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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang 

 Perkembangan dunia bisnis dan munculnya banyak perusahaan saat ini 

menimbulkan persaingan yang semakin tinggi. Tingginya tingkat persaingan 

tersebut membuat berbagai perusahaan berlomba-lomba untuk menciptakan 

produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen yang selalu berubah-ubah 

setiap waktu. Dan karena itu tingkat persaingan tersebut juga membuat konsumen 

semakin selektif dalam memilih produk ataupun jasa mana yang memenuhi 

kebutuhannya. 

 Saat ini penggunaan internet sudah tidak asing lagi untuk memasarkan 

produk. Suatu usaha yang dilakukan untuk melakukan pemasaran produk atau jasa 

dengan menggunakan media internet yang juga di sebut e-marketing, E-marketing 

adalah sisi pemasaran dari e-commerce,  yang terdiri dari kerja perusahaan untuk 

mengkomunikasikan sesuatu, mempromosikan, dan menjual barang dan jasa 

melalui internet. Saat ini dunia usaha telah memasuki persaingan yang sangat 

ketat, persaingan ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi yang 

semakin cangih, yang mendorong berbagai macam perubahan sistem di dunia. 

Dalam dunia bisnis perubahan sistem perdagangan, pemasaran, cara bertransaksi, 

dan penyampaian informasi akan berubah.  

Fenomena bisnis pada bidang jasa saat ini semakin beragam dalam rangka 

memenuhi kebutuhan konsumen yang selalu berubah-ubah, salah satunya bisnis 

pada sektor jasa transportasi online. Penggunaan jasa transportasi online sudah 

sangat populer di kalangan masyarakat yang tinggal di kota Medan, baik dari 

kalangan masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, maupun pekerja kantoran. Ada 

tiga perusahaan transportasi online saat ini yang memasuki pasar Indonesia yakni        

Go-jek, Grab, dan inDriver. 

Go-jek dan Grab merupakan perusahaan yang terdahulu masuk ke pasar 

Indonesia dan di susul inDriver yang juga ikut masuk pasar transportasi online 



2 

 

 

 

berbasis aplikasi di Indonesia. Tidak jauh berbeda dengan Gojek dan Grab, 

inDriver juga bergerak dalam bidang layanan transportasi daring berbentuk 

ridesharing. Jika diartikan, ridesharing merupakan bentuk layanan transportasi 

berbagi dari orang awam atau menjadikan profesi pengemudi sebagai pekerjaan 

sampingan saja. 

InDriver sendiri bukanlah perusahaan asli Indonesia melainkan dari Rusia, 

inDriver baru saja beroperasi di Indonesia pada tanggal 8 Agustus tahun 2019 dan 

medan menjadi kota pertama beroperasinya layanan ini. Go-jek, Grab, dan 

inDriver sudah sangat populer di Indonesia dengan puluhan juta unduhan dari 

masing-masing aplikasi di playstore. InDriver memberikan jasa pelayanan yang 

sangat unik dan berbeda yang tidak ada di kompetitornya.  

 

Table 1.1 

Data Perbandingan Layanan  

No 
Nama 

Perusahaan 

 

Layanan 

1 Grab 1. Harga sudah di tentukan di aplikasi  

2. Driver di tentukan oleh aplikasi 

3. Terdapat 2 pilihan transportasi sepeda motor dan mobil 

4. Tidak dapat memilih jenis/tipe mobil 

2 Go-Jek 1. Harga sudah di tentukan di aplikasi 

2. Driver di tentukan oleh aplikasi  

3. Terdapat 2 pilihan transportasi sepeda motor dan mobil 

4. Tidak dapat memilih jenis/tipe mobil 

3 InDriver 1. Harga bisa di negoisasi dengan kesepakatan antara Driver 

dan Customer 

2. Pelanggan dapat memilih  driver dengan beberapa pilihan yang 

tawarkan aplikasi 

3. Hanya ada satu pilihan jenis transportasi yaitu mobil 

4. Dapat memilih jenis/tipe Mobil yang di inginkan 
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Sumber : Dikelola oleh penulis 

 

Tabel 1.1 merupakan tabel yang menunjukan perbandingan pelayanan 

yang di berikan dari tiap perusahaan kepada konsumen. Dan menurut penulis, 

InDriver adalah salah satu perusahaan yang menawarkan berbagai macam layanan 

yang unik yang mampu menarik konsumen untuk menggunakan jasa transportasi 

online miliknya dalam memenuhi kebutuhan konsumen.  

Fitur yang dimiliki inDriver memperbolehkan penumpang untuk mengatur 

tarif mereka sendiri terkait destinasi yang menjadi tujuan mereka. Nantinya, 

pengemudi terdekat akan langsung menerima pemberitahuan melalui aplikasi dan 

akan ada pilihan yang dapat dipilih sesuai dengan yang mereka inginkan. Begitu 

penawaran disetujui oleh pengemudi, pengemudi akan menjemput kelokasi 

penumpang. penumpang dapat memilih pengemudi yang sesuai dengan kategori 

yang diinginkan seperti peringkat pengemudi di aplikasi, perkiraan waktu 

kedatangan atau model kendaraan, peringkat pengemudi di aplikasi. Fitur-fitur 

unik dan kesuksesan inDriver inilah yang membuat penulis ingin membuat 

penelitian pada inDriver. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Peringkat aplikasi ridesharing dari total unduhan 
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76.66%

23.33%

Keputusan Penggunaan

Ya Tidak

Sumber:www.sensortower.com 

 

Melihat pada gambar 1.1 inDriver berada pada peringkat ketiga di Google 

Play Downloads pada januari 2020 yang di ambil dari situs 

www.sensortower.com. Kesuksesan inDriver dalam memperkenalkan jasanya 

sangat baik sehingga dalam waktu yang relatif singkat inDriver dapat berada pada 

posisi tersebut. 

