik, simpel dan mudah . 
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3. Tools (alat). Alat disini artinya sebuah media untuk membantu talker 

menyebarkan informasi terkait produk. 

4. Talking part (partisipasi). Suatu pembicaraan akan hilang jika hanya 

berfokus pada satu orang. Untuk itu diperlukan partisipasi lain agar produk 

ini terus dibicarakan. 

5. Tracking (pengawasan). Perusahaan harus bisa mengevaluasi dan 

menggawasi respon dari konsumen . apakah ia mendapatkan WOM positif 

maupun negatif. 

 

1.7.2. Electronic Word of Mouth (E-WOM) (X2) 

Digitaliasasi media baru saat ini membuat informasi berpusat pada internet. 

Seluruh manusia di belahan bumi manapu mampu megakses informai melalui 

internet. Sama halnya dengan WOM tradisional, e-WOM merupakan semua 

komunikasi informal dari konsumen melalui teknologi internet yang berhubungan 

dengan kegunaan atau karakteristik dari tiap produk maupun jasa penjual mereka 

(Litvin et al. 2008 : 461 dalam Ismagilova dkk, 2017 : 17). Sehingga perbedaan 

dengan WOM hanya terletak pada media komunikasinya saja, e-WOM juga 

merupakan statment yang dibuat oleh konsumen baik positif maupun negatif 

tentang produk maupun perusahaan tetapi melalui internet. Berdasarkan dari 

sejumlah definisi, Ismagilova menyimpulkan bahwa e-WOM adalah 

e-WOM is the dynamic and ongoing information exchange process between 

potential, actual, or former consumers regarding product, service, brand, or 
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company which is available to a multitude of people and institution via the internet. 

(Ismagilov dkk, 2017 : 18) 

e-WOM menekankan pada proses komunikasi yang dinamis dan sedang 

berlangsung , bukan proses statistik. Konsumen akan menggunakan media internet 

untuk memberikn pendapat tentang produk (ulasan) melalui blog, sosial media, 

forum diskusi online, bahkan website perusahaan tersebut. Opini konsumen akan 

dijadikan acuan untuk konsumen lain tentang bagaimana tanggapan mereka terkait 

barang dan jasa yang mereka gunakan dari pengalaman konsumen yang sudah 

pengguakan tanpa bertemu dengan calon konsumen lain. 

E-WOM dikelompokkan menjadi dua hal, yaitu market level analysis dan 

individual-level analysis. Individual-level anaysis berdasarkan penelitian yang 

berfokus pada 4 elemen komunikasi yaitu komunikator (sumber), stimulus (isi), 

receiver (audiens), dan respon (efek utama) (Cheung & Thadani, 2012 dalam (Park, 

Shin, & Ju, 2017)). 

Dalam konsep e-WOM yang berkaitan dengan social networking sites (SNSs) 

baik melalui website maupun sosial media dapat diidentifikasikan menjadi beberpa 

model yaitu tie strenght, homophily, trust, normative influence, dan informal 

influence(Chu & Kim, n.d.). Tie strenght mengacu pada kekuatan ikatan antara anggota 

disebuah jaringan. Ikatan sosial dapat diklasifikasikan sebagai ikatan kuat dan lemah. 

Ikatan kuat dalam hal ini adalah keluarga dan teman. Ikatan yang lemah ada di level 

lebih luas seperti kolega dan fasilitas pencarian informasi lainnya. Konsumen bisa jadi 

terpengaruh ikatan kuat dan lemah, dari pengaruh teman dan keluarga hingga interaksi 

acak yang ia lakukan di media sosial. Homophily merujuk pada interaksi seseorang 

dengan yang lainnya berdasarkan atribut yang serupa (Roger & Bhowmik, 1970 dalam 
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(Chu & Kim, n.d.)). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa teman dan anggota 

sosial media memiliki karakteristik yang hampir sma, seperti gender, usia ,serta 

keyakinan dan sikap. Trust atau kepercayaan yang didefinisikan sebagai 

“Keinginan mengandalkan mitra pertukaran informasi dan memiliki kepercayaan 

diri (Moorman et al.1993, :82 dalam (Chu & Kim, n.d.)). Pertukaran informai dan 

integrasi pengetahuan, karena memungkinkan individu untuk membenarkan dan 

mengevaluasi keputusan mereka . 

