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ABSTRAK 

 
Word of mouth dianggap sebagai bentuk iklan yang paling kredibel. 

Implikasinya terhadap para pemasar antara lain mereka akan berfokus kepada 
kepuasan pelanggan. Perkembangan teknologi pun membuat konsumen semakin 
cekatan dalam menghindari advertising tradisional. Word Of Mouth adalah sebuah 
konsep paling sederhana dalam marketing namun juga sebuah konsep marketing 
yang tidak akan hilang ditelan ombak. Kini para pemasar mengadopsi kembali 
konsep Word Of Mouth. Ini karena melihat kenyataan bahwa pembelian bukan 
sebagai respons dari iklan, namun sebagai respons dari apa yang mereka dengar 
sebelumnya dari sumber-sumber yang dipercayai 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Word Of Mouth 
terhadap keputusan konsumen untuk menjadi nasabah pada PT. Asuransi Bumi 
Putra Cabang Banyuwangi. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah PT. 
Asuransi Bumi Putra Cabang Banyuwangi yang berjumlah 224.  Sedangkan 
sampel yang digunakan adalah 50 nasabah. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah teknik analisis regresi linier sederhana yang selanjutnya data akan diolah 
dengan bantuan SPSS versi 13.0.  Dari hasil perhitungan SPSS maka didapat 
persamaan regresi sebagai berikut:  
Y = 0,126 + 0,958X . Jika variabel Word Of Mouth meningkat 1 poin maka 
keputusan konsumen untuk menjadi nasabah akan meningkat sebesar 0,958. Dari 
uji anova, variabel Word Of Mouth tersebut dapat dikatakan mempengaruhi 
keputusan konsumen untuk menjadi nasabah dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 
yang berarti bahwa variabel Word Of Mouth berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan konsumen untuk menjadi nasabah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
Word Of Mouth berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen untuk 
menjadi nasabah.  
 
Kata Kunci : Word Of Mouth dan keputusan konsumen untuk menjadi 

nasabah 
 

ABSTRACT 
 
          Word of mouth is considered as a form of advertising which is the most 
credible. The implication to the marketer, among others, they will focus on the 
customer satisfaction. The technology also make consumers more dexterous in 
avoiding traditional advertising. Word of mouth is the most simple concept in 
marketing but also it’s a marketing concept that will not be lost waves easily. Now 
the marketer adopt the concept of Word of mouth again. This is due to see the fact 
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that the purchase is not as a response from the ad, but as a response to what they 
previously heard from believed.  
 This research aims to find out the influence of word of mouth on result for 
customer decision to become a customers in the PT. Asuransi Bumi Putra 
Banyuwangi branch. The population in this research are the customers of PT. 
Asuransi Bumi Putra Banyuwangi branch totaling 224. While the sample used are 
50 customers. Technical data analysis which used is the simple regression 
analysis techniques, then further data will be processed with the help of SPSS 
version 13.0. From the results of the calculation of SPSS regression equation 
obtained as follows: Y = 0,126 + 0,958X 
  If the Word Of Mouth variable increased 1 point, the customer decision to 
become a customers will be increased by 0,958. From the anova Word Of Mouth 
variable can be said to affect customer decisions to become customers with 
significant value 0,000 <0,05, which means that Word Of Mouth variable can be 
said have significant influence to the customer decisions to become a customers. 
So that it can be concluded that the Word Of Mouth variable to significantly 
influence  to the customer decision to become a customers. 
 
 
Keywords : Word Of Mouth and the customer decision to become a 

customers. 

 
PENDAHULUAN 

Iklan yang semakin banyak pada 
masa sekarang ini membuat banyak 
konsumen merasa cukup bosan. Dan 
mereka akan mulai mencari sesuatu 
yang jelas dan sederhana di antara 
tumpukan informasi yang demikian 
banyak. Konsep lama iklan “ dari mulut 
ke mulut “ atau yang lebih dikenal 
dengan istilah Word Of Mouth mulai 
kembali menjadi tren. Ketika seorang 
teman mengatakan pendapatnya 
tentang produk yang pernah dicobanya 
jauh lebih sederhana dan tidak 
mengganggu seperti kebanyakan iklan. 
(Nicolin:2004) 

Sebuah survei di Amerika Serikat 
mengungkapkan bahwa 78% 
perusahaan menyatakan bahwa iklan 
televisi berdurasi 30 detik sudah tidak 
efektif lagi. Akibatnya, dibutuhkan 
media ataupun cara alternatif untuk 
mendekati konsumen, mulai dari 
mensponsori program televisi, iklan 
interaktif di tengah acara, penempatan 

produk di acara tertentu, hingga 
beriklan melalui video Internet. 
(Sakti:2006) 

Pada 1940, Paul Lazarsfeld 
melakukan wawancara berulangkali 
terhadap 600 warga Erie Country, Ohio, 
Amerika Serikat. Tujuannya mengetahui 
seberapa besar peranan media massa 
dalam mengubah pemilih dalam 
menentukan pilihannya. Hasilnya 
selama itu orang beranggapan bahwa 
media massa sangat efektif mengubah 
pilihan pemilih. Itu sebabnya jutaan 
dollar dihabiskan untuk promosi lewat 
media massa. Ternyata temuan 
Lazarsfeld menunjukkan bahwa 
pengaruh langsung dari media massa 
terhadap pilihan pemilih sangat kecil. 
Hasil ini yang menyebabkan Lazarsfeld 
dan kawan-kawannya mengemukakan 
dalil, “ Two Step Flow of 
Communication. “ atau arus komunikasi 
dua tahap. Pertama, media massa 
memepengaruhi pemuka pendapat 
(opinion leader) . Kedua, opinion leader 
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kemudian mempengaruhi individu-
individu lainnya.(Aruman:2007)  

Lazarfeld dan Katz 
mengungkapkan bahwa pada 
pertengahan tahun 1940, MacFadden 
Publication mensponsori suatu proyek 
penelitian mengenai pengaruh antar 
pribadi dan media massa terhadap 
keputusan 800 konsumen wanita . 
Hasilnya pengaruh media massa jauh 
lebih kecil dibandingkan dengan 

jaringan antar pribadi. Saat ini ketika 
konsumen semakin pintar dan 
diperparah dengan semakin mudahnya 
informasi diperoleh. Para pelaku bisnis 
industri komunikasi pemasaran 
sekarang mendapati adanya perubahan 
lingkungan dan perubahan ini secara 
cepat membuat pendekatan media 
massa traditional tidak efektif. Seperti 
yang terlihat pada tabel 1.1 di bawah 
ini. 
 

Tabel 1.1 
Value of Word Of Mouth (WOM) 

 2010 2014 

Word Of Mouth 67 % 92 % 

Advertising 53 % 50 % 

Editorial 47 % 40 % 

Sumber : Aruman, 2014:20. 
 
