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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1. Deskripsi Objek Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum Bubble Tea  

Minuman ini sudah ada sejak dahulu di Taiwan, yang akhirnya menyebar 

hingga ke Cina dan membuat banyak pedagang di Cina yang juga menjual minuman 

itu ke Indonesia. Tidak hanya di Taiwan, namun minuman jenis ini dapat 

didapatkan juga di Hongkong dan tempat lainnya. Bahkan minuman yang sangat 

populer ini dijadikan minuman nasional. 

Pada tahun 1980 merupakan awal kemunculannya minuman yang kerap 

disebut bubble tea di Taiwan. Bubble tea pada awalnya belum mengenal kehadiran 

boba atau topping bulat kenyal di dalamnya. Awalnya, sebuah warung yang 

menjual the mulai mencoba berbagai jenis baru minuman dengan menambahkan 

berbagai rasa buah didalam teh yang akan disajikan. 

Dengan tujuan untuk mendapatkan campuran rasa antara the dan buah yang 

baik, akhirnya sang penjual memutuskan untuk mengocoknya dalam satu gelas. 

Lalu yang tejadi adalah ketika minuman itu disajikan terlihat gelembung diatas 

minuman tersebut dan sejak itu mulailah minuman tersebut dinamakan dengan 

bubble tea (Gisela, 2019). 

 

4.1.2. Asal Uusul Boba Drinks 

Terdapat dua asal usul dari boba, yang dipercaya oleh banyak orang bahwa 

memang benar menjadi sejarah dari minuman tersesebut (Gisela, 2019). Dua unsur 

tersebut, yaitu: 

 Unsur pertama 

Suatu hari, ada seorang wanita bernama Liu Han-Chien yang sedang 

mencoba untuk meracik ide minuman yang berbahan dasar the. Saat itu, dia 

terinspirasi dari pengalamannya melihat bagaimana kopi disajikan tidak 

hanya dalam keadaan panas melainkan juga dalam keadaan dingin.  

Ide awalnya hanyalah dengan memasukkan es batu saja dan menyajikan teh 

dingin tersebut kepada tamunya. Namun, pada saat wanita itu belum 
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menyerahkan minuman itu, manager wanita tersebut yang bernama Lin Hsui 

Hui secara sengaja menjahili wanita itu dengan memasukkan bola tapioca ke 

dalam the dingin buatan Liu Han-Chien. 

Tanpa disangka semua yang mencoba minuman itu menyukainya dan 

mencapai penjualan yang maksimal yang mencapai 90% pembeli. 

 Unsur kedua  

Dimulai dari seorang pemilik kedai teh yang sedang mencoba ide baru 

dengan menggabungkan ketiga bahan yang sangat disukai yaitu teh, boba, dan 

es serut. Sejak pemilik toko menyajikan minuman itu, maka banyak orang 

yang sangat menyukainya. 

 

4.1.3. Generasi Milenial 

Generasi milenial digolongkan berdasarkan tahun awal dan tahun akhir. 

Penggolongan generasi Y teruntuk bagi individu yang lahir pada 1980 – 2000 

awal, dan seterusnya. 

Generasi milenial juga dianggap lebih spesial karena generasi ini tidak sama 

dengan generasi lain yang sudah berlalu terutama di bidang yang berakaitan 

dengan technology yang dipergunakan dalam penggunaan media sosial (Ester, 

2016). 

 

4.2. Deskripsi Data Responden 

4.2.1. Responden Menurut Jenis Kelamin 

Tabel 4.1 Deskripsi Data Responden menurut Jenis Kelamin 

Karakteristik Responden Indikator Frekuensi (%) 

Jenis Kelamin 
Pria 51 41,8% 

Wanita 71 58,2% 

Jumlah 122 100% 

 

Dapat dilihat bahwa jumlah responden adalah 122 orang yang dibagi 

menjadi 2 indikator, yaitu pria dan wanita. Dapat dilihat bahwa paling banyak 
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responden pada penelitian adalah wanita yaitu sebanyak 71 responden (58,2%), 

yang diikuti oleh pria sebanyak 51 responden (41,8%). 

 

4.2.2. Responden Menurut Domisili 

Tabel 4.2 Deskripsi Data Responden menurut Domisili 

Karakteristik Responden Indikator Frekuensi (%) 

Domisili 

Jakarta Barat 24 19,7% 

Jakarta Timur 21 17,2% 

Jakarta Pusat 23 18,9% 

Jakarta Selatan 27 22,1% 

Jakarta Utara 22 18,1% 

Bekasi 2 1,6% 

Bogor 1 0,8% 

Tangerang 1 0,8% 

Bandung 1 0,8% 

Jumlah 122 100% 

 

Dapat dilihat bahwa jumlah responden adalah 122 orang dengan jumlah 

responden terbanyak adalah Jakarta Selatan, yaitu sebanyak 27 responden (22,1%), 

kemudian setelahnya Jakarta Barat sebanyak 24 responden (19,7%), lalu Jakarta 

Pusat sebanyak 23 responden (18,9%), kemudian Jakarta Utara sebanyak 22 

responden (18,1%), lalu setelahnya Jakarta Timur sebanyak 21 responden (17,2%), 

dan yang terakhir adalah indicator lainnya sebanyak 5 responden (4% ) yang terbagi 

menjadi, Bekasi sebanyak 2 (1,6%), kemudian setelahnya Bogor, Tangerang, dan 

Bandung yang masing-masing sebanyak 1 responden (0,8%). 

