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ABSTRAK 

Hubungan Antara Persepsi Terhadap Elektronic-Word Of Mouth 

Dengan Intensi Membeli Online Produk Fashion Pada Mahasiswa 

Oleh: 

Fitriyani 

Intensi membeli merupakan tahapan terakhir yang dilakukan oleh 

konsumen dalam mempertimbangkan keputusan membeli. Semakin 

kuat intensi yang dimiliki seseorang terhadap perilaku tertentu, maka 

semakin besar kemungkinan seseorang dalam menampilkan 

perilakunya. Proses penjualan barang dan jasa telah banyak dilakukan 

melalui toko-toko online. Dengan adanya perkembangan teknologi 

mempermudah seseorang dalam mencari produk atau jasa yang 

mereka inginkan, namun ada pula rasa ketidakpuasan konsumen 

terhadap situs belanja online. Sehingga sebelum membeli konsumen 

mencari tahu dulu informasi mengenai produk atau jasa yang mereka 

inginkan. Informasi ini diperoleh melalui e-WOM dimana konsumen 

lain menyampaikan pengalamannya dalam menggunakan produk atau 

melalui media sosial, blog, forum diskusi online dan ulasan online. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

persepsi terhadap e-WOM dengan intensi membeli online. Subjek 

penelitian ini adalah mahasiswa Psikologi Islam angkatan 2019 di 

UIN Raden Intan Lampung yang berjumlah 64 mahasiswa, dipilih 

menggunakan teknik cluster random sampling. Metode pengumpulan 

data menggunakan skala psikologi yaitu skala intensi membeli 

berjumlah 27 aitem (α=0,831) dan skala persepsi terhadap e-WOM 

berjumlah 21 aitem (α=0,956). Teknik analisis menggunakan product 

moment yang di bantu dengan program SPSS 22.0 For Windows.  

Hasil penelitian menunjukkan hasil korelasi rxy=0,644 dan 

koefisien determinasi (r²)=0,415 dengan p=0,000 (p<0,01), ada 

hubungan signifikan antara persepsi terhadap e-WOM dengan intensi 

membeli. Dari hasil tersebut maka didapat persepsi terhadap e-WOM 

memberikan sumbangan efektif sebesar 41,5% terhadap variabel 

terikat dan 58.5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. 

Kata Kunci: Intensi Membeli, Persepsi Terhadap Elektronic-Word Of 

Mouth 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Transliterasi Arab-Latin digunakan sebagai pedoman yang 

mengacu pada  Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan 

Nomor 0543b/U/1987, sebagai berikut : 

 

1. Konsonan 

 

Arab  Latin  Arab  Latin  Arab  Latin  Arab  Latin  

 M م Zh ظ  Dz ذ A ا

 R ر B ب

 ع 
‘ 

(Koma 

terbalik 

di atas) 

 N ن

 W و Z ز T ت

 H ه Gh غ  S س Ts ث

 F ف Sy ش J ج 

 ع

` 

(Apostrof, 

tetapi tidak 

dilambang

kan 

apabila 

terletak di 

awal kata) 

 Q ق  Sh ص H ح 

 خ 
 

Kh ض Dh ك K 

 Y ي L ل Th ط  D د

 

2. Vokal  

 

Vokal 

Pendek 
Contoh 

Vokal 

Panjang 
Contoh 

Vokal 

Rangkap 

_ 

- - - - 

- 

A  َا َجَدل Ȃ  َي   َسار… Ai 
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- -- - 

- 

 

I  َي َسِذل Ȋ  َو   ِقي ل… Au 

 و

- - - - 

- 

U  َو ذَِكر Ȗ  َََيُو ر   

 

3. Ta Marbutah 

 Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasroh 

dan dhammah, transliterasinya adalah /t/. Sedangkan ta 

marbuthah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah /h/. Seperti kata : Thalhah, Raudhah, 

Jannatu al-Na’im. 

 

4. Syaddah dan Kata Sandang 

 Transliterasi tanpa syaddah dilambangkan dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah itu. Seperti kata : Nazzala, Rabbana. 