Dari tabel di atas jelas terlihat 

ada peningkatan dalam nilai dari Word 
Of  Mouth dari 67 % pada tahun 2010 
meningkat jadi 92 % pada tahun 2014 di 
sini terjadi peningkatan sebesar 25 %. 
(Aruman:2014) 

Pada September 2011, Marketing 
Research Indonesia (MRI) melakukan 
riset dengan melibatkan 202 responden 
laki-laki dan perempuan, usia 8 tahun 
ke atas, kelas sosial menengah keatas 
di Jakarta. Pertanyaan yang diajukan 
adalah, media apa yang menjadi 
sumber terbaik untuk mendapatkan 
informasi berbagai kategori mulai 
restoran, cafe, mobil baru, komputer, 
produk perbankan, asuransi, rumah 
sakit, makanan, hingga produk rumah 
tangga.Hasilnya mengejutkan.Karena 
ternyata bukan iklan televisi yang 
menjadi sumber informasi terbaik dan 
memberi pengaruh terbesar dalam 
pengambilan keputusan, melainkan 
Word Of Mouth. Dari 10 kategori yang 
ditanyakan, ada 8 kategori yang 
dianggap konsumen pengaruh 
terbesarnya muncul dari Word Of 

Mouth, bukan iklan Above The Line. 
Hanya di satu kategori yaitu mobil baru, 
pengaruh Above The Line sangat besar. 
Hal ini mungkin disebabkan iklan Above 
The Line terutama televisi, mampu 
memperlihatkan visual mobil dengan 
jelas. Survey menunjukkan, pada 
hampir semua kategori, sumber Word 
Of Mouth adalah wanita. Kecuali pada 
kategori cafe, mobil, dan komputer, pria 
lebih dominan.(Puspito:2007) 

Harry Puspito yang merupakan 
Direktur pengelola Marketing Research 
Indonesia (MRI) mengatakan riset ini 
tentu saja bukan untuk mengabaikan 
peran iklan Above The Line, namun 
sebagai sarana pengingat kepada para 
pemilik merek agar memberi perhatian 
lebih kepada penggunaan Word Of 
Mouth dalam membangun sebuah 
merek. Sekaligus juga peluang bagi 
merek yang merasa kurang mampu 
bertarung di media televisi karena 
keterbatasan dana komunikasi atau 
karena ingin mengefisienkan dana yang 
dimiliki. Namun hal yang paling dasar, 
Word Of Mouth akan tercipta ketika 
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produk yang kita kirim memberi 
kepuasan kepada penggunanya. 

Pada Global Consumer Study 
2007 yang dilakukan oleh lembaga riset 
Nielsen, menunjukkan bahwa Indonesia 
termasuk dalam jajaran lima besar 
negara dimana Word Of Mouth 
dianggap sebagai bentuk iklan yang 
paling kredibel. Dari 47 negara di dunia, 
Indonesia menempati peringkat 3 
dengan 89%. Di posisi pertama dan 
kedua ada HongKong dan Taiwan. 
Kemudian lima besar yang lainnya juga 
negara Asia, yaitu India dan Korea 
Selatan. Masih berdasarkan hasil 
survey, ternyata lima negara tersebut 
juga yang paling mengandalkan 
rekomendasi dari orang lain mengenai 
suatu merek. Urutan lima besar sama 
saja dengan sebelumnya. Kemudian 
dari seluruh responden di dunia, 
mayoritas menjawab bahwa 
rekomendasi dari konsumen lain adalah 
salah satu bentuk iklan yang paling 
dipercaya. Implikasinya terhadap para 
pemasar antara lain mereka akan 
berfokus kepada kepuasan pelanggan. 
Jika pelanggan puas tentunya mereka 
akan mempromosikannya Word Of 
Mouth. Lalu selain berfokus kepada 
kepuasan pelanggan, tentunya pemasar 
juga bisa mengelola aktivitas buzz 
marketing ini.(Putri:2007) 

Word-of-Mouth tidak hanya 
melibatkan berita baik, namun juga 
berita buruk. Artinya, tidak 
mempedulikan seberapa banyak dan 
baik iklannya, maka jika ada 
pengalaman yang buruk mengenai 
merek tertentu, tentu akan menyebar 
dengan sangat cepat. Sehingga bisa 
mencederai penjualan dari merek 
tertentu. Oleh karena itu, pemasar juga 
dapat memanfaatkan langkah-langkah 
diatas untuk mengatasi word-of-mouth 
yang negatif. Namun tentu saja hal 
yang paling utama tetaplah pelayanan 

pelanggan yang superior. Karena dari 
sanalah semuanya bermula. Pelayanan 
superior adalah langkah paling efektif 
dalam melawan word-of-mouth yang 
negatif. (Putri:2007). 

Tidak ada yang tahu pasti kapan 
Word Of Mouth mulai muncul. Mungkin 
ketika manusia pertama lahir, Word Of 
Mouth sudah ada namun tidak 
dikonsepkan. Penyebaran agama tentu 
saja menggunakan Word Of Mouth. 
Evolusi marketing membuat advertising 
muncul. Media massa mengeruk 
keuntungan besar pada konsep 
marketing Above The Line. Advertiser 
kini bekerja jauh lebih keras dari yang 
pernah dilakukan sebelumnya karena 
pelanggan semakin sulit dipahami. 
Perkembangan teknologi pun membuat 
konsumen semakin cekatan dalam 
menghindari advertising tradisional. 
Word Of Mouth adalah sebuah konsep 
paling sederhana dalam marketing 
namun juga sebuah konsep marketing 
yang tidak akan hilang ditelan ombak. 
Kini para pemasar mengadopsi kembali 
konsep Word Of Mouth. Ini karena 
melihat kenyataan bahwa pembelian 
bukan sebagai respons dari iklan, 
namun sebagai respons dari apa yang 
mereka dengar sebelumnya dari 
sumber-sumber yang dipercayai. 
(Seta:2007).  

Begitu gencarnya konsep Word 
Of Mouth belakangan ini sehingga sejak 
tiga tahun lalu telah lahir sebuah 
organisasi resmi untuk membahas 
perkembangan konsep, teori dan etika 
di bidang Word Of Mouth yang bernama 
Word of Mouth Marketing Association 
(WOMMA) yang menentukan standar 
pelaksanaan dan pengembangan 
program Word Of Mouth bagi para 
pemasar di seluruh belahan 
dunia.(Sumardy:2007). 

Contoh-contoh Word Of Mouth 
yang  berhasil dapat dilihat pada 
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Breadtalk dan J.Co. usaha makanan 
yang dibuat oleh pebisnis Johny 
Andrean yang dikenal sukses 
membesarkan jaringan salon Johny 
andrean.Berkat Word Of Mouth lah 
yang tercipta lewat antrian pelanggan 
yang selalu terlihat pada tokonya yang 
kini membuat usaha tersebut sukses 
dan selalu dibanjiri pelanggan hingga 
mereka rela antri panjang hanya untuk 
mendapatkan roti Breadtalk dan donat 
J.Co. Contoh lain selain bisnis makanan 
ada pada program milik Unilever Agen 
1000 sunlight. Program ini tidak hanya 
membuat para ibu-ibu membicarakan 
dan mempromosikan Sunlight tetapi 
juga ikut menjual Sunlight kepada ibu-
ibu lainnya.(Hendriani:2007). 

Seperti contoh di atas Word Of 
Mouth tidak hanya untuk produk 
makanan, tetapi produk selain makanan 
juga bisa menerapkan Word Of Mouth 
sebagai salah satu alat komunikasi 

pemasarannya.  Salah satu bidang jasa 
yang bisa menerapkan Word Of Mouth 
sebagai bagian dari komunikasi 
pemasarannya adalah asuransi dan 
salah satu perusahaan yang bergerak 
dalam bidang asuransi yang cukup 
sukses menerapkan Word Of Mouth 
adalah PT. Asuransi AJB.Bumi Putra. Di 
dalam penelitian ini Word Of Mouth 
menurut Henry Assael (1998) dibagi 
menjadi tiga yaitu Sales Person, 
Telemarketer dan Opinion Leader. 
Ketiga elemen ini yang digunakan 
perusahaan sebagai salah satu alat 
komunikasi pemasarannya. (Data 
Internal PT. AJB.Bumi Putra Cabang 
Banyuwangi). 

Dari latar belakang yang telah 
diuraikan di atas, penulis tertarik untuk 
meneliti tentang  Pengaruh Word Of 
Mouth terhadap Keputusan Konsumen 
untuk Menjadi nasabah pada PT. 
AJB.Bumi Putra Cabang Banyuwangi. 