 

4.2.3. Responden Menurut Usia 

Tabel 4.3 Deskripsi Data Responden menurut Usia 

Karakteristik Responden Indikator Frekuensi (%) 

Usia 
<15 tahun 13 10,7% 

17-20 tahun 45 36,9% 
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20-25 tahun 48 39,3% 

25-30 tahun 9 7,4% 

>30 tahun 7 5,7% 

Jumlah 122 100% 

 

Dapat dilihat bahwa jumlah responden adalah 122 orang dengan jumlah 

terbanyak adalah antara 20-25 tahun, yaitu sebanyak 48 responden (39,3%), 

kemudian setelahnya 17-20 tahun sebanyak 45 responden (36,9%), lalu <15 tahun 

sebanyak 13 responden (10,7%), lalu setelahnya 25-30 tahun sebanyak 9 responden 

(7,4%) dan >30 tahun yaitu 7 responden (5,7%). 

 

4.2.4. Responden Menurut Pernah mengkonsumsi boba drinks 

Tabel 4.4 Deskripsi Data Responden menurut Pernah Mengkonsumsi Boba 

Drinks 

Karakteristik Responden Indikator Frekuensi (%) 

Pernah mengkonsumsi 

boba drinks 

Ya 122 100% 

Tidak 0 0% 

Jumlah 122 100% 

 

Dibuktikkan bahwa seluruh responden sudah pernah mengkonsumsi yaitu 

sejumlah 122 responden (100%). 

4.2.5. Responden Menurut Berapa Kali mengkonsumsi boba drinks 

Tabel 4.5 Deskripsi Data Responden menurut Berapa Kali Mengkonsumsi 

Boba Drinks 

Karakteristik Responden Indikator Frekuensi (%) 

Berapa kali 

mengkonsumsi boba 

drinks 

1 kali dalam seminggu 39 32% 

1-3 kali dalam seminggu 54 44.3% 

3-5 kali seminggu 22 18% 

>5 kali dalam seminggu 7 5,7% 

Jumlah 122 100% 

 



 

24 
 

Dapat dilihat bahwa jumlah responden yaitu 122 orang dan mayoritas 

adalah mereka yang mengkonsumsi boba drinks 1-3 kali seminggu, yaitu sebanyak 

54 responden (44,3%), kemudian setelahnya 1 kali seminggu sebanyak 39 

responden (32%), lalu 3-5 kali seminggu sebanyak 2 responden (18%) dan >5 kali 

seminggu sebanyak 7 responden (5,7%). 

 

4.2.6. Responden Menurut Darimana Mengetahui Merk Boba Drinks  

Tabel 4.6 Deskripsi Data Responden menurut Darimana Mengetahui Merk 

Boba Drinks 

Karakteristik Responden Indikator Frekuensi (%) 

Darimana Mengetahui Merk 

Boba Drinks 

Teman 16 13,1% 

Brosur 3 2,5% 

Sosial Media 73 59,8% 

Influencer 20 16,4% 

Lainnya 10 8,2% 

Jumlah 122 100% 

 

Dapat dilihat bahwa jumlah responden sejumlah 122 orang dengan 

responden paling banyak adalah mereka yang mengetahui merk boba drinks dari 

media sosial, yaitu sebanyak 73 responden (59,8%), kemudian setelahnya 

influencer sejumlah20 responden (16,4%), lalu teman sejumlah 16 (13,1%), lalu 

setelahnya lainnya sejumlah 10 (8,2%) dan brosur sejumlah 3 (2,5%). 

 

4.3. Analisis data Pre-test  

Pada penelitian ini, sebelum melanjutkan untuk menyebarkan kuesioner 

peneliti melakukan pre-test yang meliputi uji validitas dan reliabilitas 

menggunakan SPSS kepada 20 responden dengan 14 pernyataan untuk variabel 

x dan juga variabel y. 

4.3.1. Uji Validitas 

Menurut (Saifuddin, 2014), “Validitas merupakan seberapa jauh tingkat 

akurasi pada suatu tes dalam menjalankan suatu fungsi pengukuran”.  
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Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel X 

Item R hitung R tabel Keterangan 

P1 0,497 0,4438 V 

P2 0,792 0,4438 V 

P3 0,460 0,4438 V 

P4 0,727 0,4438 V 

P5 0,523 0,4438 V 

P6 0,794 0,4438 V 

P7 0,565 0,4438 V 

P8 0,754 0,4438 V 

P9 0,596 0,4438 V 

P10 0,708 0,4438 V 

P11 0,461 0,4438 V 

P12 0,714 0,4438 V 

P13 0,668 0,4438 V 

P14 0,844 0,4438 V 

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Y 

Item R hitung R tabel Keterangan 

P1 0,835 0,4438 V 

P2 0,888 0,4438 V 

P3 0,822 0,4438 V 

P4 0,735 0,4438 V 

P5 0,467 0,4438 V 

P6 0,804 0,4438 V 

P7 0,890 0,4438 V 

P8 0,785 0,4438 V 

P9 0,734 0,4438 V 

P10 0,645 0,4438 V 

P11 0,748 0,4438 V 

P12 0,749 0,4438 V 

P13 0,828 0,4438 V 
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P14 0,903 0,4438 V 

 

Berdasarkan hasil tabel variabel X dan Y dengan mengumpulkan jawaban 

dari 20 responden yang memenuhi kriteria sebagai responden dan mewakili 5 

wilayah di Jakarta, dengan tingkat signifikan 5%, maka didapatkan hasil dimana 

semua pernyataan valid karena r hitung > 0,4438. 