Sedangkan kata sandang “al”, baik pada kata yang dimulai 

dengan huruf qamariyyah maupun syamsiyyah.Contohnya : al-

Markaz, al-Syamsu. 
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MOTTO  

 

ةِ  نَ الَحَص  بَْيعِ  َعْن  َوَسلََّم  َعلَْيِه  هللاُ  َصلَّ  هللاِ  َرُسوُل  َهى 

 َوَعْن بَْيعِ الغََرِر  

 
“Rasulullah SAW melarang jual beli hashah dan beliau juga melarang 

jual beli gharar” (HR. Muslim No. 2783) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Terknologi internet di Indonesia semakin berkembang setiap 

tahunnya, hal ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan hidup mereka. Terutama pada dunia bisnis, saat 

ini dunia bisnis sedang mengalami persaingan global. Dengan ada 

perkembangan internet, segala hal dapat dilakukan dengan lebih mudah 

dan juga praktis. Seperti halnya dengan penjualan barang dan jasa yang 

saat ini sudah dapat dilakukan hanya melalui internet lewat toko-toko 

online (Bhuwaneswary, 2016). Dalam memenangkan persaingan 

bisnis, saat ini para pembisnis menggunakan internet sebagai bahan 

dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan 

penggunaan internet pada setiap tahunnya, melalui internet pembisnis 

akan lebih mudah dalam melakukan pemasaran dan dan 

mengembangkan bisnis yang dijalaninya. 

Berdasarkan hasil publikasi digital report oleh we are sosial dan 

Hootsuite pada awal tahun 2021, bahwa total penduduk Indonesia 

sebanyak 274,9 juta jiwa dan penggunaan internet setiap tahunnya 

meningkat hingga saat ini mencapai 202,6 juta jiwa. Hal ini berarti 

hampir seluruh masyarakat Indonesia menggunakan teknologi internet, 

pada tahun 2021 penetrasi internet di Indonesia mencapai 73,3 persen. 

Perkembangan internet ini juga memiliki peran yang sangat kuat 

dalam dalam mempengaruhi fashion style masyarakat indonesia, 

khusus nya remaja. Fashion sendiri diartikan sebagai pakaian, kostum, 

perlengkapan badan dan juga dapat disebut sebagai mode yang biasanya 

digunakan oleh individu setiap harinya. Fashion juga dapat menunjang 

penampilan individu yang memakainya pada setiap aktivitas. 

Produk fashion terus mengalami perkembangan, hal ini membuat 

para konsumen terus up to date dalam mengikuti perkembangan produk 

fashion. Perilaku konsumen seperti itu yang harus dipahami oleh para 

produsen dalam melakukan dunia bisnis, dalam mentukan strategi 

pemasaran hal yang harus produsen lakukan untuk dapat mengerti 

perilaku para konsumen. Menurut Schirffinan & Kanuk (2008) dalam 

mengantisipasi perilaku konsumen di masa yang akan datang, maka 

harus memahami terlebih dahulu pengenai perilaku para konsumennya. 
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Beberapa tahun terakhir, konsumen Indonesia semakin percaya 

dan nyaman berbelanja secara online. Diantara semua produkyang ada 

di e-commerce, fashion jadi kategori barang terpopuler, baik 

berdasarkan frekuensi maupun jumlah transaksi.Survei yang dilakukan 

oleh Google Indonesia (2016) produk fashion merupakan produk yang 

paling banyak peminatnya dan menjadi produk yang paling banyak di 

beli melalui situs transaksi online dibandingkan dengan produk-produk 

lainnya. Dapat diketahui bahwa produk fashion memiliki persentase 

sebanyak 78%, gadget memiliki persentase sebanyak 46%, alat ektronik 

sebanyak 43%, dan buku majalah sebanyak 39% serta bahan makanan 

memiliki persentase sebanyak 24% (Yusandi,2019). Hal ini dapat 

dilihat melalui tabel persentase barang yang paling banyak di beli di 

toko online, dibawah ini. 