Normative influence merupakan kecenderungan untuk berharap orang lain 

berperilaku sama dengan yang kita rasakan, mudah terpengaruh oleh opini dan 

persetujuan sosial. Sedangkan informational influence adalah kecenderungan untuk 

menerima informasi yang disampikan dalam pencarian barang dan jasa (Aulian & 

Lili, 2016) 

 

1.7.3. Penerimaan Informasi (Z) 

Penerimaan informasi dalam WOM dan e-WOM terdiri dari dua hal, yaitu 

seseorang menyampaikan pesan maupun menerima pesan. Penerimaan informasi 

adalah sesuatu yang memperluas kepercayaan resender terhadap informasi WOM 

maupun e-WOM sebagai hal benar dan membuat resender menerima saran yang 

diajukan dalam informasi tersebut (Gershoff et al,2003 dalam Huang et al, 2009 

dalam (Septiari,  2009). Berdasarkan penelitian sebelumnya, penerimaan informasi 

seseorang menyampaikan pesan baik dari WOM dan e-WOM ada beberapa alasan, 

yaitu alturisme, peningkatan diri, melampiaskan perasaan, keuntungan sosial, dan 

insentif ekonomi (Ismagilova dkk, 2017: 34). Alturisme bertujuan untuk 
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meningkatkan keejahteraan orang lain melalui pengalaman yang ia dapat terkait 

produk secara sukarela. Mereka tidak berharap akan adanya imbalan atau 

penghargaan apapun. Peningkatan diri merupakan motivasi dasar seseorang . 

Seseorang akan mempresentasikan dirinya secara positif. Sehingga orang-orang 

akan membagikan informasi kepada orang lain agar terlihat baik daripada buruk 

(Chung dan Darke, 2006 dalam Ismagilova dkk, 2017). Selain itu, seseorang yang 

berbagi informasi baik WOM maupun e-WOM lantaran keinginan untuk 

mendapatkan pengakuan informal bahwa mereka memiliki keahlian. 

Melampiaskan perasaan disini artinya seseorang cenderung akan membagikan 

informasi yang membuat mereka senang kepada teman-temannya. Jika mereka 

puas dengan suatu brand, pasti akan membagian perasaan tersebut kepada orang 

lain, namun ketika mereka mendapatkan pengalaman negatif, mereka akan lebih 

melampiaskan perasaan tersebut ke media sosial atau lingkungan pertemannya, 

dengan tujuan memberikan efek kepada perusahaan. Keuntungan sosial, dengan 

mereka berbagi informasi khususnya secara online , konsumen akan menjadi bagian 

dari komunitas virtual. Insentif ekonomi, seseorang memberikan informasi kepada 

orang lain bisa jadi lantaran mengikuti kuis dan mendapatkan poin yang berujung 

pemberian hadiah dari perusahaan. 

Penerimaan informasi dari WOM dan e-WOM adalah konsumen yang 

mencari informasi atau opini dari orang lain terkait ulasan sebuah produk maupun 

jasa (Watts dan Dodds, 2007 dalam Ismagilova dkk, 2017: 40). Ada beberapa 

alasan mengapa seseorang mau menerima pesan dari WOM dan e-WOM , antara 

lain mengurangi resiko, persetujuan sosial, mengurangi usaha untuk mencari 
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informasi lebih jauh, mendapatkan informasi tentang manfaat produk, dan 

keuntungan interaksi sosial. Mengurangi resiko, calon konsumen akan diuntungkan 

dengan informasi ulasan terkait produk dari teman maupun website. Penerimaan 

sosial, konsumen akan mencari informasi dan menerima informasi yang 

disampaikan komunikator untuk pembuktian sosial terkait produk, yang mana 

produk tersebut sudah diakui masyarakat luas. Seseorang akan membutuhkan 

waktu lama untuk mencari informasi terkait sebuah produk, dengan bertanya atau 

melihat ulasan online, artinya memangkas waktu mereka dalam menggali informasi 

terkait produk. Motivasi lainnya adalah mendapatkan informasi terkait manfaat 

produk, dengan pesan yang diterima, konsumen akan mendapatkan informasi 

terkait produk baru dan pelayanan, bagaimana menggunakan produk, dan 

penyelesaian masalah yang berhubungan dengan produk. Interaksi sosial 

merupakan motivasi lain seseorang mau menerima pesan dari WOM dan e-WOM, 

mereka akan mendapatkan produk yang diinginkan seeuai dengan karakter mereka 

melalui interaksi sosial yang ada. 