 
Metode Penelitian
1. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang 
yang telah dijabarkan di atas, maka 
hipotesis dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut : “Diduga bahwa ada 
pengaruh Word Of Mouth terhadap 
keputusan konsumen untuk menjadi 
nasabah pada PT. Bumi Putra 
Cabang Banyuwangi 

 
2. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Dalam suatu penelitian 
metode merupakan faktor yang 
penting karena berhasil tidaknya 
penelitian ditentukan oleh tepat 
tidaknya metode yang digunakan. 
Metode merupakan suatu cara untuk 
memperoleh pemecahan terhadap 
segala permasalahan. Pemilihan 
metode penelitian tergantung pada 
sifat masalah yang akan dikerjakan 

dan sebagai alternatif yang mungkin 
digunakan. 

Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif karena 
menekankan pada data-data 
numerikal (angka) yang diolah 
dengan metode statistika. Dan jenis 
penelitian ini adalah penelitian 
inferensial Karena melakukan 
analisis hubungan antar variabel 
dengan pengujian hipotesis. 
Dengan demikian kesimpulan 
penelitian jauh melampaui sajian 
data kuantitatif saja. (Azwar:2005). 

Penelitian yang penulis 
lakukan adalah pada nasabah yang 
memiliki polis pada PT. Asuransi 
Bumi Putra cabang Banyuwangi. 
Penelitian ini terdiri dari satu 
variabel bebas yaitu word of mouth 
(X) yang terbagi menjadi sales 
person (X1.1), telemarketer (X1.2) 
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dan opinion leader (X1.3) dan satu 
variabel terikatnya adalah 
keputusan konsumen (Y), kemudian 
untuk menguji hipotesis 
menggunakan analisis regresi linier 
sederhana karen ahanya terdiri dari 
satu variabel X dan satu variabel Y. 

Adapun rancangan 
penelitian yang penulis buat ini 
adalah untuk mengetahui apakah 
word of mouth dapat 
mempengaruhi keputusan 
konsumen untuk menjadi nasabah.  

 
Gambar 3.1 

Rancangan Penelitian 
 

 
 
 
 

 
 
 

3. Identifikasi Variabel 
Menurut Sutrisno Hadi 

(Arikunto,2006:116), variabel 
didefinisikan sebagai gejala yang 
bervariasi. Variabel dalam 
penelitian kuantitatif dapat 
dibedakan menjadi dua, yaitu 
variabel bebas dan variabel terikat. 
Variabel bebas adalah variabel 
yang mempengaruhi, sedangkan 
variabel terikat adalah variabel 
akibat (Arikunto,2006:119). 

Berdasarkan dari 
permasalahan dan hipotesis yang 
diajukan, maka variabel yang 
dianalisis dalam penelitian ini terdiri 
dari dua macam, yaitu: 
1. Variabel Bebas 

Variabel bebas pada penelitian 
ini adalah Word of mouth yang 
bisa didefinisikan sebagai 
usaha pemasaran yang memicu 
konsumen untuk 
membicarakan, 
mempromosikan, 
merekomendasikan dan 
menjual produk atau merek kita 
kepada pelanggan lainnya 
sehingga dapat mempengaruhi 

keputusan konsumen untuk 
menjadi nasabah PT, Bumi 
Putra cabang Banyuwangi 
Yang terbagi menjadi : 
a. Sales Person (X1.1), yaitu 

tenaga marketing yang 
secara langsung bertatap 
muka dan berinteraksi 
dengan konsumen 
sehingga dapat 
mempengaruhi keputusan 
konsumen untuk menjadi 
nasabah PT, Bumi Putra 
cabang Banyuwangi. 
Indikator yang digunakan 
adalah : 
1) Kemampuan orang 

yang menyampaikan 
pesan. Dalam hal ini 
menyangkut 
kemampuan pengirim 
pesan atau orang yang 
menyampaikan pesan, 
meliputi : kemampuan 
dalam menguasai 
produk yang akan 
ditawarkan. 

2) Sikap dari sales 
person dalam 

Word of the Mouth 

(X) 

Sales Person (X 1,1) 

Telemarketing (X 1.2) 

Opinion Leader (X1.3) 

Keputusan konsumen 

untuk menjadi nasabah 

Pada PT Asuransi 

Bumi Ptra Cabang Sby 

(Y) 
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penyampaian pesan. 
Dalam hal ini 
menyangkut 
bagaimana cara untuk 
menyampaikan pesan 
kepada konsumen, 
meliputi : ramah, 
penjelasan jelas. 

3) Kepandaian 
seseorang. Dalam hal 
ini menyangkut 
kepandaian seseorang 
untuk mempengaruhi 
konsumen untuk 
mengambil keputusan 
membeli dari produk 
yang ditawarkan. 
Meliputi : penyampaian 
informasi kepada calon 
nasabah. 

b. Telemarketer (X1.2), yaitu 
tenaga marketing yang 
melakukan pemasaran 
langsung jarak jauh dengan 
menggunakan media 
telepon untuk 
berkomunikasi dan 
mempengaruhi konsumen 
untuk menjadi nasabah PT, 
Bumi Putra cabang 
Banyuwangi Indikator yang 
digunakan adalah : 
1) Keadaaan si pengirim 

pesan. Dalam hal ini 
menyangkut keadaan 
si pengirim pesan atau 
orang yang 
menyampaikan pesan, 
meliputi : suaranya 
merdu, enak didengar. 

2) Kejelasan dalam 
penyampaian 
informasi. Dalam hal 
ini menyangkut 
bagaimana cara untuk 
menyampaikan pesan 
kepada konsumen, 

meliputi : ramah, 
penjelasan jelas yang 
mudah dipahami 
melalui telepon. 

3) Sarana atau alat 
penyampaian secara 
lisan. Dalam hal ini 
menyangkut alat yang 
dipakai selama 
komunikasi dari mulut 
ke mulut tersebut 
berlangsung. Meliputi : 
telepon yang 
digunakan untuk 
menyampaikan 
informasi kepada 
konsumen (lancar dan 
tidak terputus-putus). 

c. Opinion Leader (X1.3), yaitu 
seseorang (bukan sales 
person atau telemarketing) 
yang memegang peranan 
penting pada komunikasi 
dari mulut ke mulut di 
dalam memberikan 
informasi produk, anjuran 
atau pengalaman 
pribadinya kepada individu 
lain sehingga dapat 
mempengaruhi keputusan 
konsumen untuk menjadi 
nasabah PT, Bumi Putra 
cabang Banyuwangi. 
Seseorang itu bisa berupa 
teman, keluarga, tetangga 
dan lain-lain. Indikator yang 
digunakan adalah : 
1) Orang yang 

menyampaikan. Dalam 
hal ini menyangkut 
keadaan si pengirim 
pesan atau orang yang 
menyampaikan pesan, 
meliputi : orang yang 
lebih dihormati, lebih 
berpengalaman. 
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2) Situasi penyampaian 
pesan. Dalam hal ini 
menyangkut 
bagaimana cara untuk 
menyampaikan pesan 
kepada konsumen, 
meliputi : santai, rileks. 

3) Sumber informasi yang 
dipercaya. Dalam hal 
ini menyangkut 
kepercayaan 
konsumen kepada 
sumber informasi yang 
menyampaikan pesan. 
Meliputi : dipercaya 
karena memiliki 
informasi atau 
pengetahuan yang 
baik dan atau 
mempunyai hubungan 
dekat. 