Gambar 2. Persentase barang yang paling banyak di beli di toko 

online 

 

Sumber : 1 

MARS (2016) merupakan perusahan riset yang ada di Indonesia, 

melakukan riset terhadap e-commerce yang ada di Indonesia. Dalam 

usaha mengetahui perilaku konsumen terhadap e-commerce yang ada 

di Indonesia maka dilakukan riset, dari data hasil riset yang telah 

dilakukan tersebut menunjukan hasil bahwasannya perempuan 

memiliki persentase sebanyak 55,2 % sedangkan laki-laki memiliki 

persentase sebanyak 44,8% dari hasil tersebut dapat diketahui 

http://www.databoks.katadata.co.id/


3 
 

 
 

bahwasannya tidak ada perbedaan signifikan pembelian online pada 

laki-laki dan perempuan (Septiawati, 2018). 

Dilihat dari data persentase penjualan dalam berbagai kategori 

yang paling sering di beli oleh konsumen di e-commerce untuk produk 

fashion di shopee sebesar 59 %, Tokopedia 33%, Bukalapak 26%, 

Lazada 40%, JD.ID 31% dan Blibli 28%. 

Shopee hadir di Indonesia sejak tahun 2015, shopee menjadi situs 

penjualan online atau e-commerce yang paling banyak dikunjungi 

masyarakat Indonesia. Shopee menjadi lebih unggul karena memiliki 

ragam produk yang lebih menarik dan harga yang diberikan lebih 

kontetitif. Serta memiliki strategi seperti banyaknya promo, harga 

murah reputasi naik sampai dengan gratis ongkir merupakan alasan 

mengapa konsumen memilih berbelanja memallui e-commerce. 

Kelompok ekonomi kelas menengah keatas merupakan salah satu 

pelaku terbesar yang melakukan belanja melalui situs online, selain itu 

individu yang berpenghasilan tinggi dan juga individu yang hampir 

setiap waktu terhubungan dengan jejaring internet. Diantaranya mereka 

yang memiliki pekerjaan tetap, yaitu karyawan swasta sebanyak 33%, 

wiraswsta sebanyak 20%, mahasiswa dan pelajar memiliki persentase 

sebanyak 47%. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa pelajar dan 

mahasiswa memiliki persentase paling tertinggi diantara pekerjaan 

lainnya. Hal ini dikarenakan bahwa, pelajar dan mahasiswa memang 

dianggap paling paham terhadap perkembangan teknologi, dan juga 

sering kali terhubung dengan jaringan internet. Tapi beberapa dari 

mereka belum memiliki penghasilan sendiri,  mereka masih 

mendapatkan uang saku yang diberikan orangtua, yang dapat 

mendukung finansialnya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwasannya 

memang mahasiswa dan pelajarlah yang menjadi konsumen tertinggi 

dalam melakukan belanja online (Marindi & Nurwindayati, 2015). 

Berdasarkan dari data pembelian online yang telah dijelaskan 

sebelumnya, Dapat diketahui dari data tersebut bahwa jumlah transaksi 

dan pembelian melalui situs online akan mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Menurut Hsieh & Liao (2011) Jika seorang konsumen 

memiliki persepsi kepercayaan yang rendah terhadap situs belanja 

online, maka konsumen tidak akan melakukan transaksi melalui 

internet atau belanja secara online. Jadi, jika konsumen memiliki 
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persepsi kepercayaan yang positif terhadap situs belanja online, maka 

intensi membeli yang dilakukan konsumen akan terus meningkat. 

Menurut Salo & Karjaluoto (2007) mengatakan bahwa kekhawatiran 

terhadap resiko pembelian secara online dapat berkurang jika seorang 

konsumen memiliki kepercayaan yang positif. 

Peneliti melakukan pengambilan data awal dengan mewawancarai 

dua mahasiswa Prodi Psikologi Islam UIN Raden Intan Lampung. 

Mahasiswa ND sering membeli produk-produk fashion melalui internet 

(online shop) seperti baju, tas, sepatu, jilban dan lainnya akan tetapi ND 

mengatakan bahwa produk fashion yang paling sering ND beli adalah 

baju. ND mengatakan bahwa dirinya sering tergiur membeli produk 

fashion karena ajakan temannya. ND mengatakan bahwa dengan 

adanya kemajuan teknologi membuat berbelanja produk fashion secara 

online, berupa tas, baju, sepatu, jilbab dan lain-lain menjadi lebih 

mudah dan dapat dilakukan dimana saja. Berbelanja secara online lebih 

praktis, menghemat waktu, dan biasanya untuk harga lebih murah, juga 

menjadi alasan mengapa ND sering berbelanja melalui situs online. 