 

1.7.4. Brand Awareness (Y) 

Brand awareness juga merupakan kemugkinan bahwa konsumen akrab 

mengenali ketersediaan dan aksesibilitas produk dan layanan (Malik et al , 2013 

dalam (Pambudi & Wicaksono, 2016)). Brand awareness mejadi sebuah merek 

yang dikenal dan mempunyai kemugkinan untuk bisa diandalkan, dan kualitasnya 

bisa dipertanggung-jawabkan (Andrologi,2014 dalam (Pambudi & Wicaksono, 

2016)). Membuat brand awareness merupakan langkah awal dalam mendapatkan 
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brand equity. Salah satu tujuan utama perusahaan membangun kedekatan dengan 

aktifitas online salah satunya untuk membangun brand awareness diantara mereka. 

Beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa membangun brand awareness 

merupakan sebuah kolaborasi antara merek dengan aktor kunci yang menjadi 

influencer di kelompoknya (Wang, Hsiao, Yang, & Hajli, 2016). 

Menurut Aaker (Bayunitri, 2016) peran brand awareness di dalam brand 

equity berantung pada capaian kesadaran yang terbagi dalam beberapa level, 

yaitu : 

1. Brand unware, adalah level terendah dalam piramida brand awareness 

yang mana dalam level ini konsumen tidak sadar akan adanya suatu 

merek. 

2. Brand recognition. Level ini minimal konsumen menyadari 

keberadaan merek tersebut namun hanya sekadar tahu. Level ini sangat 

penting ketika pembeli memilih suatu merek dalam proses pembelian. 

3. Brand Recall. Level ini pada kemampuan konsumen mengingat 

kembali merek berdasakan perintaan konumen atas suatu produk 

khusus tanpa bantuan. 

4. Top of Mind. Level tertinggi dari kesadaran merek adalah ketika 

konsumen mampu menyebutkan langsung tanpa bantuan apapun 

kepada orang lain terkait suatu merek bahkan ia merekomedasikan 

merek tersebut kepada orang lain yang membutuhkan suatu produk. 

Artinya, merek tersebut sudah melekat dalam pikiran konsumen.
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1.8. Definisi Operasional 

 

Konsep/Variabel Dimensi Indikator Item Skala 

Word of Mouth 

(WOM) (X1) 

Sumber : 

Raniawati & Totok 

2017 

Talkers dan 

Topik 

Menceritakan 

kepada orang 

lain tentang 

brand 

Tumbasin.id 

1. Menceritakan aplikasi 

Tumbasin.id kepada 

orang lain 

2. Menceritakan 

pengalaman setelah 

menggunakan aplikasi 

Tumbasin.id 

3. Menceritakan 

keunggulan aplikasi 

Tumbasin.id kepada 

orang lain 

4. Saya menceritakan 

cara kerja Apliksi 

Tumbasin.id 

Interval 

Keterlibatan  Mengajak 

teman atau 

kerabat 

menggunakan 

Tumbasin.id  

1. Mempromosikan 

keunikan Tumbasin.id 

kepada teman/rekan 

2. Tertarik 

mempromosikan 

Tumbasin.id kepada 

lingkarang 

pertemanan 

3. Meyakinkan 

kerabat/teman yang 

memiliki pengaman 

“negatif” terhadap 

Tumbasin.id agar 

kembali percaya 

4. Menyarankan aplikasi 

Tumbasin.id saat 

membahas 

Tumbasin.id 

5. Merekomendasikan 

aplikasi Tumbasin.id 

dalam berbagai 

kegiatan baik individu 

maupun kelompok 

6. Mengajak 

teman/kerabat untuk 

mengunggah aplikasi 

Tumbasin.id  

Interval 

Tools/Alat  1. Mengetahui aplikasi 

Tumbasin.id dari 

rekan 

2. Mengetahui 

Tumbasin.id dari 

event yang diikuti 

Interval 



 

46 
  

3. Mengetahui informasi 

Tumbasin.id dari 

brosur 

4. Membicarakan 

aplikasi Tumbasin.id 

kepada sesama 

pengguna aplikasi 

Electronic Word of 

Mouth (e-WOM) 

(X2) 

 

Sumber : (Chu & 

Kim, n.d.) 