 InDriver mampu menciptakan layanan yang diinginkan oleh konsumen, 

dengan prosesnya yang singkat, harga yang dapat di tawar, dapat memilih tipe 

mobil dan driver yang tersedia sangat memikat konsumen untuk menggunakan 

inDriver dalam memenuhi kebutuhannya. 

 Sebelum melakukan proses pembelian, Keputusan Pembelian secara 

umum dapat diartikan sebagai pemikiran individu mengevaluasi berbagai pilihan 

dan memutuskan pilihan pada suatu produk dari sekian banyak produk. Menurut 

Sangadji dan Sopiah (2013) keputusan pembelian sebagai pemilihan suatu 

tindakan dari dua pilihan alternatif atau lebih. Adapun prasurvey yang 

menggambarkan keputusan penggunaan konsumen di sajikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 

Hasil prasurvei Keputusan Penggunaan  

sumber: Diolah oleh penulis (2020) 

Berdasarkan hasil prasurvei kepada 30 konsumen pengguna aplikasi 

inDriver dengan memberikan pertanyaan tertutup yaitu “Sebelum anda melakukan 
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keputusan penggunaan terhadap inDriver, apakah anda menggunakan inDriver 

karena sesuai dengan kebutuhan anda?”. Hasil prasurvei keputusan penggunaan 

menunjukkan bahwa 22 orang (73,3%) memilih jawaban “Ya” terhadap keputusan 

penggunaan sedangkan 8 orang (26,7%) memilih jawaban “Tidak” terhadap 

keputusan penggunaan inDriver. 

Keputusan pembelian seorang konsumen terhadap produk ataupun jasa 

dapat di pengaruhi oleh banyak faktor, salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian adalah 

promosi, Promosi dapat di rasakan oleh konsumen sebagai aspek sosial yang 

dapat mempengaruhi afeksi dan kognisi konsumen untuk melakukan keputusan 

pembelian. Tujuan dari promosi tersebut untuk memberikan rangsangan kepada 

konsumen yang awalnya tidak ingin membeli menjadi ingin membeli (Peter dan 

Olson, 2014). 

Seiring dengan berkembangnya jaman dan teknologi, promosi di media 

sosial pun menjadi tempat promosi yang paling efektif, karena banyaknya 

pengguna media sosial. Promosi yang di lakukan inDriver melalui media sosial 

memiliki peran yang sangat baik dalam menyampaikan informasi secara cepat 

serta memperkenalkan produk atau jasa yang dapat di lihat oleh banyak orang 

tanpa mengeluarkan biaya yang sangat mahal. ++ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Bentuk Promosi di Media Sosial 

Sumber: Instagram & Youtube 
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46,6%

53,3%

Promosi di media sosial

Iya Tidak

Pada gambar1.3 dalam melakukan promosinya, inDriver membuat iklan di 

beberapa platform social media seperti Instagram dan Youtube. Dimana pengguna 

instagram dan youtube mempunyai pengguna aktif terbesar pada saat ini.  

Dalam penelitian ini penulis memilih mahasiswa menjadi sampel atas 

penelitian ini karena mahasiswa merupakan pengguna sosial media yang sangat 

aktif, sangat tanggap akan adanya sesuatu yang baru dan sangat aktif bersosial. 

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti melakukan prasurvei di Kota Medan 

terhadap 30 pengguna Aplikasi inDriver. Adapun hasil prasurvei yang 

menggambarkan Promosi di media sosial sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 

Hasil prasurvei Promosi Di Media Sosial 

sumber: Diolah oleh peneliti 2020 

 

Berdasarkan hasil prasurvey kepada 30 konsumen yang pernah 

menggunakan inDriver dengan memberikan pertanyaan tertutup yaitu “Menurut 

anda, Apakah Promosi Di Media Sosial memiliki kekuatan untuk mempengaruhi 

konsumen menggunakan aplikasi inDriver”. Hasil menunjukkan bahwa sebanyak 

14 orang (46,6%) responden menjawab mereka memilih menggunakan aplikasi 

inDriver karena adanya Promosi Di Media Sosial sedangkan 16 orang (53,3%) 

memilih tidak terpengaruh oleh adanya Promosi Di Media Sosial. Hal ini 

menunjukkan bahwa Promosi di Media Sosial berpengaruh untuk memikat para 

konsumen untuk mengunakan aplikasi inDriver. 
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Keinginan yang timbul akibat adanya pengaruh promosi melalui media 

sosial terhadap konsumen untuk menggunakan suatu produk ataupun jasa ini 

cukup baik dalam membuat konsumen untuk mengambil keputusan pembelian. 

Selain promosi melalui media sosial, faktor lain yang dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian seseorang adalah word of mouth communication. 

Word of mouth merupakan salah satu jenis promosi yang ampuh dan tidak 

membutuhkan biaya besar, namun dampak yang di berikan sangat besar terhadap 

perusahaan. Word of mouth bisa berdampak positif dan negatif terhadap 

perusahaan. Dampak yang negatif biasanya muncul dari adanya ketidakpuasan 

konsumen terhadap sebuah produk atau jasa yang di berikan. Sedangkan, dampak 

yang positif biasanya muncul karena konsumen merasa produk atau jasa yang di 

gunakannya sesuai dengan harapan. 

Word of mouth menjadi hal yang penting bagi suatu perusahaan, 

dikarenakan komunikasi yang terjadi pada word of mouth mampu mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen. Seringkali konsumen lebih mempercayai 

pendapat atau cerita orang lain dalam menilai suatu produk atau jasa, sehingga 

dapat mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Tidak jarang cerita dan 

pengalaman seseorang dalam menggunakan suatu produk atau jasa terdengar lebih 

menarik sehingga dapat mempengaruhi orang lain untuk ikut mencoba produk 

ataupun jasa tersebut (Oktavianto, 2013). 