2. Variabel Terikat 
Variabel terikat pada penelitian 
ini adalah keputusan konsumen 
(Y) yang memiliki definisi 
sebagai suatu keputusan 
setelah melalui beberapa 
proses yaitu pengenalan 
kebutuhan, pencarian informasi, 
dan melakukan evaluasi 
alternatif yang menyebabkan 
timbulnya keputusan yaitu 
keputusan konsumen untuk 
menjadi nasabah atau tidak 
pada PT, Bumi Putra cabang 
Banyuwangi. Indikator yang 
digunakan adalah : 
a. Melakukan pembelian 

karena kemampuan sales 
person 

b. Melakukan pembelian 
karena sikap dari sales 
person 

c. Melakukan pembelian 
karena kepandaian sales 
person 

d. Melakukan pembelian 
karena suara telemarketer 

e. Melakukan pembelian 
karena kejelasan dalam 
penyampaian informasi 

f. Melakukan pembelian 
karena sarana atau alat 
penyampaian secara lesan 

g. Melakukan pembelian 
karena orang yang 
menyampaikan  

h. Melakukan pembelian 
karena situasi penyampaian 
pesan 

i. Melakukan pembelian 
karena sumber informasi 
yang dipercaya 

 
4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih 
dalam penelitian ini adalah kantor 
cabang PT, Bumi Putra cabang 
Banyuwangi yang terletak di Jl Jend 
Basuki Rachmad 64,Kampung 
Mandar Banyawangi 

5. Populasi dan Sampel 
1. Populasi adalah keseluruhan 

subjek penelitian (Arikunto, 
2006:130). Populasi dari 
penelitian ini adalah nasabah 
PT, Bumi Putra cabang 
Banyuwangi dengan jenis 
nasabah perorangan yang 
berjumlah 224 orang.  

2. Sampel adalah sebagian atau 
wakil populasi yang diteliti 
(Arikunto, 2006:131). 
Penarikan sampel dilakukan 
dengan cara  probability 
sampling yaitu teknik 
pengambilan sampel yang  
memberikan peluang yang 
sama bagi setiap unsur 
(anggota)  populasi untuk 
dipilih menjadi anggota sampel 
(Sugiyono:2007). Proses 
pencarian anggota sampel 
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dilakukan dengan teknik 
cluster sampling atau area 
sampling artinya teknik 
penentuan sampel 
berdasarkan wilayah atau 
daerah, teknik sampling 
daerah digunakan untuk 
menentukan sampel bila obyek 
yang akan diteliti atau sumber 
data sangat luas  
(Sugiyono:2007). Pada 
penelitian ini sampel yang 
digunakan adalah nasabah PT, 
Bumi Putra cabang 
Banyuwangi yang berada di 
wilayah Banyuwangi Selatan 

yang berjumlah 50 orang. 
Kemudian dari 50 orang ini 
dibagi berdasarkan Uniform 
Sampling Fraction 
(Proportional). Dalam cara ini, 
dari setiap strata akan diambil 
sampel dalam proporsi yang 
sesuai dengan kenyataan. 
Dengan kata lain, besar 
kecilnya sampel untuk setiap 
strata bergantung pada ukuran 
relative populasi masing-
masing strata.(Santoso dan 
Tjiptono:2004). Dasar 
pembagiannya adalah sebagai 
berikut : 

 
Tabel 3.1 

Jumlah Nasabah Perorangan Untuk Jenis Asuransi 
Kesehatan,Pendidikan,Pensiun 

Tahun 2014 
 

Jenis Asuransi Jumlah Nasabah 

Kesehatan 
Pendidikan 
Pension  

30 
146 
48 

Total Nasabah 224 

Sumber : Data Internal PT. PT, Bumi Putra 
cabang Banyuwangi 

 
Jumlah sampel untuk masing-masing jenis asuransi adalah : 
Strata I (Jenis asuransi kesehatan)  : (30/224 x 50)   = 6 
nasabah   
Strata II (Jenis asuransi Pendidikan)  : (146/224 x 50) = 11 
nasabah 
Strata III (Jenis asuransi Pensiun)  : (48/224 x 50)   = 33 
nasabah 

 
6. Jenis dan Sumber Data 

Berdasarkan sumbernya, 
menurut Ruslan (2003) data yang 
digunakan dalam penelitian ini 
adalah : 
1. Data Primer 

Data primer merupakan 
data yang dihimpun secara 

langsung dari sumbernya dan 
diolah sendiri oleh lembaga 
bersangkutan untuk 
dimanfaatkan. Dalam penelitian 
ini data primer diperoleh berupa 
jawaban kuesioner dari 
responden nasabah PT, Bumi 
Putra cabang Banyuwangi  

2. Data Sekunder 
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Data sekunder 
merupakan data penelitian yang 
diperoleh secara tidak langsung 
melalui media perantara 
(dihasilkan pihak lain) atau 
digunakan oleh lembaga 
lainnya yang bukan merupakan 
pengolahnya, tetapi dapat 
dimanfaatkan dalam suatu 
penelitian tertentu. Dalam 
penelitian ini data sekunder 
diperoleh dari buku dan media 
massa lainnya, baik media 
cetak maupun elektronik. 

 
7. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu 
alat yang digunakan mengukur 
fenomena alam maupun sosial 
yang diamati (Sugiyono,2007:97). 
Instrumen penelitian digunakan 
untuk mengukur variabel yang 
diteliti, dengan demikian jumlah 
instrumen yang akan digunakanm 
untuk meneliti akan tergantung 
pada jumlah variabel yang diteliti. 
Instrumen penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini 
adalah kuesioner yang akan 
diberikan kepada responden. Di 
bawah ini adalah kisi-kisi kuesioner 
yang akan digunakan dalam 
penelitian ini: 

 
8. Teknik Pengumpulan Data 

Kegiatan pengumpulan 
data merupakan suatu hal penting 
dalam penelitian. Adapun tehnik 
pengumpulan data yang digunakan 
adalah : 
1. Kuesioner/angket 

Melalui penyebaran 
kuesioner atau angket kepada 
responden penelitian. 
Kuesioner atau angket adalah 
tehnik pengumpulan data 
melalui formulir-formulir yang 

berisi pertanyaan-pertanyaan 
yang diajukan secara tertulis 
kepada seseorang atau 
sekumpulan orang untuk 
mendapatkan jawaban atau 
tanggapan dan informasi yang 
diperlukan oleh peneliti 
(Mardalis:2006). Dalam 
penelitian ini kuesioner atau 
angket digunakan untuk 
memperoleh data primer. 

Adapun jenis kuesioner 
yang digunakan berupa 
pertanyaan tertutup (close 
ended Question), dimana 
responden hanya menjawab 
dengan cara memilih salah satu 
jawaban yang sesuai yang telah 
disediakan. Atau dengan kata 
lain, di dalam kuesioner telah 
tersedia pilihan jawaban. Skala 
pengukuran dalam penelitian ini 
menggunakan skala interval. 
Sedangkan teknik 
pengukurannya menggunakan 
skala likert, skor  jawaban 
berskala 1 sampai 4 dengan 
kriteria jawaban sebagai berikut 
(Supomo dan Indriantoro:2002) 
:  
a. Skor “1” untuk pilihan 

jawaban “Sangat tidak 
setuju” 

b. Skor “2” untuk pilihan 
jawaban “Tidak setuju” 

c. Skor ”3” untuk pilihan 
jawaban “Setuju” 

d. Skor ”4” untuk pilihan 
jawaban “Sangat setuju” 

2. Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaan ini 

dilakukan dengan cara 
membaca, memahami, dan 
mempelajari buku literatur, 
serta sumber data lainnya baik 
yang diperoleh dari media cetak 
maupun elektronik yang 
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berkaitan dengan  masalah 
yang dibahas penulis. 

 
9. Uji Validitas dan Reliabilitas  

1. Validitas 
 Menurut Mardalis 

(2006: 60) validitas adalah 
suatu instrumen menunjukkan 
suatu alat ukur yang dapat 
mengukur sejauh mana 
kebenaran alat itu untuk 
mengukur sesuatu yang 
diperlukan, atau seberapa 
kesahihannya. Sedangkan 
Arikunto (2006:168) 
mengatakan bahwa validitas 
adalah suatu ukuran yang 
menunjukkan tingkat-tingkat 
kevalidan atau kesahihan suatu 
instrument. Suatu instrumen 
yang valid atau sahih 
mempunyai validitas tinggi. 
Sebaliknya, instrumen yang 
kurang valid berarti memiliki 
validitas rendah. Sebuah 
instrumen dikatakan valid 
apabila mampu mengukur apa 
yang diinginkan. Uji validitas ini 
menggunakan Korelasi Produk 
Momen Pearson, dengan taraf 
signifikansi 5%. Apabila hasil uji 
menunjukkan r hitung > r table 
maka item tersebut signifikan 
dan dinyatakan valid. 