 Platform 

Assistance 

1. Aktif membuka 

website dan instagram 

Tumbasin.id untuk 

mencari tahu 

informasi terbaru 

terkait Tumbasin.id 

2.  percaya terkait 

informasi yang saya 

dapatkan dari internet 

terkait Tumbasin.id 

3. Percaya bahwa 

informasi yang 

didapatkan terkait 

Tumbasin.id dari 

internet cukup 

memadai 

4. Percaya ulasan terkait 

Tumbasin.id di media 

sosial  

 

Interval 

  Venting 

negative feeling 

1. Pengguna aplikasi 

Tumbasin.id kerap 

mengunggah 

kepuasaan dan tidak 

kepuasaan aplikasi 

tersebut di sosial 

media 

2. Mendapatkan 

rekomendasi aplikasi 

melalui sosial media 

(IG) 

Interval 

  Concern for 

other 

consumers   

 

1. Mendapatkan 

semangat Aplikasi 

Tumbasin. Id dari 

orang lain melalui 

sosial media 

2. Melalui internet , 

mendapatkan 

informasi positif 

tentang Tumbasin.id 

 

Interval 

  Extraversion 1. Melalui internet 

(Instagram, website, 

dan review aplikasi)  

mendapatkan 

informasi bahwa 

Tumbasin.id 

merupakan aplikasi 

Interval 
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yang cocok untuk 

membantu berbelanja 

di pasar tradisional 

  Social Benefit 1. Saya memperoleh 

informasi tentang 

Tumbasin.id melalui 

sosial media 

2. Saya berinteraksi 

dengan jejaring sosial 

media untuk 

mendapatkan 

informasi tentang fitur 

yang ada di 

Tumbasin.id 

Interval 

  Helping the 

company 

 

1. Melalui sosial media 

(instagram) saya 

mengetahui pengguna 

aplikasi membantu 

pengguna lain untuk 

mendapatkan 

informasi mengenai 

Tumbasin.id 

Interval 

  Advice seeking  

 

1. Saya ingin mencari 

informasi terkait 

program terbaru 

Tumbasin.id melalui 

internet 

Interval 

Penerimaan 

Informasi (Z) 

Sumber : Septiari 

at.al, 2009) 

 Intensitas 

berbagi 

informasi 

1. Saya kerap 

membagikan 

informasi terkait 

Tumbasin.id kepada 

kerabat maupun 

keluarga baik secara 

langsung maupun di 

sosial media 

2. Saya percaya dengan 

informasi yang 

dibagikan kerabat atau 

keluarga terkait 

Tumbasin.id baik 

langsung maupun di 

sosial media 

3. Saya berbagi 

pengalaman tersebut 

agar orang terdekat 

saya mendapatkan 

pengalaman positif 

yang saya dapatkan 

dari aplikasi 

Tumbasin.id 

 

Interval 

  Kepuasaan 

berbagi 

informasi 

1. Saya percaya 

informasi dari 

kerabat atau 

keluarga terkait 

Interval 
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Tumbasin.id karena 

merasa yakin 

informasi mereka 

akan berguna bagi 

saya 

2. Ketika saya 

membagikan 

informasi terkait 

Tumbasin.id secara 

langsung maupun di 

media sosial 

memberikan efek 

positif bagi saya 

dimata orang lain 

3. Saya merasa puas 

ketika membagikan 

pengalaman positif 

tentang Tumbasin.id 

kepada teman 

maupun keluarga 

4. Saya juga akan puas 

ketika membagikan 

pengalaman negatif 

yang didapat ketika 

menggunakan 

aplikasi 

Tumbasin.id 

  Minimalisasi 

resiko 

1. Ketika saya 

membagikan 

informasi terkait 

Tumbasin.id saya 

akan bergabung 

dengan komunitas 

virtual pengguna 

Tumbasin.id 

2. Saya akan 

membagikan 

informasi 

Tumbasin.id kepada 

teman maupun 

keluarga ketika ada 

poin maupun kuis 

berhadiah 

3. Saya ingin 

mengurangi resiko 

ketika menggunakan 

Tumbasin.id dengan 

informasi yang saya 

terima dari kerabat 

maupun keluarga 

4. Saya mendapatkan 

informasi 

Tumbasin.id  yang 

saya butuhkan dari 

Interval 
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interaksi sosial yang 