 

4.3.2. Uji Reliabilitas 

Menurut (Arikunto, 2008), “Reliabilitas adalah ketetapan suatu tes dapat 

diujikan kepada suatu objek yang sama untuk mengetahui ketetapan dengan melihat 

kesejajaran hasil”. Penelitian ini menggunakan rumus Cornbach’s Alpha dengan 

keterangan sebagai berikut: 

Gambar 4.1 Tingkat Reliabilitas Cronbach’s Alpha 

Adapun hasil uji reliabilitas variabel X dan variabel Y adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Hasil Uji Validitas Variabel X 

Gambar 4.3 Hasil Uji Validitas Variabel Y 

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variable X dan variable Y sangat 

reliabel dan dapat digunakan karena mempunyai koefisien Alpha di atas 0,80. 
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4.4. Data Hasil Variabel X (Viral Marketing)  

Hasil data yang didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner secara online 

menggunakan google form kepada 122 responden dengan 14 pernyataan yang 

mewakili variabel viral marketing. 

4.4.1. Messenger 

1. Individu yang mempromosikan sebuah produk seperti influencer 

memudahkan kita dalam mengenali kebutuhan sebuah produk. 

Tabel 4.9 Tanggapan responden mengenai peranan individu yang 

mempromosikan sebuah produk 

NO Pernyataan Indikator  Frekuensi  (%) 

1. Individu yang 

mempromosikan sebuah 

produk seperti influencer 

memudahkan kita dalam 

mengenali kebutuhan 

sebuah produk 

Sangat Setuju 52 42,6% 

Setuju 58 47,5% 

Netral 10 8,3% 

Tidak Setuju 2 1,6% 

Sangat Tidak 

Setuju 

0 0% 

Jumlah 122 100% 

Dapat dilihat bahwa mayoritas berpendapat setuju bahwa “Individu yang 

mempromosikan sebuah produk seperti influencer memudahkan kita dalam 

mengenali kebutuhan sebuah produk”. Hal ini dibuktikan dari jumlah responden 

sebanyak 58 responden (47,5%) setuju, 52 responden (42,6%) sangat setuju, 10 

responden (8,3%) netral, 2 responden (1,6%) tidak setuju. 

 

2. Angka follower influencer di Instagram menjadi acuan keputusan pembelian. 

Tabel 4.10 Tanggapan responden mengenai jumlah pengikut influencer di  

Instagram 
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Dapat dilihat bahwa mayoritas berpendapat sangat setuju bahwa “Angka 

follower influencer di Instagram menjadi acuan keputusan pembelian”. Hal ini 

dibuktikan dari jumlah responden sebanyak 54 responden (40,2%) sangat setuju, 49 

responden (40,2%) setuju, 11 responden (9%) netral, 6 responden (4,9%) tidak 

setuju dan 2 responden (1,6%) sangat tidak setuju. 

 

3. Influencer yang terkenal memudahkan dalam menemukan informasi suatu 

produk. 

Tabel 4.11 Tanggapan responden mengenai influencer yang terkenal 

NO Pernyataan Indikator  Frekuensi  (%) 

3. Influencer yang terkenal 

memudahkan dalam 

menemukan informasi 

suatu produk 

SS 44 36,1% 

S 55 45,1% 

N 21 17,2% 

TS 2 1,6% 

STS 0 0% 

Jumlah 122 100% 

 

Dapat dilihat bahwa mayoritas reponden setuju bahwa “Influencer yang 

terkenal memudahkan dalam menemukan informasi suatu produk”. Hal ini 

dibuktikan dari jumlah responden sebanyak 55 responden (45,1%)sangat setuju, 44 

responden (36,1%) sangat setuju, 21 responden (17,2%) netral, 2 responden (1,6%) 

tidak setuju. 

 

4. Kurang terkenalnya pihak yang menyebarkan iklan suatu produk mempersulit 

kita dalam mengetahui kebutuhan produk yang sesungguhnya. 

NO Pernyataan Indikator  Frekuensi  (%) 

2. Angka follower ifluencer 

di Instagram menjadi 

acuan keputusan 

pembelian 

SS 54 44,3% 

S 49 40,2% 

N 11 9% 

TS 6 4,9% 

STS 2 1,6% 

Jumlah 122 100% 
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Tabel 4.12 Tanggapan responden mengenai kurang terkenalnya pihak yang 

menyebarkan iklan sebuah produk 

NO Pernyataan Indikator  Frekuensi  (%) 

4. Kurang terkenalnya pihak 

yang menyebarkan iklan 

suatu produk mempersulit 

kita dalam mengetahui 

kebutuhan produk yang 

sesungguhnya 

SS 37 30,3% 

S 48 39,3% 

N 35 28,8% 

TS 2 1,6% 

STS 0 0% 

Jumlah 122 100% 

 

Dapat dilihat bahwa mayoritas berpendapat setuju bahwa “Kurang 

terkenalnya pihak yang menyebarkan iklan suatu produk mempersulit kita dalam 

mengetahui kebutuhan produk yang sesungguhnya”. Hal ini dapat dibuktikan dari 

jumlah responden sebanyak 48 responden (39,3%) setuju, 37 responden (30,3%) 

sangat setuju, 35 responden (28,8%) netral, 2 responden (1,6%) tidak setuju. 

 

5. Review produk dari pihak terkenal seperti influencer mempengaruhi tingkah 

laku pasca pembelian suatu produk. 