2. Reliabilitas 
 Reliabilitas 

dimaksudkan untuk mengetahui 
sejauh mana kebenaran alat 
ukur tersebut cocok digunakan 
sebagi alat ukur untuk 
mengukur sesuatu. Jika kita 
mengukur atau menanyakan 
sesuatu orang yang sama atau 
berlainan hasilnya akan sama, 
dengan demilkian dikatakan 
reliabilitasnya tinggi atau baik. 
Tetapi setiap kali diukur atau 

ditanyakan hasilnya berbeda 
dan berubah-ubah, maka 
hasilnya dikatakan tidak reliabel 
atau belum dapat dipercaya 
(Mardalis:2006). 

 Reliabilitas menunjuk 
pada satu pengertian bahwa 
sesuatu instrumen cukup dapat 
dipercaya untuk digunakan 
sebagai alat pengumpul data 
karena instrumen tersebut 
sudah baik (Arikunto, 
2006:178). Instrumen yang 
reliabel artinya instrumen 
tersebut apabila digunakan 
beberapa kali untuk obyek yang 
sama, akan menghasilkan data 
yang sama. Pada metode 
SPSS, metode ini dilakukan 
dengan metode Cronbach 
Alpha, dengan taraf signifikansi 
5% untuk menunjukkan 
reliabilitas. Apabila nilai 
koefisien Alpha Cronbach > 0,6 
maka instrumen tersebut dapat 
dikatakan reliabel. 

 
10. Teknik Analisis 

1. Regresi linier sederhana 
Setelah 

mengumpulkan data primer 
yang dihasilkan dari 
membagikan kuesioner kepada 
responden, selanjutnya 
dilakukan analisis dengan 
model persamaan regresi 
sederhana (simple regression 
analysis). Menurut Algifari 
(2000:61) regresi sederhana 
adalah regresi yang digunakan 
untuk mengestimasi nilai 
variabel dependen Y dengan 
menggunakan satu variabel 
independen. Dalam penelitian 
ini untuk mengestimasi nilai 
variabel Keputusan konsumen 
(Y) dengan menggunakan satu 
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variabel independent yaitu 
Word Of Mouth (X) 

Sehingga persamaan 
regresi sederhana dapat ditulis 
sebagai berikut: 

 
Y= a +  bX  
Keterangan: 
Y = nilai estimasi variabel terikat (keputusan konsumen untuk     
menjadi nasabah PT. PT, Bumi Putra cabang Banyuwangi  
a = koefisien regresi 
X =  nilai variabel bebas Word Of Mouth 
b  = Koefisien regresi variabel  
 

2. Koefisien determinasi 
berganda 

Koefisien determinasi 
berganda digunakan untuk 
menjelaskan kemampuan 
model persamaan regresi 
sederhana dalam menjelaskan 
pengaruh Word Of Mouth  
terhadap keputusan konsumen 
untuk menjadi nasabah PT. PT, 
Bumi Putra cabang Banyuwangi  
Atau secara sistematis dapat 
ditulis sebagai berikut: 
besarnya koefisien determinasi 
berganda adalah 0 sampai 
dengan 1. semakin mendekati 
nol besarnya koefisien 
determinasi (R2) suatu 
persaman regresi, semakin 
kecil pula pengaruh variabel 
independen terhadap variabel 
dependen (dengan kata lain 
semakin kecil kemampuan 
model dalam menjelaskan 
perubahan nilai variabel 
dependen). Begitu pula 
sebaliknya, jika R2  mendekati 
satu, semakin besar pula  
 
pengaruh variabel independen 
terhadap variabel dependen 
(Algifary, 2000). 

 

11. Uji Hipotesis Menggunakan Uji F 
Untuk mengukur 

signifikansi pengaruh variabel 
Word Of Mouth terhadap 
keputusan konsumen untuk 
menjadi nasabah PT, Bumi Putra 
cabang Banyuwangi, harus 
dilakukan uji F secara serempak 
yang dilakukan melalui langkah-
langkah sebagai berikut 
(Algafari,2000:72) : 
a. Perumusan Hipotesa 

Ho : tidak ada pengaruh 
yang signifikan variabel 
Word Of Mouth  
terhadap keputusan 
konsumen untuk 
menjadi nasabah PT, 
Bumi Putra cabang 
Banyuwangi  

Ha  : ada pengaruh yang 
signifikan elemen-
elemen Word Of Mouth 
terhadap keputusan 
konsumen untuk 
menjadi nasabah PT, 
Bumi Putra cabang 
Banyuwangi  

 
Menentukan Ftabel  dan Fhitung 

Ftabel   dengan signifikansi 
adalah 5% (α = 0,05) dan 
degree of freedom n-k, 
sedangkan Fhitung  dilihat dari 
hasil perhitungan dengan 
bantuan program SPSS (dilihat 
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pada tabel ANOVA pada kolom 
F RATIO). 

b. Pengambilan Kesimpulan 
1) Dengan membandingkan 

Statistik Hitung dengan 
Statistik Tabel.  

 Dengan membandingkan 
Ftabel dan Fhitung maka: 

 Jika Fhitung > Ftabel  maka Ho 
ditolak, Ha diterima 

 Jika Fhitung < Ftabel maka Ho 
diterima, Ha ditolak. 

2) Berdasarkan probabilitas: 
 Jika probabilitas > 0,05 

maka Ho diterima, secara 
statistik tidak signifikan 
berpengaruh. Jika  
probabilitas <0,05 maka 
Ho ditolak, secara statistik 
berpengaruh. 

 
12. Deskripsi Obyek Penelitian 

Sejarah Singkat Organisasi 
AJB Bumiputera 1912 adalah 
perusahaan asuransi terkemuka di 
Indonesia. Didirikan 103 tahun yang 
lalu untuk memenuhi kebutuhan 
spesifik masyarakat Indonesia, AJB 
Bumiputera 1912 telah berkembang 
untuk mengikuti perubahan 
kebutuhan masyarakat. Pendekatan 
modern, produk yang beragam, 
serta teknologi mutakhir yang 
ditawarkan didukung oleh nilai-nilai 
tradisional yang melandasi 
pendirian AJB Bumiputera 1912 
AJB Bumiputera 1912 telah merintis 
industri asuransi jiwa di Indonesia 
dan hingga saat ini tetap menjadi 
perusahaan asuransi jiwa nasional 
terbesar di Indonesia . AJB 
Bumiputera 1912 adalah 
perusahaan asuransi mutual, 
dimiliki oleh pemegang polis 

Indonesia, dioperasikan untuk 
kepentingan pemegang polis 
Indonesia, dan dibangun 
berdasarkan tiga pilar 'mutualisme', 
'idealisme' dan 'profesionalisme'. 
AJB Bumiputera 1912 menyadari 
pentingnya hubungan personal 
antara nasabah dan penasehat 
finansial mereka, serta 
menyediakan akses yang mudah 
untuk mendapatkan solusi khusus 
untuk memenuhi semua kebutuhan 
asuransi nasabah. AJB Bumiputera 
1912 dimiliki oleh masyarakat 
Indonesia dari berbagai latar 
belakang dan kelompok umur, serta 
menyediakan berbagai produk dan 
layanan yang setara dengan produk 
asuransi terbaik dunia, namun tetap 
menjaga keuntungannya di 
Indonesia bagi para pemegang 
polisnya. AJB Bumiputera 1912 
adalah aset nasional ... pelopor 
asuransi di Indonesia. 
 