ada 

5. Saya menerima 

informasi terkait 

Tumbasin.id untuk 

mengetahui aplikasi 

tersebut sudah 

diakui di masyarakat 

atau belum 

Brand awareness 

(Y) 

Sumber : 

Pambudi & 

Wicaksono,2016 

Brand 

unware 

Merek yang 

familier 

1. Saya tahu 

Tumbasin.id 

merupakan salah satu 

startup di Semarang 

yang membantu 

membelikan bahan 

makanan di pasar 

tradisional    

2. Saya tahu 

Tumbasin.id bekerja 

sama dengan 

pedagang pasar 

tradisional untuk 

memenuhi kebutuhan 

user akan produk 

pasar yang 

berkualitas 

3. Saya tahu setelah 

memesan melalui 

aplikasi, kurir akan 

membelikan produk 

sesuai pesanan dan 

diantarkan di rumah 

pelanggan   

4. Gambar tas berwarna 

orange adalah 

Tumbasin.id 

 

 

Interval 

 Brand 

Recogition 

Merek yang 

dikenal  
1. Ikan, daging,ayam, 

telor, sayuran, serta 

barang pasar lainnya 

bisa didapatkan 

melalui aplikasi 

Tumbasin.id    

2. Tumbasin.id 

menghemat waktu 

saya untuk berbelanja 

di Pasar      

3. Saya mengenal 

aplikasi membantu 

berbelanja di pasar 

adalah Tumbasin.id   

4. Saya menggunakan 

aplikasi Tumbasin.id 

Interval 
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karena bermanfaat 

bagi saya 

5. Aplikasi Tumbasin.id 

dikenal sebagai 

aplikasi yang 

memudahkan saya 

mendapatkan 

kebutuhan pokok di 

Pasar 

 Brand recall Mampu 

mengingat 

aplikasi 

Tumbasin.id 

1. Hanya aplikasi 

Tumbasin.id yang 

selalu saya untuk 

membantu berbelanja 

di Pasar   

2. Saya langsung tahu 

Tumbasin.id ketika 

ada slogan 

“berbelanja di pasar 

tanpa keluar rumah?”     

3. Berbelanja di pasar 

dari rumah identik 

dengan Tumbasin.id 

Interval 

 Top of Mind Dapat 

menyebutkan 

merek dengan 

cepat 

1. Aplikasi belanja di 

pasar yang pertama 

kali di benak saya 

adalah  Tumbasin.id 

? 

2. Saya selalu 

menggunakan 

aplikasi Tumbasin.id    

Interval 
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1.9 Metode Penelitian           

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif  menekankan  pada  pengukuran  dan  hubungan  kausalitas  

antara  variabel,  bukan menekankan untuk melihat proses (Salim, 2001:11). Data 

yang diambil dalam penelitian ini adalah data yang berbentuk angka . 

Penulis ingin melihat hubungan sebab akibat dari tiap variabel yang ada, 

bagaimana variabel tersebut saling mempengaruhi. Proses penelitian menggunakan 

asumsi dasar yang disebut dengan hipotesis. Dalam penelitian kuantitatif, Neuman 

menyatakan tentang penggunaan pola pikir yang logis di setiap asumsinya. Peneliti 

melihat secara objektif data yang diperoleh dan hubungannya dengan level brand 

awareness aplikasi Tumbasin.id di kalangan penggunannya 

 

1.9.1 Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksplanasi yang berasal dari kata 

dalam bahasa inggris adalah explain yang artinya menjelaskan. Artinya bahwa 

tipe penelitian ekspanatori lebih menekankan pada pengujian dari suatu teori. 

Seperti yang dipaparkan oleh W. Lawrance Neuman bahwa penelitian 

eksplanatori (explanatory research) merupakan penelitian yang tujuan utamanya 

adalah menjelaskan alasan terjadinya peristiwa dan untuk membentuk, 

memperdalam, mengembangkan, atau menguji teori (Neuman, 2016:45). 