Tabel 4.13 Tanggapan responden mengenai review produk dari pihak 

terkenal 

NO Pernyataan Indikator  Frekuensi  (%) 

5. Review produk dari pihak 

terkenal seperti influencer 

mempengaruhi tingkah 

laku pasca pembelian 

suatu produk 

SS 32 26,2% 

S 53 43,5% 

N 32 26,2% 

TS 4 3,3% 

STS 1 0,8% 

Jumlah 122 100% 

 

Dapat dilihat bahwa mayoritas berpendapat setuju bahwa “Review produk 

dari pihak terkenal seperti influencer mempengaruhi tingkah laku pasca pembelian 

suatu produk.”. Hal ini dapat dibuktikan dari jumlah responden sebanyak 53 
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responden (43,5%) setuju, 32 responden (26,2%) sangat setuju dan netral, 4 

responden (3,3%) tidak setuju dan 1 responden (0,8%) sangat tidak setuju. 

4.4.2. Message  

6. Untuk mendorong feedback yang baik akan suatu produk dibutuhkan 

marketing yang baik. 

Tabel 4.14 Tanggapan responden mengenai dorongan feedback yang baik 

akan suatu produk 

NO Pernyataan Indikator  Frekuensi  (%) 

6. Untuk mendorong 

feedback yang baik akan 

suatu produk dibutuhkan 

marketing yang baik 

SS 44 36,1% 

S 40 32,8% 

N 33 27% 

TS 5 4,1% 

STS 0 0% 

Jumlah 122 100% 

 

Dapat dilihat bahwa mayoritas berpendapat sangat setuju bahwa “Untuk 

mendorong feedback yang baik akan suatu produk dibutukan marketing yang baik”. 

Hal ini dapat dibuktikan dari jumlah responden sebanyak 44 responden (36,1%) 

sangat setuju, 40 responden (32,8%) setuju, 33 responden (27%) netral, 5 responden 

(4,1%) tidak setuju. 

 

7. Deskripsi produk yang diberikan akan suatu produk memudahkan dalam 

mengenali kebutuhan kita. 

Tabel 4.15 Tanggapan responden mengenai deskripsi produk yang diberikan 

akan suatu produk 

NO Pernyataan Indikator  Frekuensi  (%) 

7. Deskripsi produk yang 

diberikan akan suatu 

produk memudahkan 

dalam mengenali 

kebutuhan kita 

SS 44 36,1% 

S 37 30,3% 

N 29 23,8% 

TS 12 9,8% 

STS 0 0% 

Jumlah 122 100% 
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Dapat dilihat bahwa mayoritas sangat setuju bahwa “Deskripsi produk yang 

diberikan akan suatu produk memudahkan dalam mengenali kebutuhan kita”. Hal 

ini dapat dibuktikan dari jumlah responden sebanyak 44 responden (36,1%) 

berpendapat sangat setuju, 37 responden (30,3%) setuju, 29 responden (23,8%) 

netral, 12 responden (9,8%) tidak setuju. 

 

8. Dengan adanya iklan yang menarik dan informasi yang lengkap memberikan 

keuntungan dalam pencarian informasi produk. 

Tabel 4.16 Tanggapan responden mengenai adanya iklan yang menarik dan 

informasi yang lengkap 

NO Pernyataan Indikator  Frekuensi  (%) 

8. Dengan adanya iklan 

yang menarik dan 

informasi yang lengkap 

memberikan 

keuntungan dalam 

pencarian informasi 

produk 

SS 43 35,2% 

S 46 37,7% 

N 23 18,9% 

TS 10 8,2% 

STS 0 0% 

Jumlah 122 100% 

 

Dapat dilihat bahwa mayoritas responden setuju bahwa “Dengan adanya iklan 

yang menarik dan informasi yang lengkap memberikan keuntungan dalam 

pencarian informasi produk”. Hal ini dapat dibuktikan dari jumlah responden 

sebanyak 46 responden (37,7%) setuju, 43 responden (35,2%) sangat setuju, 23 

responden (18,9%) netral, 10 responden (8,2%) tidak setuju. 

 

9. Iklan yang mendetail memudahkan dalam pengenalan kebutuhan produk yang 

benar-benar diminati. 

Tabel 4.17 Tanggapan responden mengenai iklan yang mendetail 

NO Pernyataan Indikator  Frekuensi  (%) 

9. Iklan yang mendetail 

memudahkan dalam 

SS 45 36,9% 

S 45 36,9% 
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pengenalan kebutuhan 

produk yang benar-benar 

diminati 

N 24 19,6% 

TS 8 6,6% 

STS 0 0% 

Jumlah 122 100% 

 

Dapat dilihat bahwa mayoritas berpendapat sangat setuju bahwa “Iklan yang 

mendetail memudahkan dalam pengenalan kebutuhan produk yang benar-benar 

diminati”. Hal ini dapat dibuktikan dari jumlah responden sebanyak 45 responden 

(36,9%) berpendapat sangat setuju dan setuju, 24 responden (19,6%) netral, 8 

responden (6,6%) tidak setuju. 

 

10. Iklan yang menarik mempercepat proses terjadinya keputusan untuk membeli. 

Tabel 4.18 Tanggapan responden mengenai ikan yang menarik 

NO Pernyataan Indikator  Frekuensi  (%) 

10. Iklan yang menarik 

mempercepat proses 

terjadinya keputusan 

untuk membali 

SS 58 47,5% 

S 47 38,5% 

N 13 10,8% 

TS 2 1.6% 

STS 2 1,6% 

Jumlah 122 100% 

 

Dapat dilihat bahwa mayoritas berpendapat sangat setuju bahwa “Iklan yang 

menarik mempercepat proses terjadinya keputusan pembelian untuk membeli”. Hal 

ini dapat dibuktikan dari jumlah responden sebanyak 58 responden (47,5%) 

berpendapat sangat setuju, 47 responden (38,5%) setuju, 13 responden (10,8%) 

netral, 2 responden (1,6%) berpendapat tidak setuju. 