Hal yang sama juga dengan yang dialami mahasiswa MY, ia 

mengatakan bahwa sering membeli produk fashion secara online, 

namun MY merasa tidak puas dengan layanan situs belanja online. MY 

mengatakan bahwasannya dirinya pernah tertipu dengan layanan situs 

belanja online, setelah sejumlah uang yang telah dirinya transfer pihak 

toko tidak mengirimkan barang pesanannya dan langsung memblokir 

nomer MY. MY juga mengatakan bahwa saat dirinya membeli produk 

fashion melalui internet ada ketidaksesuaian produk yang ia pesan 

melalui situs belanja online dengan produk yang diterima. Serta proses 

pengiriman yang lama juga menjadi salah satu alasan yang membuat 

MY merasa tidak puas dengan layanan belanja melalui situs online. 

Dari hasil wawancara bahwasannya dengan adanya perkembangan 

teknologi mempermudah seseorang dalam mencari produk fashion 

yang mereka inginkan dengan hanya menggunakan smarthphone 

mereka sudah bisa melakukan pembelian, tidak harus pergi langsung ke 

toko yang dapat menghabiskan banyak waktu. Namun ada pula rasa 

ketidakpuasan konsumen terhadap situs belanja online, fenomena yang 

sering dijumpai pada saat belanja melalui situs online yaitu 

ketidaksesuaian produk yang dipesan melalui situs belanja online 
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dengan produk yang diterima, serta proses pengirimannya yang lama, 

membuat konsumen merasa tidak puas dengan layanan situs belanja 

online.  

Berdasarkan pernyataan tersebut, dan hasil penelitian yang telah 

dilakukan peneliti. Dapat diketahui bahwa, pembelian melalui situs 

online bukan hanya dapat dipengaruhi faktor kepercayaan saja, tapi 

juga adanya faktor lain yang mempengaruhinya seperti faktor persepsi, 

gaya hidup, pekerjaan dan faktor lainnya.  

Menurut Ajzen (2005) mengatakan bahwa semakin kuat intensi 

yang dimiliki seseorang terhadap perilaku tertentu, maka semakin besar 

kemungkinan seseorang dalam menampilkan perilakunya. Terdapat 

empat faktor intensi Menurut Kotler dan Susanto (2000) yaitu: Faktor 

Budaya, Faktor Sosial, Faktor Pribadi dan Faktor Psikologis dan 

menurut Ajzen (2006) terdapat tiga aspek yang mempengaruhi intensi 

seseorang, yaitu: Kepercayaan Berperilaku, Kepercayaan Normatif dan 

Kontrol Kepercayaan. 

Berdasarkan ketiga aspek tersebut, akan diketahui suatu perilaku 

tersebut akan dilakukan atau tidak. Menurut Ajzen (1991) jika 

seseorang sudah memiliki niat terhadap suatu perilaku tertentu, maka 

besar kemungkinannya seseorang itu dalam melakukan perilakunya. 

Munandar (2001) seorang individu dapat dikatakan memiliki sikap 

yang positif pada suatu perilaku untuk membeli, jadi pada dasarnya niat 

untuk membeli itu pasti ada dan apabila individu memiliki rasa suka 

kepada objek perilaku tertentu, maka intensi dalam mewujudkan 

perilakunya akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, jika seseorang 

tidak memiliki rasa suka terhadap objek perlaku, maka intensi dapat 

mewujudkan perilakunya semakin rendah. 

Dalam teori berperilakunya Ajzen (2005) terdapat beberapa 

asumsi yang dapat mendasari dan pentingnya memahami mengenai 

intensi. Pertama, intensi ada perantara dari faktor-faktor yang dapat 

memotivasi dan memiliki dampat tertentu terhadap perilakunya. Kedua, 

melalui intensi kita dapat mengetahui seberapa kuat niat seseorang 

dalam melakukan perilakunya. Ketiga, melalui intensi juga kita dapat 

menetahui seberapa besar usaha yang dilakukannya dalam mewujudkan 

rencana terhadap perilaku tertentu. 
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Menurut Stone Jawahar & Kosanore (dalam Septiawati, 2018) 