 

1.9.2 Populasi dan Sampel 

1. 9.2.1 Populasi 
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Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Dalam pemahaman 

awam populasi diartikan sebagai sekumpulan sampel yang akan diteliti. Neuman 

berpendapat tentang populasi yang diartikan sebagai ide abstrak dari sehinpunan 

besar kasus yang diteliti yang dikemudian diambil beberapa untuk sampel. 

(Sugiyono,2001:55) berpendapat bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik yang 

dipelajari oleh peneiti untuk kemudian diambil kesimpulannya. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengguna aplikasi 

Tumbasin.id. Berdasarkan data dari Tumbasin.id, saat ini terdapat 8118 pengguna 

Tumbasin.id baik yang aktif maupun yang tidak aktif. 

1.9.2.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2001:56). Hal serupa juga dijelaskan oleh Arikunto yang 

mengatakan sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. 

Dalam menentukan sampel, peneliti diberikan keleluasaan namun tetap 

mempertimbangan alasan pemilihan untuk memperkecil kesalahan pada saat 

penelitian. Hadi menjelaskan sampel dalam suatu penelitian timbul disebabkan hal 

berikut: 

1. Peneliti bermaksud mereduksi objek penelitian sebagai akibat dari besarnya 

jumlah populasi, sehingga harus meneliti sebagian saja. 

2. Penelitian bermaksud mengadakan generalisasi dari hasil-hasil penelitiannya, 

dalam arti mengenakan kesimpulan-kesimpulan kepada objek, gejala, atau 

kejadian yang lebih luas (Margono, 2004:121). 
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Sebagai bagian yang terkecil dari populasi, sampel memiliki ukuran. Ukuran 

tersebut digunakan dalam rangka mengukur seberapa banyak yang harus diambil 

dalam suatu populasi. Terdapat rumus dalam menentukan ukuran sampel. Adapun 

rumus Slovin (Rakhmat Kriyantono ,2008:160) adalah sebagai berikut: 

 

n = N 

 

 

1 + Ne2 

 

n = ukuran sampel 

 

N = ukuran populasi 

 

e = kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang 

dapat ditolerir, yakni 0,10 

 

Rasio ukuran sampel untuk ukuran populasi target adalah rasio sampling. Jika 

populasi target terdiri dari 50.000 orang dan sampelnya 150, maka rasio 

samplingnya adalah 150/50.000 =0,003 atau 0,3 persen. Untuk populasi target 

sebanyak 500 dan sampelnya 100, maka rasio samplingnya adalah 100/500 = 0,20 

atau 20 persen (Neuman, 2016:226-227).  

 

Dalam penelitian ini sampel yang akan diambil dari populasi jumlah user 

Tumbasin.id adalah : 
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n = 8118 

 

 

1 + 8118   0,102 

 

n= 98,7 dibulatkan menjadi 100 responden 

 

1.9.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Peneliti menggunakan teknik mengambil sampel yaitu probability sampling 

dimana teknik pengambilan sampel yang memiliki peluang yang sama bagi semua 

unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini meliputi simple 

random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate 

stratifies random sampling, sampling area (cluster). Penelitian ini menggunakan 

simple random sampling . Dikatakan simple karena pengambilan anggota sampel 

dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi tersebut. Cara ini dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen 

(Sugiyono,2017 : 82). 

 

1.9.4 Tingkat dan Skala Penelitian 

1.9.4.1 Tingkat Pengukuran 

Tingkat pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pengukuran tingkat interval. Jenis pengukuran interval ini banyak digunakan dalam 

penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan datanya dengan cara survei. 
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Pengukuran tingkat Interval (interval-level measurement) merupakan tingkat 

pengukuran yang mengidentifikasikan perbedaan antar kategori dalam suatu 

variabel dan juga memungkinkan kategori-kategori tersebut diberi aturan peringkat, 

namun ada beberapa tambahan yaitu urutan kategori data mempunyai jarak yang 

sama. Interval memiliki ciri additivity, artinya kita dapat menambah atau 

mengurangi. (Jalaludin Rakhmat, 2014:17) 