 

4.4.3. Environment 

11. Kedekatan antara keluarga maupun teman memudahkan dalam pencarian 

informasi suatu produk. 
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Tabel 4.19 Tanggapan responden mengenai kedekatan antara keluarga 

maupun teman 

NO Pernyataan Indikator  Frekuensi  (%) 

11. Kedekatan antara 

keluarga maupun teman 

memudahkan dalam 

pencarian informasi 

suatu produk 

SS 68 55,7% 

S 37 30,3% 

N 15 12,4% 

TS 2 1,6% 

STS 0 0% 

Jumlah 122 100% 

 

Dapat dilihat bahwa mayoritas berpendapat sangat setuju bahwa “Kedekatan 

antara keluarga maupun teman memudahkan dalam pencarian informasi suatu 

produk”. Hal ini dapat dibuktikan dari jumlah responden sebanyak 68 responden 

(55,7%) berpendapat sangat setuju, 37 responden (30,3%) berpendapat setuju, 

sebanyak 15 responden (12,3%) netral, sebanyak 2 responden (1,6%) berpendapat 

tidak setuju. 

12. Rekomendasi suatu produk dari teman maupun keluarga membantu dalam 

mengenali kebutuhan. 

Tabel 4.20 Tanggapan responden mengenai rekomendasi suatu poduk dari 

teman maupun keluarga 

NO Pernyataan Indikator  Frekuensi  (%) 

12. Rekomendasi suatu 

produk dari teman 

maupun keluarga 

membantu dalam 

mengenali kebutuhan 

SS 46 37,7% 

S 59 48,4% 

N 15 12,3% 

TS 2 1,6% 

STS 0 0% 

Jumlah 122 100% 

 

Dapat dilihat bahwa mayoritas berpendapat setuju bahwa “Rekomendasi 

suatu produk dari teman maupun keluarga membantu dalam mengenali kebutuhan”. 

Hal ini dapat dibuktikan dari jumlah responden sebanyak 59 responden (48,4%) 

berpendapat setuju, sebanyak 46 responden (37,7%) berpendapat sangat setuju, 
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sebanyak 15 responden (12,3%) netral, sebanyak 2 responden (1,6%) berpendapat 

tidak setuju. 

13. Pendapat keluarga sebagai lingkungan internal mempengaruhi kepuasan suatu 

produk setelah pembelian. 

Tabel 4.21 Tanggapan responden mengenai pendapat keluarga sebagai 

lingkungan internal 

NO Pernyataan Indikator  Frekuensi  (%) 

13. Pendapat keluarga 

sebagai lingkungan 

internal mempengaruhi 

kepuasan suatu produk 

setelah pembelian 

SS 39 32% 

S 51 41,8% 

N 25 20,5% 

TS 7 5,7% 

STS 0 0% 

Jumlah 122 100% 

 

Dapat dilihat bahwa mayoritas berpendapat setuju bahwa “Pendapat keluarga 

sebagai lingkungan internal mempengaruhi kepuasan suatu produk setelah 

pembelian”. Hal ini dapat dibuktikan dari jumlah responden sebanyak 51 responden 

(41,8%) berpendapat setuju, 39 responden (32%) sangat setuju, 25 responden 

(20,5%) netral, 7 responden (5,7%) tidak setuju. 

 

14. Pendapat teman mempengaruhi keputusan pembelian suatu produk. 

Tabel 4.22 Tanggapan responden mengenai pendapat teman 

NO Pernyataan Indikator  Frekuensi  (%) 

14. Pendapat teman 

mempengaruhi 

keputusan 

pembelian suatu 

produk 

SS 36 29,5% 

S 52 42,7% 

N 33 27% 

TS 1 0,8% 

STS 0 0% 

Jumlah 122 100% 

 

Dapa dilihat bahwa mayoritas berpendapat setuju bahwa “Pendapat teman 

mempengaruhi keputusan pembelian suatu produk”. Hal ini dibutikan dari jumlah 
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responden sebanyak 52 responden (42,7%) berpendapat setuju, 36 responden 

(29,5%) sangat setuju, 33 responden (27%) netral, 1 responden (0,8%) tidak setuju. 

 

4.5. Data Hasil Variabel Y (Keputusan Pembelian) 

Hasil data yang didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner secara online 

menggunakan google form kepada 122 responden dengan 14 pernyataan yang 

mewakili variabel keputusan pembelian. 

4.5.1. Pengenalan Masalah 

1. Pengenalan kebutuhan yang sangat sesuai akan suatu produk dapat diperoleh 

dari berbagai sumber yang ada seperti media sosial dan lain-lain. 

Tabel 4.23 Tanggapan responden mengenai pengenalan 

kebutuhan yang sangat sesuai akan suatu produk 

NO Pernyataan Indikator  Frekuensi  (%) 

1. Pengenalan kebutuhan 

yang sangat sesuai akan 

suatu produk dapat 

diperoleh dari berbagai 

sumber yang ada seperti 

media sosial dan lain-lain 

SS 37 30,3% 

S 46 37,7% 

N 35 28,7% 

TS 4 3,3% 

STS 0 0% 

Jumlah 122 100% 

 

Dapat dilihat bahwa mayoritas berpendapat setuju bahwa “Pengenalan 

kebutuhan yang sangat sesuai akan suatu produk dapat diperoleh dari berbagai 

sumber yang ada seperti media sosial dan lain-lain’. Hal ini dapat dibuktikan dari 

jumlah responden sebanyak 46 responden (37,7%) berpendapat setuju, 37 

responden (30,3%) sangat setuju, 35 responden (28,7%) netral, 4 responden (3,3%) 

tidak setuju. 