13. Deskripsi Karasteristik 
Responden 

Pada bagian ini akan 
ditampilkan mengenai data yang 
diperoleh dari sumber data primer 
melalui penyebaran kuesioner, 
pengumpulan data ini bertujuan 
untuk memperoleh pendapat dari 
responden berkenaan dengan 
pertanyaan yang terdapat pada 
kuesioner. Dari hasil penyebaran 
kuesioner maka, dapat diperoleh 
data responden sebagai berikut : 

 
1. Jenis Kelamin 

Identitas responden 
berikut ini disajikan tabel 
frekuensi tentang jenis kelamin 
responden. 

 
Tabel 4.1 

Klasifikasi Jenis Kelamin Responden 
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Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Laki-Laki 15 30,00 

Perempuan 35 70,00 

Total 50 100 

Sumber : Data Diolah 
             

Berdasarkan Tabel 4.1 
diketahui jumlah responden 
laki-laki sebanyak 15 orang 
(30,00%), jumlah responden 
perempuan sebanyak 35 orang 
(70,00%). Data ini menunjukkan 
bahwa jumlah responden 
perempuan lebih banyak 
dibanding dengan jumlah 
responden laki-laki. Hal ini 

membuktikan bahwa 
kebanyakan orang yang mudah 
dipengaruhi adalah perempuan. 

 
2. Usia 

Identitas responden 
berikut ini disajikan tabel 
frekuensi tentang usia 
responden. 

 
Tabel 4.2 

Klasifikasi Usia Responden 
 

Usia Frekuensi Persentase 

17 - 25 Tahun 10 20.00 

26 - 34 Tahun 25 50.00 

35 - 43 Tahun 15 30.00 

Total 50 100 

Sumber : Data Diolah  
          
Berdasarkan Tabel 4.2 

diketahui jumlah responden 
untuk usia antara 17 sampai 25 
tahun sebanyak 10 orang 
(20,00%), usia antara 26 
sampai 34 tahun sebanyak 25 
orang (50,00), kemudian yang 
berusia antara 35 sampai 43 
tahun sebanyak 15 orang 
(30,00%). Data ini menunjukkan 
bahwa responden kebanyakan 

berusia antara 26 sampai 34 
tahun. Hal ini membuktikan 
bahwa rentang usia 26-34 
tahun adalah orang-orang yang 
sudah mulai sadar tentang 
pentingnya asuransi. 

3. Pendidikan Responden 
Identitas responden 

berikut ini disajikan tabel 
frekuensi tentang tingkat 
pendidikan responden. 

 
 
 
 

Tabel 4.3 
Klasifikasi Pendidikan Responden 
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Pendidikan Frekuensi Persentase 

SMU/SMK 15 30.00 

D3 10 20.00 

S1 20 40.00 

Lain-lain 5 10.00 

Total 50 100 

 Sumber : Data Diolah 
             

Berdasarkan Tabel 4.3 
diketahui jumlah responden 
yang berpendidikan SMU/SMK 
sebanyak 15 orang (30,00%), 
berpendidikan D3 sebanyak 10 
orang (20,00%), berpendidikan 
S1 sebanyak 20 orang 
(40,00%) kemudian lain-lain 
sebanyak 5 orang (10,00%). 
Data ini menunjukkan bahwa 
responden kebanyakan 

berpendidikan S1. Hal ini 
membuktikan bahwa semakin 
tinggi pendidikan seseorang 
maka semakin sadar pula 
seseorang tersebut tentang 
pentingnya asuransi. 

4. Jenis Asuransi Responden 
Identitas responden 

berikut ini disajikan tabel 
frekuensi tentang jenis asuransi 
yang responden ikuti. 

 
Tabel 4.4 

Klasifikasi Jenis Asuransi Responden 
 

Jenis Asuransi Frekuensi Persentase 

Kesehatan 6 12.00 

Pendidikan 11 22.00 

Pensiun 33 66.00 

Total 50 100 

      Sumber : Data Diolah   
 
Berdasarkan Tabel 4.4 

diketahui jumlah responden 
untuk jenis asuransi kesehatan 
sebanyak 6 orang (12,00%), 
jenis asuransi Pendidikan 
sebanyak 11 orang (22,00%), 
dan jenis asuransi Pensiun 
sebanyak 33 orang (66,00%). 
Data ini menunjukkan bahwa 
jenis asuransi responden 
kebanyakan asuransi Pensiun.  

 
14. Deskripsi Variabel Bebas dan 

Terikat 
Untuk mengetahui 

tanggapan responden terhadap 
suatu variabel yang akan diteliti, 
digunakan nilai maksimum dan 
minimum (Durianto, 2001 : 43). 
Skala penelitian ini mengunakan 
skala 1-4, maka nilai minimal dan 
maksimal dapat dikategorikan 
sebagai berikut : 

kelasJumlah 

minimum Nilai - maksimum Nilai
   =   

4

14 
  =  0,75 
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Jadi dengan perhitungan 

tersebut menghasilkan rentang 
sebesar 0,75 yang akan digunakan 
sebagai dasar interpretasi nilai 
minimal dan maksimal, yang 
dikategorikan sebagi berikut :  
1. 1 – 1,75  Sangat tidak 

setuju 
2. 1,75 – 2,5 Tidak setuju 
3. 2,5 – 3,25 Setuju 
4. 3,25 – 4  Sangat setuju 

Dari hasil penyebaran 
kuesioner yang dilakukan akan 
disajikan tanggapan responden  
 

 
mengenai variabel-variabel 
penelitian. 
5. Deskripsi Indikator Sales 

Person (X1.1) 
Merupakan tenaga 

marketing yang secara 
langsung bertatap muka dan 
berinteraksi dengan konsumen 
sehingga dapat mempengaruhi 
keputusan konsumen untuk 
menjadi nasabah PT, Bumi 
Putra cabang Banyuwangi. 
Berikut ini hasil tanggapan 
responden mengenai indikator 
Sales Person.

 
Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi dan Rata-rata Tanggapan Responden  
Tentang indikator Sales Person 

 

Pernyataan 
Skor 

Mean 
1 2 3 4 

Kemampuan dalam menguasai 
produk yang akan ditawarkan 

0 8 5 37 3,580 

Cara untuk menyampaikan 
pesan kepada konsumen 

0 6 11 33 3,540 

Kepandaian seseorang untuk 
mempengaruhi konsumen untuk 
mengambil keputusan membeli 
dari produk yang ditawarkan 

0 7 8 35 3,560 

Total Rata-Rata     3,560 

 Sumber : Lampiran 3 
 
Berdasarkan Tabel 4.5 

dapat dijelaskan bahwa 
tanggapan responden tentang 
Sales Person dengan 3 item 
pernyataan yang diberikan oleh 
responden diperoleh nilai total 
rata-rata sebesar 3,560 yang 
berarti rata-rata seluruh 
jawaban responden sangat  
 

setuju dengan Sales Person 
yang ada di PT, Bumi Putra 
cabang Banyuwangi. 

6. Deskripsi Indikator 
Telemarketer (X1.2) 

Merupakan tenaga 
marketing yang melakukan 
pemasaran langsung jarak jauh 
dengan menggunakan media 
telepon untuk berkomunikasi 
dan mempengaruhi konsumen 
untuk menjadi nasabah PT, 
Bumi Putra cabang 
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Banyuwangi. Berikut ini hasil 
tanggapan responden 

mengenai indikator 
Telemarketer

 
Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi dan Rata-rata Tanggapan Responden  
Tentang indikator Telemarketer 

 

Pernyataan 
Skor 

Mean 
1 2 3 4 

Suara Telemarketer dalam 
menyampaikan informasi cukup medru 
dan enak didengar 

1 5 11 33 3,520 

Penjelasan Telemarketer dalam 
menyampaikan infromasi cukup jelas 
dan mudah dipahami 

0 7 10 33 3,520 

Sarana/alat (telepon) yang digunakan 
Telemarketer dalam menyampaikan 
informasi cukup lancar dan tidak 
terputus-putus 

1 4 12 33 3,540 

Total Rata-Rata     3,527 

 Sumber : Lampiran 3 
 
Berdasarkan Tabel 4.6 

dapat dijelaskan bahwa 
tanggapan responden tentang 
Telemarketer dengan 3 item 
pernyataan yang diberikan oleh 
responden diperoleh nilai total 
rata-rata sebesar 3,527 yang 
berarti rata-rata seluruh 
jawaban responden sangat 
setuju dengan Telemarketer 
yang ada di PT, Bumi Putra 
cabang Banyuwangi. 