Keberhasilan inDriver dalam mempromosikan inDriver cukup membuat 

inDriver kian banyak di perbincangkan dimasyarakat. Promosi melalui media 

sosial membuat jumlah pengguna inDriver cukup tinggi kenaikannya dalam waktu 

yang relatif singkat sejak hadirnya inDriver di Indonesia, sudah menunjukkan 

peningkatan pengguna dan unduhan aplikasi inDriver. 

Dalam upaya promosi melalui Word Of Mouth, InDriver memberikan 

sebuah pengalaman unik dalam menggunakan jasa transportasi online seperti 

pelanggan dapat memilih driver dengan rating terbaik di lokasi penjemputan 

terdekat, pelanggan dapat menegoisasi harga, dan pelanggan dapat memilih tipe 

mobil yang di inginkan dimana banyak kelebihan yang tidak ada pada 

kompetitornya. Dengan adanya kelebihan tersebut membuat konsumen ingin 
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membagikan pengalamannya kepada temannya, tetangganya, dan keluarganya 

saat menggunakan inDriver. Sehingga konsumen terpapar cerita maupun 

rekomendasi dari orang lain tentang inDriver yang mampu mempengaruhi 

konsumen untuk ikut menggunakan inDriver. Berikut gambar promosi Word of 

Mouth yang dilakukan oleh pengguna inDriver.  

Gambar 1.5 

Sumber : Unggahan di media sosial dari pengguna inDriver 

 

Dalam gambar 1.5 terlihat konsumen membicarakan dan mempromosikan 

inDriver di sosial media. Dengan mengangkat fenomena yang terjadi tersebut, 

penulis telah melakukan prasurvey kepada 30 orang konsumen yang 

menggunakan aplikasi inDriver. Berikut hasil prasurvei tersebut: 
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Gambar 1.6 Hasil prasurvei Pengaruh WOM 

Sumber : dikelola oleh penulis 

 

Berdasarkan hasil prasurvey kepada 30 konsumen yang pernah 

menggunakan inDriver dengan memberikan pertanyaan tertutup yaitu “Menurut 

anda, apakah komunikasi Word Of Mouth dapat mempengaruhi konsumen 

menggunakan aplikasi inDriver?”. Hasil menunjukkan bahwa sebanyak 21 (70%) 

responden menjawab “Ya“(terpengaruh oleh adanya komunikasi Word of Mouth) 

sedangkan 9 orang (30%) memilih “Tidak” (tidak terpengaruh oleh adanya 

komunikasi Word of Mouth).  

Jadi, dari prasurvei yang telah dilakukan peneliti menyatakan bahwa 

banyak yang menggunakan aplikasi inDriver karena adanya Promosi melalui 

media sosial dan komunikasi Word Of Mouth yang terjadi dikalangan masyarakat.  

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PROMOSI MELALUI 

MEDIA SOSIAL DAN WORD OF MOUTH TERHADAP KEPUTUSAN 

PENGGUNAAN inDRIVER”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Pengaruh Promosi melalui media sosial terhadap keputusan 

penggunaan inDriver di Kota Medan? 

70%

30%

Word Of Mouth

Ya Tidak
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2. Bagaimana Pengaruh Promosi melalui Word Of Mouth terhadap keputusan 

penggunaan inDriver di Kota Medan? 

3. Bagaimana Pengaruh Promosi melalui media sosial dan Word Of Mouth 

terhadap keputusan penggunaan inDriver di Kota Medan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian daya tarik promosi melalui media sosial yang di 

lakukan oleh inDriver 

1. Untuk mengetahui  Pengaruh Promosi melalui media sosial terhadap 

keputusan penggunaan inDriver di Kota Medan 

2. Untuk mengetahui  Pengaruh Word Of Mouth terhadap keputusan 

penggunaan inDriver di Kota Medan. 

3. Untuk mengetahui  Pengaruh Promosi melalui melalui media sosial Word Of 

Mouth terhadap keputusan penggunaan inDriver di Kota Medan 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Setiap tindakan harusnya memiliki kegunaan yang jelas dan pasti, agar apa 

yang penulis kerjakan dapat memberi manfaat yang baik. Adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

 Selain sebagai syarat menyelesaikan pendidikan, juga dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan penulis terkait bidang ilmu pemasaran dalam 

memahami seberapa besar pengaruh promosi melalui media sosial dan word 

of mouth terhadap keputusan penggunaan inDriver.  

2. Bagi Lembaga Pendidikan Universitas HKBP Nommensen 

 Sebagai tambahan literatur kepustakan di bidang pemaasaran khususnya 

Promosi melalui sosial media dan Word Of Mouth terhadap keputusan 

pembelian. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dan 

perbandingan untuk penelitian selanjutnya, guna pengembangan lebih lanjut 

dan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang ingin meneliti objek yang 

sejenis.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU DAN 

HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Promosi Media Sosial 

Mengelola suatu sistem komunikasi pemasaran memerlukan suatu 

rancangan strategi-strategi penjualan yang efektif dan efisisen. Promosi penjualan 

merupakan unsur utama dalam mengenalkan produk ataupun jasa yang di 

tawarkan kepada konsumen. Promosi merupakan salah satu variabel di dalam 

marketing mix yang sangat penting di laksanakan oleh perusahaan dalam 

pemasaran produk dan jasanya.  

Menurut Alma (2011), promosi adalah komunikasi yang memberi 

penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang maupun jasa. Selain 

iklan online, para pemasar menggunakan komunitas sosial yang terdiri dari 

berbagai bentuk interaksi mulai dari forum, situs jejaring sosial, seperti Facebook 

atau Instagram, situs berbagi, seperti Youtube, Twitter. Menurut Wenats, dkk. 

(2012) dalam Pamungkas dan Zuhroh (2016) pemasaran melalui media sosial 

adalah salah satu bentuk periklanan yang menggunakan social media community 

dimana pengiklan dapat langsung berinteraksi dengan para konsumennya. 