 

1.9.4.2 Skala Pengukuran 

Dalam penelitian ini menggunakan pengukuran Interval dengan skala 

pengukuran skala likert. Dalam buku Metode Penelitian Sosial: Pendekatan 

Kuantitatif dan Pendekatan Kualitatif, Neuman (2016:253) mengatakan bahwa 

skala merupakan kelas ukuran data kuantitatif yang sering digunakan dalam 

penelitian survei yang menangkap intensitas, arah, tingkat, atau potensi dari 

konstruk varibel disepanjang kontinum. Kebanyakan berada pada pengukuran 

tingkat interval. Skala juga membantu dalam proses konseptualisasi dan 

operasionalisasi. Selain itu, skala dapat menggunakan indikator tunggal atau 

indikator majemuk 

Skala likert merupakan skala yang sering digunakan dalam penelitian 

survey dengan orang menyatakan sikap atau tanggapan lain sehubungan dengan 

kategori tingkat interval (misal, setuju, tidak setuju) yang diperingkatkan sepanjang 

kontinum. Skala ini juga disebut dengan summated-rating atau skala aditif karena 

nilai atau skor seseorang pada skala dihitung dengan jumlah tanggapan yang ia 

berikan (Neuman, 2016:255). 
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1.9.5 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dengan cara penyebaran kuesioner kepada 

responden yang sudah ditentukan peneliti kepada sejumlah sampel yang ada di 

Semarang untuk mengetahui hasil dari populasi yang telah ditentukan. Sedangkan 

data sekunder diperoleh dari literasi dan wawancara singkat maupun website dari 

Tumbasin.id 

 

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis pada penelitian ini adalah 

teknik survei. Menurut Baxter dan Babbie, survei adalah penelitian dimana peneliti 

mengoperasionalisasikan veriabel-variabel dengan menanyakan pada beberapa orang 

dengan pertanyaan yang sistematis dan terstruktur. Menurut Neuman, pada saat survei, 

peneliti mengambil sampel dari beberapa responden yang telah menjawab pertanyaan 

yang dibuat sama. Peneliti akan mengukur variabel-variabel, menguji beberapa 

hipotesis, dan disimpulkan. 

Penelitian ini menggunakan kuesioner berupa google form yang disebarkan 

kepada responden dan wawancara formal untuk mengumpulkan informasi 

mengenai latar belakang, perilaku, keyakinan, atau sikap manusia dalam jumlah 

besar. Teknik pengumpulan data ini tidak bisa memanipulasi situasi atau kondisi 

untuk melihat rekasi orang, hanya diperkenankan mencatat jawaban secara cermat 

dari berbagai orang yang diajukan pertanyaan yang sama (Neuman, 2016:55). 

Berikut  tahapan  tahapan  pada  teknik  pengumpulan  data  dengan  survei  menurut 

Neuman (2016:347): 
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Tahap 1 

a. Memutuskan kategori respons. 

b. Merancang tata letak. 

Tahap 2 

a. Merencanakan cara merekam data. 

b. Melakukan uji coba instrument / sarana survei. 

Tahap 3 

a. Memutuskan target populasi. 

b. Memperoleh kerangka sampling. 

c. Memutuskan ukuran sampel. 

d. Memilih sampel. 

Tahap 4 

a. Mendapatkan responden. 

b. Menyebar kuisioner. 

c. Secara berhati-hati mencatat data.  

Tahap 5 

a. Memasukkan data ke dalam komputer. 

b. Memeriksa ulang seluruh data. 

c. Melakukan analisis statistik terhadap data.  

Tahap 6 

a. Menjelaskan metode dan temuan dalam laporan penelitian. 

b. Menyajikan temuan kepada pihak lain untuk mendapatkan kritik dan 

evaluasi. 
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1.9.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner. Kuesioner 

memuat beberapa pertanyaan penting untuk mencari data. Terdapat  tiga jenis 

pertanyaan dalam kuesioner, yaitu pertanyaan tertutup, pertanyan terbuka, dan 

pertanyaan sebagian terbuka. Pada kuesioner yang peneliti gunakan adalah berjenis 

pertanyaan tertutup. 