7. Deskripsi Indikator Opinion 
Leader (X1.3) 

Merupakan seseorang 
(bukan sales person atau 
telemarketing) yang dapat 
mempengaruhi keputusan 
konsumen untuk menjadi 
nasabah PT, Bumi Putra 
cabang Banyuwangi. Berikut ini 
hasil tanggapan responden 
mengenai indikator Opinion 
Leader. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.7 
Distribusi Frekuensi dan Rata-rata Tanggapan Responden  



Resul for Customer Decision on PT. Asuransi Bumi Putra Cabang Banyuwangi 

Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol.12 No.34 April 2015 Page 28 
 

Tentang indikator Opinion Leader 
 

Pernyataan 
Skor 

Mean 
1 2 3 4 

Orang yang menyampaikan cukup 
dihormati atau berpengalaman 

0 9 12 29 3,400 

Situasi penyampaian pesan cukup 
santai dan rileks 

0 12 11 27 3,300 

Orang yang menyampaikan pesan 
cukup dipercaya (memiliki 
pengetahuan yang baik atau 
hubungan dekat) 

0 11 12 27 3,320 

Total Rata-Rata      3,340 

 Sumber : Lampiran 3 
 
Berdasarkan Tabel 4.7 

dapat dijelaskan bahwa 
tanggapan responden tentang 
Opinion Leader dengan 3 item 
pernyataan yang diberikan oleh 
responden diperoleh nilai total 
rata-rata sebesar 3,340 yang 
berarti rata-rata seluruh 
jawaban responden sangat 
setuju dengan Opinion Leader 
yang ada di PT, Bumi Putra 
cabang Banyuwangi 

 
8. Deskripsi Variabel Keputusan 

Konsumen (Y) 
Merupakan pemilihan 

suatu tindakan dari dua atau 
lebih pilihan alternatif yaitu 
memutuskan untuk menjadi 
nasabah atau tidak pada PT, 
Bumi Putra cabang 
Banyuwangi. Berikut ini hasil 
tanggapan responden 
mengenai variabel Keputusan 
Konsumen. 

 
Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi dan Rata-rata Tanggapan Responden  
Tentang variabel Keputusan Konsumen 

 

Pernyataan 
Skor 

Mean 
1 2 3 4 

Kemampuan sales person dalam 
menguasai produk yang akan 
ditawarkan  

0 10 17 23 3,260 

Sikap dari sales person dalam 
penyampaian pesan mempengaruhi 
keputusan pembelian 

1 12 12 25 3,220 

Kepandaian sales person untuk 
mempengaruhi konsumen dalam 
keputusan pembelian 

1 14 11 24 3,160 

Suara telemarketer dalam 
penyampaian informasi 

0 7 10 33 3,520 
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Pernyataan 
Skor 

Mean 
1 2 3 4 

Penjelasan telemarketer dalam 
penyamapaian informasi  

0 11 12 27 3,320 

Sarana / alat (telepon) yang 
diguanakan telemarketer dalam 
penyampaian informasi 

1 8 7 34 3,480 

Orang yang menyampaikan cukup 
dihormati atau berpengalaman 
mempengaruhi keputusan pembelian 

0 11 7 32 3,420 

Situasi penyampaian pesan 
mempengaruhi keputusan pembelian 

1 9 10 30 3,380 

Orang yang menyampaikan pesan 
cukup dipercaya (memiliki 
pengetahuan yang baik atau 
hubungan dekat) mempengaruhi 
keputusan pembelian 

0 10 13 27 3,340 

Total Rata-Rata      3,344 

 Sumber : Lampiran 3 
 
Berdasarkan Tabel 4.8 

dapat dijelaskan bahwa 
tanggapan responden tentang 
Keputusan Pembelian dengan 
9 item pernyataan yang 
diberikan oleh responden 
diperoleh nilai total rata-rata 
sebesar 3,344 yang berarti 
rata-rata seluruh jawaban 
responden sangat setuju untuk 
menjadi nasabah di PT, Bumi 
Putra cabang Banyuwangi 

 
 
 
 

B. Hasil Uji Validitas dan Uji 
Reliabilitas 
1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan 
untuk mengukur sah atau valid 
tidaknya suatu kuisioner. Teknik 
analisa menggunakan korelasi 
Product Moment dari Pearson, 
yaitu uji validitas untuk 
menentukan apakah setiap item 
angket valid. Item yang 
mempunyai korelasi positif 
dengan skor total serta korelasi 
yang tinggi. 
Hasil perhitungan untuk 
masing-masing variabel dapat 
dilihat pada tabel berikut ini : 

 
 
 
 
 
 

 
Tabel 4.9 

Uji Validitas Variabel Word Of Mouth 
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Pernyataan 
Pearson 

Correlation 
Signifikan  Keterangan 

X1.1.1 0,623 0,000 Valid 

X1.1.2 0,524 0,000 Valid 

X1.1.3 0,548 0,000 Valid 

X1.2.1 0,502 0,000 Valid 

X1.2.2 0,596 0,000 Valid 

X1.2.3 0,595 0,000 Valid 

X1.3.1 0,295 0,038 Valid 

X1.3.2 0,483 0,000 Valid 

X1.3.3 0,643 0,000 Valid 

 Sumber : Lampiran 4 
 

Dari Tabel 4.9 didapat 
nilai Pearson Correlation untuk 
Word Of Mouth antara 0,295 
sampai 0,643 dengan nilai 
signifikan dibawah 0,05, 

sehingga dapat dikatakan 
bahwa semua item untuk 
variabel Word Of Mouth valid 
(Mardalis, 2006: 60). 

 
Tabel 4,10 

Uji Validitas Variabel Keputusan Konsumen 
 

Pernyataan 
Pearson 

Correlation 
Signifikan  Keterangan 

Y1 0,654 0,000 Valid 

Y2 0,649 0,000 Valid 

Y3 0,611 0,000 Valid 

Y4 0,633 0,000 Valid 

Y5 0,706 0,000 Valid 

Y6 0,641 0,000 Valid 

Y7 0,650 0,000 Valid 

Y8 0,705 0,000 Valid 

Y9 0,646 0,000 Valid 

 Sumber : Lampiran 4 
 

Dari Tabel 4.10 
didapat nilai Pearson 
Correlation untuk Keputusan 
Konsumen antara 0,611 
sampai 0,706 dengan nilai 

signifikan dibawah 0,05, 
sehingga dapat dikatakan 
bahwa semua item untuk 
variabel Keputusan Konsumen 
valid (Mardalis, 2006: 60), 

 
2. Uji Reliabilitas Uji reliabilitas 

instrument yang dilakukan 
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dengan cara melihat nilai 
Cronbach's Alpha yang 
diperoleh dari hasil 
pengukuran koefisien 
reliabilitasnya, Dengan 

mengggunakan program 
SPSS 13,0 diperoleh nilai 
reliabilitas untuk setiap 
variabel pada tabel dibawah 
ini, 

 
Tabel 4.11  

Uji Reliabilitas 
 

No Pernyataan Cronbach's Alpha 

1 
2 

Word Of Mouth (X) 
Keputusan Konsumen (Y) 

0,684 
0,832 

 Sumber : Lampiran 4 
 
Berdasarkan Tabel 

4.11 diperoleh nilai reliabilitas 
untuk seluruh variabel lebih dari 
0,6, artinya seluruh variabel 
adalah reliabel, (Arikunto, 
2006:178). 