Menurut  Kotler dan Keller (2012), media sosial merupakan sarana bagi 

konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, audio, dan video dengan satu 

sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya. 

Dari definisi para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa promosi adalah 

hal yang penting dalam memasarkan suatu produk sehingga konsumen akan 

tertarik dan melakukan pembelian terhadap produk tersebut, sehingga suatu 

promosi perlu dirancang se-menarik mungkin dan informasi yang disampaikan 

dapat dimengerti dengan mudah oleh masyarakat. 
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2.1.2 Indikator Promosi Media Sosial 

 Menurut Gunelius (2011) terdapat empat elemen dan indikator yang 

dijadikan sebagai variabel kesuksesan social media marketing : 

1. Content Creation 

Konten atau isi yang menarik akan menjadi landasan dalam melakukan 

pemasaran media sosial. Konten harus dibuat semenarik mungkin namun tetap 

mewakili kepribadian dari sebuah bisnis agar konsumen lebih percaya 

2. Content Sharing 

 Membagikan konten kepada komunitas sosial dapat membantu 

memperluas jaringan sebuah bisnis dan memperluas online audience. Dengan 

berbagai konten, maka penjualan secara tidak langsung akan terjadi seiring 

dengan tersebarnya konten tersebut. 

3. Connecting 

 Jejaring sosial memungkinkan seseorang bertemu dengan lebih banyak 

orang yang memiliki minat yang sama. Jaringan yang luas dapat membangun 

hubungan yang dapat menghasilkan lebih banyak bisnis. Komunikasi yang jujur 

dan hati-hati harus diperhatikan saat melakukan social networking. 

4. Community Building  

Web sosial merupakan sebuah komunitas online besar individu dimana 

terjadi interaksi antar manusia yang tinggal di seluruh dunia dengan menggunakan 

teknologi. Membangun komunitas di internet dapat terjadi tanpa disengaja selama 

memiliki kesamaan minat. 

 

2.2 Word of Mouth (Komunikasi dari Mulut ke Mulut)  

 Menurut Kotler dan Armstrong dalam Sari (2014), Word Of Mouth adalah 

komunikasi pribadi tentang suatu produk antara target pembeli dengan 

tetangganya, temannya, anggota keluarganya, dan orang-orang yang dia kenal. 

Komunikasi Word Of Mouth mengacu pada pertukaran komentar, pemikiran, atau 

ide antara dua konsumen atau lebih, dimana mereka bukan merupakan pemasar 

resmi dari perusahaan. Informasi yang didapatkan dari Word Of Mouth lebih jelas 
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dan mudah dimengerti oleh konsumen karena pesan dalam informasi tersebut 

berasal langsung dari orang yang mempunyai pengalaman.  

 Menurut Jalilvand dalam Putranti (2015) Word Of Mouth memiliki peran 

penting di dalam mempengaruhi pembentukan sikap dan perilaku konsumen. 

Disebutkan juga bahwa WOM memberikan pengaruh yang kuat terhadap 

pembelian dibandingkan media-media komunikasi tradisional lainnya seperti iklan 

maupun pembelian rekomendasi editorial. Berdasarkan definisi para ahli diatas, 

maka dapat disimpulkan bahwa word of mouth merupakan suatu media promosi 

yang dilakukan melalui orang untuk menyampaikan informasi mengenai suatu 

nilai produk atau jasa yang telah digunakannya kepada orang lain dan itu akan 

berdampak positif ataupun negatif pada penilaian seseorang yang diberi informasi 

tentang produk atau jasa tersebut.  

 Seorang pemasar dapat melakukan berbagai cara untuk mendorong 

konsumen dalam melakukan pembicaraan yang positif mengenai sebuah produk 

atau jasa. Menurut Sernovitz (2012) dalam Hidayati (2013) ada 4 hal yang dapat 

dilakukan agar konsumen membicarakan tentang sebuah produk atau jasa, yaitu :  

a. Be interesting. Menciptakan sebuah produk atau jasa yang menarik dan 

memiliki karakteristik yang lebih unggul dari produk atau jasa yang lain 

sehingga konsumen tertarik untuk membicarakannya.  

b. Make it easy. Memulai dengan pesan yang mudah diingat. Dengan adanya 

unsur pesan yang menarik yang disampaikan perusahaan pada produk atau 

jasa tersebut dapat menjadi bahan yang menarik untuk dibicarakan oleh 

konsumen kepada teman mereka.  

c. Make people happy. Word of mouth akan mudah terjadi apabila perusahaan 

dapat membuat konsumennya merasa senang. Misalnya dengan membuat 

produk yang menarik, memberikan pelayanan yang baik, ataupun mengatasi 

masalah yang terkait dengan produk maupun jasa dengan cepat, sehingga 

dengan adanya hal-hal tersebut akan membuat konsumen menceritakan 

pengalaman mereka kepada kerabat dekatnya. 

d. Earn trust and respect. Apabila perusahaan dapat memenuhi kebutuhan 

konsumen, memiliki komitmen dalam menyampaikan informasi, maka akan 



15 

 

 

 

timbul kepercayaan konsumen kepada perusahaan sehingga dengan adanya 

kepercayaan tersebut konsumen akan dengan senang hati menceritakan 

tentang produk atau jasa tersebut. 

2.2.1 Indikator Word Of Mouth  

 Menurut Rosiana (2011) indikator Word Of Mouth adalah sebagai berikut :  

1. Kemauan konsumen dalam memceritakan hal – hal positif tentang kualitas 

pelayanan dan produk kepada orang lain. 

2. Rekomendasi jasa dan produk perusahaan kepada orang lain. 

3. Ajakan terhadap teman atau relasi untuk melakukan pembelian terhadap 

produk dan jasa perusahaan.  