 

2. Pemahaman produk didorong oleh berbagai iklan informatif di jejaring sosial. 

Tabel 4.24 Tanggapan responden mengenai pemahaman produk 

NO Pernyataan Indikator  Frekuensi  (%) 

2. SS 38 31,1% 
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Pemahaman 

produk didorong 

oleh berbagai 

iklan informatif 

di jejaring sosial 

S 43 35,3% 

N 34 27,9% 

TS 7 5,7% 

STS 0 0% 

Jumlah 122 100% 

 

Dapat dillihat bahwa mayoritas berpendapat setuju bahwa “Pemahaman 

produk didorong oleh berbagai iklan informatif di jejaring sosial”. Hal ini dapat 

dibuktikan dari jumlah responden sebanyak 43 responden (35,3%) berpendapat 

setuju, 38 responden (31,1%) sangat setuju, 34 responden (27,9%) netral, sebanyak 

7 responden (5,7%) tidak setuju. 

 

3. Pemahaman kebutuhan produk akan lebih maksimal jika terdapat banyak 

ulasan positif di akun media sosial produk tersebut. 

Tabel 4.25 Tanggapan responden mengenai pemahaman kebutuhan produk 

NO Pernyataan Indikator  Frekuensi  (%) 

3. Pemahaman 

kebutuhan produk 

akan lebih maksimal 

jika terdapat banyak 

ulasan positif di 

akun media sosial 

produk tersebut 

SS 44 36,1% 

S 43 35,2% 

N 27 22,1% 

TS 8 6,6% 

STS 0 0% 

Jumlah 122 100% 

 

Dapat dilihat bahwa mayoritas berpendapat sangat setuju bahwa 

“Pemahaman kebutuhan produk akan lebih maksimal jika terdapat banyak ulasan 

positif di akun media sosial”. Hal ini dapat dibuktikan dari jumlah responden 

sebanyak 44 responden (36,1%) berpendapat sangat setuju, 43 responden (43,2%) 

setuju, 27 responden (22,1%) netral, 8 responden (6,6%) tidak setuju. 
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4.5.2. Tingkah Laku Pasca Pembelian 

4. Tingkah laku setelah pembelian suatu produk didasari oleh berapa jumlah 

rating produk tersebut di media sosial. 

Tabel 4.26 Tanggapan responden mengenai tingkah laku setelah pembelian 

suatu produk 

NO Pernyataan Indikator  Frekuensi  (%) 

4. Tingkah laku setelah 

pembelian suatu 

produk didasari oleh 

berapa jumkah rating 

produk tersebut di 

media sosial 

SS 45 36,9% 

S 47 38,5% 

N 26 21,3% 

TS 4 3,3% 

STS 0 0% 

Jumlah 122 100% 

 

Dapat dilihat bahwa mayoritas berpendapat setuju bahwa “Tingkah laku 

setelah pembelian suatu produk didasari oleh berapa jumlah rating produk tersebut 

di media sosial”. Hal ini dapat dibuktikan dari jumlah responden sebanyak 47 

responden (38,5%) berpendapat setuju, 45 responden (36,9%) sangat setuju, 26 

responden (21,3%) netral, 4 responden (3,3%) tidak setuju. 

 

5. Tanggapan yang positif pasca pembelian dipengaruhi oleh isi iklan yang 

realistis di jejaring sosial. 

Tabel 4.27 Tanggapan responden mengenai tanggapan yang positif 

pembelian 

NO Pernyataan Indikator  Frekuensi  (%) 

5. Tanggapan yang 

positif pasca 

pembelian 

dipengaruhi oleh isi 

iklan yang realistis 

di jejaring sosial 

SS 39 32% 

S 44 36,1% 

N 35 28,6% 

TS 4 3,3% 

STS 0 0% 

Jumlah 122 100% 
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Dapat dilihat bahwa mayoritas berpendapat setuju bahwa “Tanggapan yang 

positif pasca pembelian dipengaruhi oleh isi iklan yang realistis di jejaring sosial”. 

Hal ini dapat dibuktikan dari jumlah responden sebanyak 44 responden (36,1%) 

berpendapat setuju, 39 responden (32%) sangat setuju, 35 responden (28,6%) 

netral, 4 responden (3,3%) tidak setuju. 

 

6. Perasaan puas atau tidaknya setelah melakukan pembelian dapat didorong 

oleh seberapa realistisnya isi iklan yang beredar di media sosial produk 

tersebut. 

Tabel 4.28 Tanggapan responden mengenai perasaan puas atau tidaknya 

setelah melakukan pembelian 

NO Pernyataan Indikator  Frekuensi  (%) 

6. Perasaan puas atau tidaknya 

setelah melakukan 

pembelian dapat didorong 

oleh seberapa realistisnya 

isi iklan yang beredar di 

media sosial produk 

tersebut 

SS 41 33,6% 

S 40 32,8% 

N 33 27% 

TS 8 6,6% 

STS 0 0% 

Jumlah 122 100% 

  

Dapat dilihat bahwa mayoritas berpendapat sangat setuju bahwa “Perasaan 

puas atau tidaknya setelah melakukan pembelian dapat didorong oleh seberapa 

realistisnya isi iklan yang beredar di media sosial produk tersebut”. Hal ini 

dibuktikan dari jumlah responden sebanyak 41 responden (33,6%) berpendapat 

sangat setuju, 40 responden (32,8%) setuju, 33 responden (27%) netral, 8 responden 

(6,6%) tidak setuju. 