intensi biasanya dimiliki oleh seseorang sebelum melakukan 

pembelian, terdapat lima hal yang dapat dilihat berdasarkan intensi nya, 

yaitu: rasa ingin tau terhadap produk, mencari informasi tentang 

kegunaan, kelebihan dan kelemahan produk, memiliki rasa ketertarikan 

untuk menggunakan produk, terdapat keinginan untuk memiliki produk 

dan yang terakhir keinginan untuk memutuskan membeli produk 

tersebut. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Akhter (2003) bahwa 

terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi niat seseorang dalam 

membeli, yaitu: gender, usia, pendidikan dan juga pendapatan. Laki-

laku ataupun perempuan, usia muda atau tua, berpendidikan dan 

berpenghasilan merupakan yang memiliki niatan yang lebih tinggi 

dalam melakukan pembelian online.  

Selain itu, terdapat faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap 

perilaku seseorang yaitu faktor sosial. Dimana dalam faktor sosial ini 

terdapat beberapa macam, salah satunya yaitu persepsi terhadap word 

of mouth. Word of mouth adalah suatu bentuk komunikasi informal, 

yaitu konsumen menyampaikan sendiri informasi kepada konsumen 

lain tentang pengalamannya dalam menggunakan jasa atau produk 

dapat berupa hal yang bersifat positif maupun negatif (Schirffman & 

Wisenblit, 2015). Informasi yang didapat akan dievaluasi oleh 

konsumen berdasarkan persepsi mereka terlebih dahulu. Persepsi 

diartikan sebagai proses seseorang dalam menyeleksi informasi yang 

diterima, mengatur serta menginterpretasikan informasi tersebut agar 

bisa mendapatkan gambarkan secara menyeluruh. Persepsi juga 

diartikan sebagai pengalaman seseorang terhadap suatu objek peristiwa 

yang dialaminya, agar dapat menafsirkan dan memberikan kesimpulan 

(Rakhmat, 2016). 

Setiap individu memiliki persepsi terhadap word of mouth yang 

berda-beda. Persepsi memiliki sifat subjektif, yang mempuat persepsi 

antara individu satu dengan yang lainnya berbeda, tergantung 

bagaimana setiap individu itu sendiri mempersepsikannya. Dengan 

adanya perbedaan penilaian mengenai persepsi tersebut, maka 

menimbulkan dua macam penilaian terhadap persepsi yaitu, persepsi 

bersifat negatif dan persepsi yang bersifat positif. Maka, persepsi 
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memiliki pengaruh terhadap intensi seseorang yang ingin melakukan 

pembelian. (Febriani., dkk, 2011). 

Dikehidupan masyarakat word of mouth dikenal sebagai promosi 

dari mulut kemulut. Hal ini sejalan dengan kebiasaan masyarakat yang 

senang bercerita tentang berbagai hal, mulai dari pengalaman mereka 

dalam menggunakan suatu produk atau jasa, tentang hal-hal yang 

mereka sukai dan juga tentang kejadian-kejadian apa saja yang mereka 

alami. Menurut Kotler (2002) sebuah penelitian yang dilakukan 

terhadap tujuh negara yang ada di Eropa menunjukkan hasil persentase 

sebanyak 60% dari 7000 konsumen, mendapat rekomendasi orang lain, 

seperti teman dan keluar dalam menggunakan merek baru. 

Seiring dengan perkembangan internet juga, mempengaruhi 

bentuk komunikasi yang tadinya word of mouth berkembang menjadi 

elektronik word of mouth (Jalilvand & Samiei, 2011). Elektronik word 

of mouth ini adalah bentuk komunikasi yang bersifat informal, yaitu 

konsumen dapat menyampaikan informasi mengenai pengalamannya 

dalam menggunakan produk dan jasa yang dapat bersifat negatif 

maupun positif kepada konsumen yang lainnya, yang disampaikan 

melalui media jaringan internet. Informasi tersebut dapat disampaikan 

melalui media sosial, seperti ulasan online mengenai suatu produk, 

forum diskusi online dan blog (Jalilvand & Samiei, 2011) 

Ulasan positif maupun negatif yang diberikan oleh konsumen 

dipercayai sebagai penjelasan yang jujur, ulasan tersebut dipercayai 

memiliki pengaruh yang sangat kuat. Dari hasil survei yang dilakukan, 

ulasan yang disampaikan oleh oleh orang-orang terdekat seperti 

keluarga dan teman terdekat memiliki pengaruh sebanyak 90%, dan 

mempercayai ulasan yang disampaikan oleh konsumen lain yang 

mereka tidak kenal memiliki pengaruh sebanyak 70% (Retnowati, 

2017). 