2.3 Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler (2014) keputusan pembelian konsumen yaitu keputusan 

akhir perorangan dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk 

konsumsi pribadi. Menurut Nugroho (2019) “Suatu keputusan (decision) 

melibatkan pilihan diantara dua atau lebih alternatif tindakan atau perilaku.  

Menurut Fahmi (2016) keputusan adalah proses “Penelusuran masalah 

yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga kepada 

terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi”. Rekomendasi itulah yang 

selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan 

keputusan. Oleh karena itu, begitu besarnya pengaruh yang akan terjadi jika 

seandainya rekomendasi yang dihasilkan tersebut terdapat kekeliruan atau adanya 

kesalahan-kesalahan yang tersembunyi karena faktor ketidakhati-hatian dalam 

melakukan pengkajian masalah. 

Sangadji dan Sopiah (2013) mendefinisikan keputusan pembelian sebagai 

pemilihan suatu tindakan dari dua pilihan alternatif atau lebih. Kemudian menurut 

Tjiptono (2016) Keputusan pembelian merupakan salah satu bagian dari perilaku 

konsumen. Perilaku konsumen merupakan tindakan yang secara langsung terlibat 

dalam usaha memperoleh, menentukan produk dan jasa, termasuk proses 

pengambilan keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan tersebut.  
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Berdasarkan pengertian para ahli diatas, dapat penulis simpulkan bahwa 

keputusan pembelian merupakan suatu rangkaian tahapan tindakan yang 

dilakukan konsumen dalam pemilihan salah satu dari beberapa alternatif solusi 

atau penyelesaian yang ada. 

Menurut Robbins dan Coulter dikutip oleh Fahmi (2016:5), proses 

pengambilan keputusan merupakan serangkaian tahap yang terdiri dari delapan 

langkah. Dapat dilihat pada gambar 2.1 dimana menjelaskan proses pengambilan 

keputusan. 

 

Gambar 2.1  

Proses Pengambilan Keputusan 
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2.3.1 Indikator Keputusan Pembelian 

 Indikator dari keputusan pembelian menurut Setiadi, 2010) yaitu: 

1. Pengenalan Kebutuhan 

Pengenalan kebutuhan muncul ketika konsumen menghadapi suatu 

masalah, yaitu suatu keadaan dimana terdapat perbedaan antara keadaan 

yang diinginkan dan keadaan yang sebenarnya terjadi. 

2. Pencarian Informasi 

Pencari informasi mulai dilakukan ketika konsumen memandang bahwa 

kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan membeli dan mengkonsumsi 

produk. 

3. Evaluasi Alternatif 

Evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek, 

dan memilihnya sesuai dengan keinginan konsumen. 

4. Keputusan Pembelian 

Setelah tahap-tahap diatas dilakukan, pembeli akan menentukan sikap 

dalam pengambilan keputusan apakah membeli atau tidak. 

5. Perilaku Pasca Pembelian  

Setelah membeli suatu produk, konsumen akan mengalami beberapa 

tingkat kepuasan dan ketidakpuasan. 

2.4 Tinjauan Empiris 

 Tinjauan empiris merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

terdahulu, tinjauan empiris sendiri sangat dibutuhkan dalam melaksanakan suatu 

penelitian yang sedang dilaksanakan pada saat ini. Selain itu tinjauan empiris juga 

dapat digunakan nantinya sebagai bahan untuk membandingkan hasil penelitian 

yang dilakukan pada saat ini dengan hasil penelitian sebelumnya. Berikut ini 

merupakan hasil penelitian terdahulu yang ditemukan oleh penulis selama 

melakukan penelitian ini adalah:  
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Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 

/Tahun 

Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

1. R.A.Rasyid

.,S.Monihar

apon 

(2018) 

Pengaruh Strategi 

Promosi Melalui 

Social Media, 

Kualitas Layanan 

Dan Word Of Mouth 

Terhadap Keputusan 

Pembelian Sepeda 

Motor Suzuki Pada 

PT. Sinar 

GALESONG 

Mandiri Malalayang 

Monado 

Bebas : 

1. Promosi 

Melalui 

Sosial 

Media  

2. Word Of 

Mouth 

3. Kualitas 

Layanan 

Terikat : 

4.Keputusan 

Pembelian  

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa 

1. Strategi Promosi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

2. Kualitas Layanan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian 

3. word of mouth (WOM) tidak 

signifikan pengaruhnya terhadap 

Keputusan Pembelian 

2. Bagas Aji 

Pamungkas 

(2016) 

Pengaruh Promosi 

Di Media Sosial 

Dan Word Of 

Mouth Terhadap 

Keputusan 

Pembelian (Studi 

Kasus Pada Kedai 

Bontacos, 

Jombang) 

Bebas : 

1. Promosi Di 

Media Sosial 

2. Word Of 

Mouth 

Terikat: 

3. Keputusan 

Pembelian 

Promosi melalui media 

sosial menjadi strategi 

pemasaran yang cukup 

efektif, serta didukung 

dengan word of mouth yang 

positif akan mampu menarik 

konsumen untuk melakukan 

pembelian di kedai 

Bontacos. 

3 Antoni 

Prasetyo 

(2016) 

Pengaruh Strategi 

Promosi Dan Word 

Of Mouth Terhadap 

Keputusan 

Pembelian Pada 

KopiGanes 

Bebas : 

1. Strategi 

Promosi Di 

Media sosial 

2. Word Of 

Mouth 

Marketing  

Terikat : 

3. Keputusan 

Pembelian 

1. Terdapat pengaruh positif 

strategi promosi melalui sosial 

media terhadap keputusan 

Terhadap Keputusan 

Pembelian Pada KopiGanes 

Yogyakarta. 