Pertanyaan tertutup (closed-ended question) adalah jenis pertanyaan 

penelitian survei yang respondennya harus memilih dari serangkaian jawaban yang 

telah diterapkan. Seperti misalnya, “Menurut Anda, apakah presiden melakukan 

pekerjaannya dengan sangat baik, baik, cukup, atau buruk?” (Neuman, 2016:360) 

1.9.8 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan pendekatan Partial 

Least Square (PLS). PLS adalah model persamaan Structural Equation Modeling 

(SEM) yang berbasis komponen atau varian. Menurut Ghozali (2006), PLS 

merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis 

kovarian menjadi berbasis varian. SEM yang berbasis kovarian umumnya menguji 

kausalitas atau teori sedangkan PLS lebih bersifat predictive model. PLS 

merupakan metode analisis yang powerfull (Ghozali, 2006), karena tidak 

didasarkan pada banyak asumsi. Misalnya, data harus terdistribusi normal, sampel 

tidak harus besar. Selain dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori. 
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1.9.9 Kualitas Penelitian 

1.9.9.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian  

A.  Uji Validitas Penelitian 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui atau mengukur sejauh mana alat 

ukur dapat mengukur apa yang ingin kita ukur. Menurut Last validitas pengukuran 

adalah “an expression of the degree to which a measurement measures what it 

purpose to measure” atau validitas pengukuran merupakan pernyataan tentang 

derajat kesesuaian hasil pengukuran sebuah alat ukur dengan apa yang 

sesungguhnya ingin diukur oleh peneliti (Ngatno, 2015: 15). Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan jenis validitas konstruk (construct validity) . Validitas ini 

didasarkan pada hubungan yang logis diantara variabel-variabelnya. Allen dan Yen 

menyatakan validitas konstruk adalah tipe validitas yang menunjukkan sejauhmana 

alat ukur menangkap konstruk teoritis yang dikehendakinya (Allen & Yen, dalam 

Ngatno 2015). 

Indikator menjadi hal penting dalam validitas jenis ini. Dengan adanya 

indikator dari setiap konsep maka konstruk dari sebuah pengertian akan nampak 

dan memudahkan dalam pengukuran. Menetapkan indikator dalam konsep ada dua 

cara menurut Ngatno, yaitu menggunakan pemahaman atau logika berpikir atas 

teori pengetahuan ilmiah dan menggunakan pengalaman empiris, yakni dalam 

kehidupan nyata. 

B. Uji Reliabilitas Penelitian 

Bowling (2009 dalam Ngatno, 2015) berpendapat bahwa dalam penelitian 

kuantitatif, reliabilitas sebagai sinonim dari konsistensi atau dapat digunakan secara 
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replikasi sepanjanng waktu. Reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau 

serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran dilakukan secara 

berulang (Sugiyono dalam Ngatno, 2015). Ada dua aspek jenis reliabilitas alat ukur, 

yakni konsistensi internal dan stabilitas. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsistensi internal. 

Konsistensi internal menyangkut keandalan dari sebuah komponen. Konsistensi 

internal mengukur konsistensi dalam instrumen dan pertanyaan seberapa baik satu 

set item atau indikator mengukur perilaku tertentu atau karakteristik dalam 

pengujian. Dari keandalan konsistensi internal, peneliti menggunakan salah satu 

pendekatan yaitu Cronbach Alpha. Peningkatan koefisien konsistensi internal dapat 

dilakukan dengan menambah item ke titik tertentu. Makin tinggi alpha cronbach, 

makin baik (konsisten) alat ukur. 

 

1.9.10  Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh 

dari kata sempurna. Penulis juga menyadari keterbatasan yang hasir dalam karya 

ilmiah ini. Akan tetapi, penulis mencoba untuk meminimalisir kemungkinan 

terjadinya kesalahan. Adapun dari keterbatasan penelitian yang akan dipaparkan 

adalah sebagai berikut: 

1. Dalam teori penulis hanya memaparkan teori yang paling signifikan mendekati 

objek yang akan diteliti. Hal ini tentu tidak bisa menjawab secara luas 

pertanyaan lain yang mungkin akan mucul pada saat dilakukannya penelitian. 
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2. Dalam penelitian ini tidak digunakan wawancara mendalam, sehingga belum 

mengulas secara lengkap hasil dari penelitian 

 