 

4.5.3. Keputusan Membeli 

7. Proses keputusan membeli yang anda lakukan sangat dipengaruhi oleh 

infuencer yang melakukan viral marketingnya. 
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Tabel 4.29 Tanggapan responden mengenai proses keputusan membeli 

NO Pernyataan Indikator  Frekuensi  (%) 

7. Proses keputusan 

membeli yang anda 

lakukan sangat 

dipengaruhi oleh 

influencer yang 

melakukan viral 

marketingnya 

SS 69 56,6% 

S 35 28,7% 

N 12 9,8% 

TS 4 3,3% 

STS 2 1,6% 

Jumlah 122 100% 

 

Dapat dilihat bahwa mayoritas berpendapat sangat setuju bahwa “Proses 

keptusan membeli yang anda lakukan sangat dipengaruhi oleh influencer yang 

melakukan viral marketingnya”. Hal in dibuktikan dari jumlah responden sebanyak 

69 responden (56,6%) berpendapat sangat setuju, 35 responden (28,7%) setuju, 12 

responden (9,8%) netral, 4 responden (3,3%) tidak setuju dan 2 responden (1,6%) 

sangat tidak setuju. 

 

8. Terlaksananya atau tidaknya keputusan pembelian akan suatu produk 

diperoleh dari bagaimana teknik viral marketingnya. 

Tabel 4.30 Tanggapan responden mengenai terlaksananya atau tidaknya 

keputusan pembelian 

NO Pernyataan Indikator  Frekuensi  (%) 

8. Terlaksananya atau 

tidaknya keputusan 

pembelian akan suatu 

produk diperoleh dari 

bagaimana teknik viral 

marketingnya 

SS 40 32,8% 

S 54 44,3% 

N 22 18% 

TS 5 4,1% 

STS 1 0,8% 

Jumlah 122 100% 
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Dapat dilihat bahwa mayoritas berpendapat setuju bahwa “Terlaksananya atau 

tidaknya keputusan pembelian akan suatu produk diperoleh dri bagaimana teknik 

viral marketingnya”. Hal ini dapat dibuktikan dari jumlah responden sebanyak 54 

responden (44,3%) berpendapat setuju, 40 responden (32,8%) sangat setuju, 22 

responden (18%) netral, 5 responden (4,1%) tidak setuju dan 1 responden (0,8%) 

sangat tidak setuju. 

 

9. Pada saat anda memutuskan membeli suatu produk, anda sangat dipengaruhi 

oleh rekomendasi-rekomendasi yang terdapat diberbagai ulasan. 

Tabel 4.31 Tanggapan mengenai pada saat memutuskan membeli suatu 

produk 

NO Pernyataan Indikator  Frekuensi  (%) 

9. Pada saat anda 

memutuskan membeli 

suatu produk, anda sangat 

dipengaruhi oleh 

rekomendasi-rekomendasi 

yang terdapat diberbagai 

ulasan 

SS 34 27,9% 

S 56 45,9% 

N 29 23,8% 

TS 2 1,6% 

STS 1 0,8% 

Jumlah 122 100% 

 

Dapat dilihat bahwa mayoritas berpendapat setuju bahwa “Pada saat anda 

memutuskan membeli suatu produk, anda sangat dipengaruhi oleh rekomendasi-

rekomendasi yang terdapat diberbagai ulasan”. Hal ini dapat dibuktikan dari jumlah 

responden sebanyak 56 responden (45,9%) berpendapat setuju, 34 responden 

(27,9%) sangat setuju, 29 responden (23,8%) netral, 2 responden (1,6%) tidak 

setuju dan 1 responden (0,8%) sangat tidak setuju. 

 

4.5.4. Evaluasi Alternatif 

1. Dalam mengenali kebutuhan suatu produk dengan lebih jelas dibutuhkan isi 

iklan yang jujur. 
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Tabel 4.32 Tanggapan responden mengenai pengenalan kebutuhan suatu 

produk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dapat dilihat bahwa mayoritas berpendapat setuju bahwa “Dalam mengenali 

kebutuhan suatu produk dengan lebih jelas dibutuhkan isi iklan yang jujur”. Hal ini 

dapat dibuktikan dari jumlah responden sebanyak 45 responden (36,9%) 

berpendapat setuju, 40 responden (32,8%) sangat setuju, 34 responden (27,8%) 

netral, 3 responden (2,5%) tidak setuju. 

 

2. Pemahaman yang mendetail akan suatu produk didorong oleh influencer yang 

melakukan viral marketingnya. 

Tabel 4.33 Tanggapan responden mengenai pemahaman yang mendetail 

akan suatu produk 

NO Pernyataan Indikator  Frekuensi  (%) 

2. Pemahaman yang 

mendetail akan suatu 

produk didorong oleh 

influencer yang 

melakukan viral 

marketingnya 

SS 30 24,5% 

S 54 44,3% 

N 29 23,8% 

TS 9 7,4% 

STS 0 0% 

Jumlah 122 100% 

 

Dapat dilihat bahwa mayoritas berpendapat setuju bahwa “Pemahaman 

yang mendetail akan suatu produk didorong oleh influencer yang melakukan viral 

NO Pernyataan Indikator  Frekuensi  (%) 

1. Dalam mengenali 

kebutuhan suatu 

produk dengan lebih 

jelas dibutuhkan isi 

iklan yang jujur 

SS 40 32,8% 

S 45 36,9% 

N 34 27,8% 

TS 3 2,5% 

STS 0 0% 

Jumlah 122 100% 
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marketingnya”. Hal ini dapat dibuktikan dari jumlah responden sebanyak 54 

responden (44,3%) berpendapat setuju, 30 responden (24,5%) sangat setuju, 29 

responden (23,8%) netral, 9 responden (7,4%) tidak setuju. 