2. Terdapat pengaruh positif 

strategi Word of mouth 

Terhadap Keputusan 

Pembelian Pada KopiGanes  

3. Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan Stategi promosi dan 

word of mouth Terhadap 

Keputusan Pembelian Pada 

KopiGanes 

Sumber: Data Sekunder yang diolah 2020 
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2.5 Kerangka berpikir 

 Menurut Sugiyono (2016) Kerangka berpikir “merupakan sintesa dari teori-

teori yang digunakan dalam penelitian sehingga mampu menjelaskan secara 

operasional variable yang diteliti, menunjukan hubungan antara variable yang 

diteliti dan mampu membedakan nilai variable pada berbagai populasi atau dan 

yang berbeda” 

1. Pengaruh Promosi Melalui Media Sosial Terhadap Keputusan Penggunaan. 

Promosi Di Media Sosial Merupakan suatu proses yang bertujuan 

memberikan informasi dan mengenalkan produk kepada konsumen.  Kotler & 

Amstrong (2012) Jaringan sosial media ini merupakan bentuk baru dari dialog 

antara “consumer-to-consumer” dan “business-to consumer” yang memiliki 

implikasi besar terhadap pemasar. Menurut Rangkuti (2010) “Promosi adalah 

kegiatan penjualan dan pemasaran dalam rangka menginformasikan dan 

mendorong permintaan terhadap produk, jasa, dan ide dari perusahaan dengan 

cara mempengaruhi konsumen agar mau membeli produk dan jasa yang 

dihasilkan oleh perusahaan. 

2. Pengaruh Word Of Mouth Terhadap Keputusan Penggunaan. 

Menurut Sumardy dkk. (2011) yang menyatakan bahwa “tidak peduli 

perusahaan kecil atau besar, word of mouth communication tetap menjadi praktik 

pemasaran yang paling mendominasi keputusan pembelian konsumen terhadap 

produk apapun.” Dengan demikian diperlukan strategi yang tepat dalam 

memberikan kesan baik kepada konsumen agar komunikasi Word of Mouth yang  

ada di masyarakat baik dan keputusan pembelian semakin tinggi. Menurut 

Rangkuti (2010) “Promosi adalah kegiatan penjualan dan pemasaran dalam 

rangka menginformasikan dan mendorong permintaan terhadap produk, jasa, dan 

ide dari perusahaan dengan cara mempengaruhi konsumen agar mau membeli 

produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. 
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3. Pengaruh Promosi Melalui Media Sosial dan Word Of Mouth Terhadap 

Keputusan Penggunaan. 

 Sangadji dan Sopiah (2013) mendefinisikan keputusan pembelian sebagai 

pemilihan suatu tindakan dari dua pilihan alternatif atau lebih. Konsumen 

mendapatkan informasi mengenai inDriver melalui media sosial, selanjutnya 

konsumen juga cenderung akan mencari dan membandingkan informasi tersebut 

dengan testimoni dari konsumen lain. Berdasarkan kajian teori diatas maka 

diperoleh paradigma penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  

Kerangka Berpikir 

Sumber diolah oleh penulis (2020) 

 

2.6 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan pada landasan teori dan kerangka berpikir yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:  

H1  : Promosi Melalui Media sosial berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

Penggunaan InDriver. 

H2  : Word of mouth berpengaruh signifikan terhadap keputusan Penggunaan 

InDriver. 

   H3  : Promosi di Media sosial dan Word Of Mouth berperngaruh signifikan 

terhadap keputusan penggunaan inDriver. 

 

Promosi melalui  

media sosial 

(X1) Keputusan Pembelian 

(Y) 

Word of mouth 

(X2) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif meliputi 

pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir 

dari subjek penelitian. Tipe yang paling umum dari penelitian ini adalah penilaian sikap atau 

pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan ataupun prosedur. Data deskriptif pada 

umumnya dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dalam survei, wawancara, atau observasi. 

Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan suatu kondisi sosial tertentu. 

Menurut Sugiyono (2016) metode survey adalah “Penelitian yang digunakan dengan 

menggunakan angket sebagai alat penelitian yang dilakukan pada  populasi besar maupun kecil, 

tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga 

ditemukan kejadian relative, distribusi dan hubungan antar variable, sosiologis maupun 

psikologis”. Metode survey berjuan untuk mempelajari pengetahuan, kepercayaan, preferensi 

dan kepuasan masyarakat dan mengukur berbagai besaran ini dalam populasi umum. Teknik 

pengambilan datanya dengan angket, skor yang diperoleh dari angket kemudian dianalisis 

dengan analisis deskriptif yang dituangkan dalam bentuk presentase. Dalam penelitian survey 

informasi yang dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil pada yang berstatus mahasiswa dan 

berdomisili dikota Medan. Waktu yang digunakan penelitian ini dimulai pada bulan November 

2020 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling Penelitian 

3.8.1 Populasi 
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Menurut Sugiyono (2018) populasi adalah “Wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek 

atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Dalam hal ini, peneliti memilih 

populasi untuk penelitian ini adalah seluruh pengguna inDriver yang bestatus mahasiswa/i aktif 

yang berdomisili di kota Medan yang yang pernah menggunakan layanan inDriver dan juga yang 

pernah membatalkan  pesanan layanan aplikasi inDriver. 

3.8.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2016) sampel adalah “Bagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut”. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara 

tertentu yang mewakili populasi. Mengingat jumlah populasi yang tidak diketahui dan jumlahnya 

banyak, maka teknik penentuan sampel minimal mengacu pada teori Hair et al. (2014) tentang 

sampel dalam analisis mutlivariat, yaitu menggunakan 5x jumlah parameter(indikator), yaitu 

didapat 60 responden (5 x 12 indikator). Dalam penelitian ini ditetapkan sampel yang digunakan 

adalah 100 responden. Karena kurang dari jumlah sampel minimal, maka sampel dengan 100 

orang telah memenuhi persyaratan penelitian 

3.8.3 Teknik Sampling  

Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik non probability sampling dengan cara metode purposive sampling (metode 

secara sengaja). Menurut Sugiyono (2016) purposive sampling adalah Teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

Mahasiswa/i Perguruan Tinggi yang berlokasi di kota Medan yang sudah yang pernah 

menggunakan layanan inDriver dan juga yang pernah membatalkan  pesanan layanan aplikasi 

inDriver. 