Konsumen yang memberikan ulasan secara positif secara tidak 

langsung merupakan ajakan untuk konsumen lain. Ulasan positif yang 

konsumen lain berikan memiliki pengaruh sebanyak 87% yang 

membuat tingkat pembelian suatu produk atau jasa meningkat dan 

sebanyak 63% konsumen melakukan pembelian terhadapat toko online 

yang memiliki ulasan yang diberikan oleh konsumen lain terhadap toko 

tersebut (TrustKlik, 2015). 
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Penelitian mengenai persepsi telah dilakukan oleh beberapa 

penelitian. Sebagaimana hasil dari penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh Febriani, Mujiasih & Prihatsanti (2011) dari hasil 

penelitian tersebut bahwa terdapat hubungan yang postif dan juga 

signifikan antara variabel persepsi terhadap word of mouth dengan 

intensi membeli makanan vegetarian. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Servasia Petra Rosadi 

Yusandani (2018), dari hasil penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukannya bahwa memiliki hubungan signifikan yang menunjukkan 

bahwa ada pengaruh yang signifikan antara persepsi terhadap elektronik 

word of mouth dengan intensi membeli generasi milenial. 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Budi Eko Prastiyo (2018) 

hasil dari penelitian yang telah dilakukannya yaitu ada hubungan yang 

positif antara word of mouth dengan intensi membeli yang berarti 

bahwa semakin positif word of mouth maka akan semakin positif juga 

intensi membeli yang konsumen lakukan melalui media internet. 

Begitupun sebaliknya semakin negatif word of mouth akan semakin 

negatif juga intensi membeli konsumen. 

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai, “Hubungan antara 

Persepsi Terhadap Elektronic-Word Of Mouth dengan Intensi Membeli 

Online Produk Fashion Pada Mahasiswa” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, adapun rumusan 

masalah yang ada yaitu “apakah ada hubungan antara persepsi terhadap 

elektronic word of mouth dengan intensi membeli online produk 

fashion pada mahasiswa Prodi Psikologi Islam angkatan 2019 UIN 

Raden Intan Lampung?” 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan 

antara persepsi terhadap elektronik word of mouth dengan intensi 

membeli online produk fashion pada mahasiswa Prodi Psikologi Islam 

angkatan 2019 UIN Raden Intan Lampung 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, diharapkan penelitian ini 

dapat bermanfaat untuk kita semua untuk kedepannya, sebagai 

tambahan wawasan dan  pengetahuan dalam bidang Psikologi 

Industri dan Organisasi, khususnya perilaku konsumen. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa Selaku Konsumen 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna untuk 

konsumen khususnya mahasiswa Prodi Psikologi Islam UIN 

Raden Intan Lampung, untuk dapat mencari tau terlebih 

dahulu informasi dan membandingkan  setiap produk atau 

jasa yang diinginkan serta dapat mengevaluasi setiap 

informasi yang didapatkan sebagai bahan pertimbangan 

sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian. 

b. Bagi Produsen 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, 

diharapkan dapat membantu produsen dalam memahami 

perilaku konsumen dan membuat konsumen tertarik dalam 

melakukan pembelian serta membantu produsen dalam usaha 

strategi pemasaran yang sesuai dengan harapan konsumen 

c. Bagi Penelitian selanjutnya 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai referensi penelitian, untuk peneliti yang ingin 

melakukan juga penelitian dengan memilih tema yang sama 

namun memiliki sudut pandang yang berbeda dan digunakan 

sebagai acuan dalam bidang Psikologi Industri dan Organisasi 

yang berhubungan dengan Persepsi terhadap elektronik word 

of mouth dan Intensi Membeli. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian mengenai intensi membeli dan persepsi terhadap 

elektronic-word of mouth telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

sebelumnya. Dari hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan 

oleh Febriani, Mujiasih & Prihatsanti (2011) dengan judul Hubungan 
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Antara Persepsi Terhadap Word Of Mouth (Wom) dengan Intensi 

Membeli Makanan Vegetarian Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi 

Universitas Diponegoro dari hasil penelitian tersebut bahwa terdapat 

hubungan yang postif dan juga signifikan antara variabel persepsi 

terhadap word of mouth dengan intensi membeli makanan vegetarian.  