 
C. Analisis Data 

1. Regresi Linear Sederhana 
Perhitungan regresi linier 
sederhana pada penelitian ini 

dilakukan dengan bantuan 
program SPSS13,0 for 
windows, Hasil dalam 
perhitungan ini dinyatakan 
dalam hubungan fungsional 
dengan menggunakan 
persamaan matematika, 
Berdasarkan hasil analisis 
regresi maka dapat dilihat 
hasilnya sebagai berikut : 

 
Tabel 4.12 

Analisis Regresi Antara Word of Mouth Terhadap Keputusan Konsumen 
 

No, Variabel 
Koefisien 
Regresi 

Std, Error 

1, 
2, 

Constant 
Word of Mouth (X) 

0,126 
0,958 

4,209 
0,134 

Variabel Terikat = Keputusan Konsumen 
R square  = 0,517 
Multiple (R)  = 0,719 
N   = 50 

 
Dari hasil perhitungan diatas 

maka diperoleh persamaan regresi 
sebagai berikut : 

 Y = 0,126 + 0,958 X 
Berdasarkan persamaan diatas 
maka dapat diketahui bahwa 

nilai koefisien regresi berganda 
Word of Mouth (X) adalah 
0,958, artinya jika X berubah 
satu satuan maka variabel 
keputusan konsumen (Y) akan 
berubah sebesar 0,958 satuan, 
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Tanda positif pada nilai 
koefisien regresi 
melambangkan hubungan yang 
searah antara X dan Y, artinya 
kenaikan variabel X akan 
menyebabkan kenaikan pula 
pada variabel Y, 

2. Koefisien Determinasi 
Berganda 

Nilai koefisien 
determinasi berganda (R2) 
menunjukkan seberapa besar 
pengaruh variabel bebas 
terhadap variabel terikat, 
Semakin tinggi nilai R2 maka 
semakin baik model tersebut, 
Nilai R2 berkisar antara 0 
sampai 1, Semakin mendekati 1 
atau 100% berarti semakin baik 
kemampuan variabel bebas 
dalam menjelaskan variabel 
terikat dalam model tersebut, 
Dari tabel diatas menunjukkan 

nilai koefisien determinasi 
berganda sebesar 0,517, Hal ini 
berarti 51,7% dari perubahan 
nilai variabel keputusan 
konsumen dipengaruhi oleh 
Word of Mouth (X). Sedangkan 
sisanya yang sebesar 48,3% 
dipengaruhi oleh faktor lain 
yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini, Nilai koefisien 
korelasi (R) 0,719 berarti 
keeratan hubungan antara 
keputusan konsumen dengan 
Word of Mouth adalah kuat. 

 
D. Hasil Pengujian Hipotesis 

Menggunakan Uji F 
Untuk mengetahui 

hubungan atau pengaruh dari 
variabel bebas terhadap variabel 
terikat digunakan uji F. Dalam tabel 
4.13 disajikan analisis varians 
pengaruh.

 
 

Tabel 4.13. 
Hasil Analisis Pengaruh 

 
Berdasarkan Tabel 4.13 

didapatkan nilai F hitung sebesar 
51,406 dan lebih besar dari F tabel 
sebesar 4,04 dengan nilai 
signifikan sebesar 0,000. Karena 

nilai signifikan < 0,05, hal ini berarti 
Word Of MOuth berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan 
konsumen. 

 
Gambar 4.1 

Distribusi Kriteria Penerimaan atau Penolakan Hipotesis 

ANOVAb

604.268 1 604.268 51.406 .000a

564.232 48 11.755

1168.500 49

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), TOT Xa. 

Dependent Variable: TOT Yb. 
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E. Pembahasan 

Berdasarkan perhitungan 
didapat bahwa Word Of Mouth 
berpengaruh terhadap keputusan 
konsumen, dengan nilai F hitung 
sebesar 51,406 dengan nilai 
signifikan sebesar 0,000, hal ini 
berarti bahwa komunikasi melalui 
word of mouth adalah penting 
dalam mempengaruhi keputusan 
konsumen, Selain itu Word of 
mouth merupakan satu cara untuk 
mengurangi ketidakpastian, karena 
dengan bertanya kepada teman, 
tetangga atau keluarga, 
informasinya lebih dapat 
dipercaya, sehingga akan 
mengurangi waktu penelusuran 
dan evaluasi merek. Penjualan 
tatap muka adalah satu-satunya 
alat promosi yang digunakan untuk 
berkomunikasi dengan konsumen 
potensial secara langsung, Artinya, 
penjualan tatap muka merupakan 
aktifitas komunikasi antara 
produsen yang diwakili oleh tenaga 
potensial yang melibatkan pikiran 
dan emosi, serta tentu saja 
berhadapan langsung dengan 
konsumen, Selain itu telemarketer 
merupakan penggunaan alat 

komunikasi dan sistem untuk 
menentukan, berkomunikasi dan 
menjual kepada pelanggan serta 
telemarketing membantu 
perusahaan dalam meningkatkan 
pendapatan, mengurangi biaya 
penjualan dan meningkatkan 
kepuasan bagi pelanggannya, 

Hasil penelitian ini 
mendukung pernyataan Assael 
(1995) yang mengatakan bahwa 
Word Of Mouth merupakan hal 
yang sangat penting dalam 
menghasilkan penjualan. Hasil 
penelitian ini juga mendukung 
pernyataan Sumardy (2007) yang 
mengatakan bahwa kegunaan 
Word Of Mouth adalah 
menghasilkan komunikasi 
pemasaran yang membantu untuk 
menjual. 

 
F.  Kesimpulan 

Berdasarkan analisis 
penelitian yang telah dikemukakan 
dapat disimpulkan sesuai dengan 
rumusan masalah dan tujuan yang 
telah ditetapkan, Adapun simpulan 
yang dapat dikemukakan adalah : 
Word Of Mouth berpengaruh 
terhadap keputusan konsumen 

F  Tabel 

= 4,04  =  51,406 

Daerah Penerimaan H 0 

Daerah Penolakan H 0 

F  hitung 
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pada PT, Bumi Putra cabang 
Banyuwangi terbukti kebenarannya, 
dengan nilai F hitung sebesar 
51,406 dengan nilai signifikan 
sebesar 0,000. 

G. Saran 
Berdasarkan kesimpulan 

diatas, maka ada beberapa saran 
yang diberikan untuk dijadikan 
bahan pertimbangan perusahaan 
adalah sebagai berikut : 
1. Diharapkan pada pihak PT, 

Bumi Putra cabang 
Banyuwangi untuk lebih 
meningkatkan program Word 
Of Mouth nya sebagai salah 
satu dari komunikasi 
pemasarannya Karena hal ini 
terbukti berpengaruh terhadap 
keputusan konsumen untuk 
menjadi nasabah.  

2. Diharapkan pada pihak PT, 
Bumi Putra cabang 
Banyuwangi untuk lebih 
meningkatkan pelayanan 
kepada nasabah karena 
pelayanan yang baik bisa 
membuat nasabah merasa 
puas dan saat nasabah merasa 
puas maka mereka akan 
bercerita hal-hal positif 
mengenai perusahaan kepada 
teman dan kerabat mereka.  

3. Penelitian ini diharapkan dapat 
memberi masukan bagi peneliti-
peneliti yang berminat 
melakukan pembuktian tentang 
word of mouth, sehingga 
dimasa yang akan datang 
peneliti lain dapat melakukan 
penelitian terhadap faktor-faktor 
lain yang belum sempat 
terungkap dalam penelitian ini. 
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