 

 

3.4 Jenis Data Penelitian 

Untuk memperoleh data informasi yang mendukung guna membahas masalah, penulis 

menggunakan data primer. Menurut Sugiarto (2017) “data primer merupakan data yang didapat 

dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan seperti hasilnya wawancara atau hasil 
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pengisian kuesioner (questionare) yang biasa dilakukan peneliti”. Sehingga dalam hasil 

pengumpulan tantangan dan pendapat, dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan yang 

dihadapi. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2018) “Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau peryataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya”. Untuk memperoleh data informasi yang mendukung guna membahas 

masalah, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu kuesioner (questionare) 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab, sehingga dalam hasil pengumpulan tanggapan dan pendapat 

mereka, dapat ditarik kesimpulan tentang permasalahan yang dihadapi. 

3.6 Defenisi Operasional Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu sebagai berikut : 

1. Variabel independen yang digunakan yaitu variabel promosi melalui media sosial 

(X1) dan word of mouth (X2). 

2. Variabel dependen yang digunakan yaitu keputusan penggunaan (Y). 

Definisi operasional digunakan untuk mendefinisikan variabel secara operasional. 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini dijelaskan seperti yang tertuang 

pada tabel 3.1 berikut : 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1 

Defenisi Operasional Variabel 

No Variabel Defenisi Indikator Skala  

1 Promosi 

melalui 

media 

sosial 

promosi adalah komunikasi 

yang memberi penjelasan 

yang meyakinkan calon 

konsumen tentang barang 

maupun jasa. Selain iklan 

1. Konten kreasi 

2. Konten berbagi 

3. Terhubung  

4. Membangun 

Skala 

Likert 
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 (X1) online, para pemasar 

menggunakan komunitas 

sosial yang terdiri dari 

berbagai bentuk interaksi 

mulai dari forum, situs 

jejaring sosial, seperti 

Facebook atau Instagram, 

situs berbagi, seperti 

Youtube, Twitter 

komunitas 

 

2 Word of 

Mouth 

(X2) 

Word Of Mouth adalah 

komunikasi pribadi tentang 

suatu produk antara target 

pembeli dengan tetangganya, 

temannya, anggota 

keluarganya, dan orang-

orang yang dia kenal. 

Komunikasi Word Of Mouth 

mengacu pada pertukaran 

komentar, pemikiran, atau 

ide antara dua konsumen atau 

lebih, dimana mereka bukan 

merupakan pemasar resmi 

dari perusahaan 

1. Kemauan 

konsumen 

dalam 

membicarakan 

hal 

2. Rekomendasi 

jasa dan produk  

3. Dorongan 

terhadap teman 

atau relasi  

Skala 

Likert 

3 Keputusan 

Penggunaan 

inDriver 

(Y) 

keputusan pembelian 

konsumen yaitu keputusan 

akhir perorangan dan 

rumah tangga yang 

membeli barang dan jasa 

untuk konsumsi pribadi. 

 

1. Pengenalan 

Kebutuhan 

2. Pencarian 

Informasi 

3. Evaluasi 

Alternatif 

4. Keputusan 

Pembelian  

5. Perilaku Pasca 

Pembelian 

 

Skala 

Likert 

Sumber: Diolah oleh Penulis (2020) 

3.7 Skala Pengukuran 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapatan, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, variable yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indicator variable. Kemudian indicator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

item-item instrument yang dapat berupa pertanyaan. Penulis memperoleh langsung data-data 
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yang dibutuhkan berdasarkan dari keterangan dan informasi yang diberikan responden melalui 

angket (kuisioner) yang telah disebarkan dengan metode skor, berikut adalah ukuran dari setiap 

skor yang dapat di lihat pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 

Skala Likert 

Peryataan Skala 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Kurang Setuju (RG) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sumber: Sugiyono (2016) 

3.8 Uji Validitas dan Realibilitas 

3.8.1 Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2018) valid berarti “Instrument tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur”. Uji validitas digunakan untuk menguji apakah peryataan 

atau pertanyaan pada suatu kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 

oleh kuesioner tersebut. Validitas merupakan ukuran yang benar-benar mengukur apa yang akan 

di ukur. Metode yang digunakan untuk melakukan uji validitas adalah dengan melakukan 

korelasi antar skor butir pertanyaan atau pernyataan dengan total skor variabel. 

 

Dasar pengambilan keputusan untuk menguji validitas kuesioner adalah: 

a. Jika r������ > r��	
�, maka variabel tersebut valid. 

b. Jika r������ < r��	
�, maka variabel tersebut tidak valid. 

c. Jika r������>r��	
� namun bertanda negatif maka Hakan tetap ditolak dan H� 

diterima. 

3.8.2 Uji Reliabilitas 
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Menurut Sugiyono (2018) instrument yang reliable adalah “Instrument yang bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang 

sama”.  

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator 

dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas dilakukan 

dengan menggunakan Cronbach Apha. Koefisien Cronbach Apha yang ≥ 0,60 menunjuk 

kehandalan (realibilitas) instrument. Jika koefisien Crombach Apha yang ≤ 0,60 menunjukkan 

kurang handalnya instrument. Selain itu, Cronbach Apha yang semakin mendekati 1 

menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal relibilitasnya. 

3.9 Uji Asumsi Klasik 

3.9.1 Uji Normalitas  

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji salah satu asumsi dasar analisis regresi berganda, 

yaitu varibael-veriabel independen dan dependen harus berdistribusi normal atau mendekati 

normal. Untuk menguji apakah data-data tersebut memenuhi asumsi normalitas, maka dilakukan 

prose normalitas dengan probability plot, dimana : 

a. Jika data menyebar disekitas daerah diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari sekitar daerah diagonal dan tidak mengikuti garis 

diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

3.9.2 Uji Heterokedastisitas 

Menurut Ghozali (2013), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamat ke pengamat yang lain. 