 

4.5.5. Pencarian Informasi 

1. Pencarian informasi yang tepat membutuhkan deskripsi iklan yang lengkap. 

Tabel 4.34 Tanggapan responden mengenai pencarian informasi yang tepat 

NO Pernyataan Indikator  Frekuensi  (%) 

1. Pencarian 

informasi yang 

tepat membutuhkan 

deskirpsi iklan 

yang lengkap 

SS 46 37,7% 

S 45 36,9% 

N 26 21,3% 

TS 5 4,1% 

STS 0 0% 

Jumlah 122 100% 

Dapat dilihat bahwa mayoritas berpendapat sangat setuju bahwa “Pencarian 

informasi yang tepat membutuhkan deskripsi iklan yang lengkap”. Hal ini dapat 

dibuktikan dari jumlah responden sebanyak 46 responden (37,7%) berpendapat 

sangat setuju, 45 responden (36,9%) setuju, 26 responden (21,3%) netral, 5 

responden (4,1%) tidak setuju. 

 

2. Mudahnya pencarian informasi suatu produk didorong oleh influencer yang 

melakukan viral marketingnya. 

Tabel 4.35 Tanggapan responden mengenai mudahnya pencarian informasi 

suatu produk 

NO Pernyataan Indikator  Frekuensi  (%) 

2. Mudahnya pencarian 

informasi suatu 

produk didorong oleh 

influencer yang 

melakukan viral 

marketingnya 

SS 44 36,1% 

S 43 35,2% 

N 29 23,8% 

TS 6 4,9% 

STS 0 0% 

Jumlah 122 100% 
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Dapat dilihat bahwa mayoritas berpendapat sangat setuju bahwa “Mudanya 

pencarian informasi suatu produk didorong oleh influencer yang melakukn viral 

marketingnya”. Hal ini dapat dibuktikan dari jumlah responden sebanyak 44 

responden (36,1%) berpendapat sangat setuju, 43 responden (35,2%) setuju, 29 

responden (23,8%) tidak setuju. 

 

3. Pada saat anda mencari informasi mengenai suatu produk, anda sangat merasa 

terbantu oleh influencer yang menyebarkan iklan tersebut di media sosialnya. 

Tabel 4.36 Tanggapan responden mengenai pada saat mencari informasi 

mengenai suatu produk 

NO Pernyataan Indikator  Frekuensi  (%) 

3. Pada saat anda mencari 

informasi mengenai 

suatu produk, anda 

sangat merasa terbantu 

oleh influencer yang 

menyebarkan iklan 

tersebut di media 

sosialnya 

SS 49 40,2% 

S 42 34,3% 

N 23 18,9% 

TS 8 6,6% 

STS 0 0% 

Jumlah 122 100% 

 

Dapat dilihat bahwa mayoritas berpendapat sangat setuju bahwa “Pada saat 

anda mencari informasi suatu produk, anda sangat merasa terbantu oleh influencer 

yang menyebarkan iklan tersebut di media sosialnya”. Hal ini dapat dibuktikan dari 

jumlah responden sebanyak 49 responden (40,2%) berpendapat sangat setuju, 42 

responden (34,4%) setuju, 23 responden (18,9%) netral, 8 responden (6,6%) tidak 

setuju. 

 

4.6. Rata-rata Tanggapan Responden mengenai Viral Marketing terhadap 

Keputusan Pembelian 

Dengan adanya tanggapan responden mengenai viral marketing dan keputusan 

pembelian, adapun rata-rata tanggapan responden dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.37 Rata-rata tanggapan responden terhadap variabel X 

Variabel Rata-Rata Keterangan 

Messenger 4,13 Setuju 

Message 4,05 Setuju 

Environment 4,12 Setuju 

Total rata-rata 4,10 Setuju 

 

Tabel 4.38 Rata-rata tanggapan responden terhadap variable Y 

Variabel Rata-Rata Keterangan 

Pengenalan Masalah 3,96 Setuju 

Tingkah Laku Pasca 

Pembelian 
3,98 Setuju 

Keputusan Membeli 4,12 Setuju 

Evaluasi Alternatif 3,94 Setuju 

Pencarian Informasi 4,06 Setuju 

Total rata-rata 4,01 Setuju 

 

4.7. Pengaruh Pemasaran Viral terhadap Purchasing Decision 

Dalam melihat pengaruh antara viral marketing terhadap purchasing decision, 

dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis korelasi rank spearman. 

Berdasarkan analisis tersebut, terlihat bahwa pengaruh dalam kategori sedang 

antara pemasaran viral terhadap purchasing decision sebesar 0.503. Pengaruh 

antara viral marketing terhadap keputusan pembelian akan disajikan pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.39 Pengaruh antara Viral Marketing terhadap Keputusan Pembelian 

Variabel  Keputusan Pembelian 

Viral Marketing  0.503 

Dari perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa pemasaran viral dan 

keputusan pembelian memiliki hubungan yang sedang, (0,40 – 0,599). Dengan 

korelasi koefisien tersebut, dapat dihitung koefisien determinasi yang dihitung 

sebagai berikut: 
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Kd = R² x 100% 

Kd = (0,503)² x 100% 

Kd = 25,30% 

Berdasarkan Kd tersebut, terlihat bahwa purchasing decision yang 

dipengaruhi oleh pemasaran viral adalah sejumlah 25,30%, sedangkan sejumlah 

74,7% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti, seperti 

kualitas, price, faktor pribadi dan sebagainya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