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Servasia Petra Rosadi 

Yusandani (2018) dengan judul Hubungan Antara Persepsi Terhadap 

Elektronic-Word Of Mouth (E-WOM) Dan Niat Membeli Online 

Produk Busana Pada Generasi Milenial. Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukannya bahwa memiliki hubungan signifikan yang menunjukkan 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara persepsi terhadap 

elektronik word of mouth dengan intensi membeli generasi milenial. 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Budi Eko Prastiyo (2018) 

dengan judul Hubungan Antara Persepsi Terhadap Word Of Mouth 

(WOM) Dengan Intensi Membeli Melalui Media Internet (Online 

Shopping) Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel Surabaya. hasil dari penelitian yang telah 

dilakukannya yaitu ada hubungan yang positif antara word of mouth 

dengan intensi membeli yang berarti bahwa semakin positif word of 

mouth maka akan semakin positif juga intensi membeli yang konsumen 

lakukan melalui media internet. 

Dari hasil penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan antara persepsi terhadap elektronic word of mouth dengan 

intensi me
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan 

kesimpulan dari penelitian ini, yaitu: ada hubungan yang signifikan 

antara persepsi terhadap electronic-word of mouth dengan intensi 

membeli online produk fashion pada mahasiswa Prodi Psikologi Islam 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hal ini ditujukkan 

dengan nilai rxy = 0,644 nilai signifikan p = 0,000 (p < 0,01). Adapun 

hasil sumbangan efektif (SE) dari variabel persepsi terhadap electronic-

word of mouth dengan intensi membeli sebesar 41,5% hal ini titundukan 

dengan hasil nilai R-Squared sebesar 0,415 dan terdapat 58,5% faktor 

lainnya, misalnya faktor ekonomi, gaya hidup, pekerjaan dan faktor 

lainnya. 

 

B. Saran  

Dari hasil penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan 

beberapa saran, sebagai berikut : 

 

1. Bagi Mahasiswa Selaku Konsumen 

Bagi mahasiswa Prodi Psikologi Islam UIN Raden Intan 

Lampung diharapkan sebelum membeli agar melihat penilaian 

terhadap produk atau jasa yang diingkan terlebih dahulu dan 

membaca setiap ulasan-ulasan yang disampaikan oleh konsumen 

lain serta dapat mengevaluasi setiap informasi yang didapatkan 

sebagai bahan pertimbangan sebelum memutuskan untuk 

melakukan pembelian. 

 

2. Bagi Produsen 

Kepada produsen, peneliti berharap dari hasil penelitian ini 

bisa digunakan sebagai bahan informasi bagi penjual yang menjual 

produk mereka lewat media sosial agar dapat membuat produk 

11 
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yang lebih up to date, menarik dan unik, serta dapat meningkatkan 

kualitas produk, pelayanan dan tanggung jawab. Memberikan 

harga yang lebih bervariasi sehingga dapat terjangkau untuk 

berbagai kalangan khususnya mahasiswa. Hal ini dapat digunakan 

untuk menumbuhkan penilaian yang lebih baik, agar dapat 

menarik minat beli konsumen lain. 

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Kepada peneliti selanjutnya, peneliti berharap dari hasil 

penelitian ini dapat berguna untuk bahan tambahan data dan 

informasi untuk peneliti yang ingin melaksanakan penelitian 

mengenai intensi membeli. Penelitian lebih lanjut untuk 

menganalisis faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, 

terdapat sebanyak 58,5% faktor lain yang dapat mempengaruhi 

intensi membeli, seperti faktor keadaan ekonomi, faktor gaya 

hidup, faktor pekerjaan dan faktor lainnya. 
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