Jika variance dari residual satu pengamat ke pengamat lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

model regresi homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas karena data ini menghimpun 

data yang mewakili berbagai ukuran.  
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Deteksi heterokedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot, dengan 

memplotkan nilai prediksi dengan nilai residualnya. Heterokedastisitas akan muncul jika terdapat 

pola tertentu antara keduanya, seperti gelombang atau menyempit atau melebar antara keduanya. 

3.9.3 Uji Multikolinieritas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (independen). Jika ditemukan adanya multikolinieritas, maka koefisien regresi 

variabel tidak tentu dan kesalahan menjadi tidak terhingga. Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas Ghozali (2013). Salah satu metode untuk 

mendiagnosa adanya multicollinearrity adalah dengan menganalisi nilai tolerance dan lawannya 

variance inflation factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang 

terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya Nilai tolerance yang rendah sama 

dengan nilai VIF yang tinggi, karena VIF=1/Tolerance. Nilai cutoff yang dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance kurang dari 0,1 atau sama dengan 

nilai VIF lebih 10. 

3.10 Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis linear berganda, dilakukan 

untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh antara Promosi media sosial (X1), Word of 

mouth(X2) terhadap keputusan pembelian (Y). adapun persamaan regresi adalah: 

ŷ = � + ���� + ���� + 	� 

Keterangan : 

Y : Keputusan pembelian 

a : Konstanta 

X� : Promosi media sosial  

X�   : Word of mouth 

�� : Koefisien regresi 

�� : Koefisien regresi 

e : Disturbance Error 

3.11 Uji Hipotesis 
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3.11.1 Uji Parsial (Uji-t) 

Uji-t menentukan seberapa berpengaruhnya variable bebas secara parsial terhadap 

variable terikat Uji-t digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variable 

bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variable terikatnya. Uji-t ini akan dilakukan dengan 

tingkat signifikan 5% (a=0,05) dan derajat kebebasan (df) = (n-k). dasar pengambilan keputusan 

dapat dipilih salah satu dari dua cara berikut ini, yaitu: 

1. Dengan membandingkan nilai t������ masing-masing variable bebas dengan t��	
�. 

a. Jika t������ > t��	
� H ditolak, H� diterima, artinya variable X1,X2 berpengaruh 

signifikan terhadap variable Y. 

b. Jika t������ < t��	
� H diterima, H� ditolak, artinya variable X1,X2 tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variable Y (Keputusan Pembelian). 

2. Dengan menggunakan angka probabilitas signifikan. 

a. Jika probabilitas signifikan > 0,05, maka H diterima atau H� ditolak. 

a. Apabila probabilitas signifikan < 0,05, maka H ditolak atau H� diterima.   

1. Promosi Di Media Sosial (X1) 

Penetapan Hipotesis : 

a. H0  : Promosi Di Media Sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

penggunaan inDriver. 

b. H1 : Promosi Di Media Sosial berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

penggunaan inDriver. 

Jika thitung ˃ dari ttabel maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya Promosi Di Media 

Sosial berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan inDriver 

Jika thitung ˂ dari ttabel maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya Promosi Di Media 

Sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan inDriver 

2. Word Of Mouth (X2) 

Penetapan Hipotesis : 
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a. H0 : Word Of Mouth tidak berpengaruh signifikan terhadap  keputusan 

penggunaan inDriver 

b. H1 : Word Of Mouth berpengaruh signifikan terhadap  keputusan penggunaan 

inDriver 

Jika thitung ˃ dari ttabel maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya Word Of Mouth 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan inDriver 

Jika thitung ˂ dari ttabel maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya Word Of Mouth 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan inDriver. 

3.11.2 Uji F (Uji secara Simultan)  

 Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama atau simultan semua 

variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2014). Pada penelitian ini, uji F 

digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama atau simultan variabel promosi 

melalui sosial media (X1 ) dan variabel word of mouth (X2) terhadap variabel keputusan 

penggunaan (Y), dengan taraf signifikansi α = 0,05. Adapun ketentuannya sebagai berikut :  

 

1. Dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi. 

a. Apabila probabilitas signifikansi ˃ 0,05, maka H0 diterima atau H1 ditolak. 

b. Apabila probabilitas signifikansi ˂ 0,05, maka H0 ditolak atau H1 diterima.  

Berikut penetapan hipotesis secara simultan dari variabel independen yang terdiri dari 

Promosi Melalui Media dan Word Of Mouth adalah sebagai berikut : 

H0 : Promosi Melalui Media Sosial dan Word Of Mouth secara simultan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan penggunaan inDriver 

H1 : Promosi Melalui Media Sosial dan Word Of Mouth secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan penggunaan inDriver. 

a. Jika Fhitung ˃ dari Ftabel maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya Promosi Melalui Media 

Sosial dan Word Of Mouth secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

penggunaan inDriver 
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b. Jika Fhitung ˂ dari Ftabel maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya Promosi Melalui Media 

Sosial dan Word Of Mouth secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan penggunaan inDriver 

3.11.3 Koefisien Determinasi (��) 

Uji ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar variabel bebas (Promosi Melalui Media 

Sosial dan Word Of Mouth) terhadap varibel terikat (Keputusan Penggunaan InDriver). Nilai 

koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1 (0 ˂ R
2
 ˂ 1). Nilai koefisien determinasi yang kecil 

berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel tidak bebas terbatas. Nilai 

koefisien determinasi yang mendekat 1 berarti variabel bebas memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memberikan variasi pada variabel tidak bebas. 

 

 

 

 

 

 

 


