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 Purpose- This study analyzes the effect of word of mouth, 
product quality on consumer purchasing decisions, and 
simultaneously analyzes purchasing decisions, word of 
mouth, and product quality on customer loyalty. 

Design/methodology/approach- Data were collected from 
150 respondents from 3 (three) areas Jakarta, Depok, and 
Bogor. Data analysis techniques using Path Analysis. 

Findings- word of mouth and product quality have a positive 
effect on purchasing decisions, as well as simultaneous 
purchasing decisions, word of mouth affects customer loyalty 
but not product quality. Product quality does not affect 
loyalty consumption of local specialties in the city of Bogor-
Depok 

Implications-Local culinary SMEs are advised to maintain 
consumer satisfaction by interacting with them to create a 
positive impression. Consumers who have a positive 
impression will provide the word of mouth so as to increase 
purchasing decisions and customer loyalty 
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Abstrak 

Tujuan- Penelitian ini menganalisa pengaruh word of mouth, kualitas product terhadap 
keputusan pembelian konsumen dan menganalisa secara bersamaan keputusan 
pembelian, word of mouth dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan 

Desain / metodologi / pendekatan- Pengumpulan data melalui survey dengan 
responden terpilih secara purposive sebanyak 150 responden diambil dari 3 (tiga) area 
yaitu Jakarta Bogor Depok. Teknik Analisa data melalui Path Analysis SPSS20.0 dan AMOS 
20.0 

Temuan- Dapat disimpulkan bahwa variabel word of mouth, variabel kualitas produk, 
berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, demikian pula secara simultan 
keputusan pembelian, word of mouth berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan namun 
tidak demikian dengan kualitas produk. Kualitas Produk tidak berpengaruh terhadap 
loyalitas konsumsi makanan khas daerah di kota  Bogor-Depok 

Implikasi- Para UMKM Kuliner khas daerah harus memperhatikan dan melakukan 
interaksi dengan pembeli karenaword of mouth berperan terhadap keputusan pembelian 
dan loyalitas pelanggan 

 
Kata kunci: Word of Mouth, Kualitas Produk, Keputusan Pembelian, Loyalitas 
 
1. Pendahuluan 
Dalam perjalanannya, suatu usaha harus mengalami kemajuan di sistem usahanya, baik dari 
sistem internal maupun sistem eksternal. Jika kedua sistem tersebut berjalan maksimal, maka 
tujuan dari usaha tersebut akan tercapai yaitu dengan mendapat keuntungan yang optimal. 
Apabila tujuannya sudah tercapai, pemilik usaha pasti ingin usahanya bertahan dengan jangka 
waktu yang cukup lama. (Soewanda,2015) 

Pelaku usaha makanan Khas Daerah   harus dapat membuat strategi pemasaran yang 
tepat dan dapat membuat perencanaan untuk dapat bersaing di masa sekarang dan akan 
datang. Karena strategi tesebut merupakan jurus agar supaya produk yang dijual digemari 
banyak konsumen. Sebab konsumen merupakan titik sentral dan target bagi pelaku usaha, 
artinya pelaku usaha harus berorientasi pada konsumen (Soewanda, 2015). 

Makanan tradisional merupakan salah satu penggerak ekononomi masyarakat serta 
aset budaya bangsa yang perlu dilestarikan, agar aset tersebut tetap berkesinambungan ada 
ditenganh masyarakat dan keberadaannya masih dibutuhkan, diinginkan di tengah pesatnya 
peradaban dan kemajuan teknologi. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan 
menggali jenis-jenis makanan tradisional yang ada dan hampir terlupakan. Lantas, perlu 
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mengembangkan jenis makanan tersebut, agar lebih bervariasi. Sehingga terasa lebih menarik 
dan diminati tanpa mengurangi keasliannya. 

Peneliti tertarik melakukan penelitian ini dikarenakan, hasil penelitian terdahulu, 
dibuktikan bahwa variabel Worth of Mouth, kualitas produk, loyalitas dan mediasi kepetusan 
pembelian mempunyai hubungan yang tidak konsisten.  Beberapa hasil penelitian terdahulu 
antara lain penelitian Dewi, Magdalena dkk (2014) menjelaskan bahwa variabel Worth of 
Mouth berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian. Penelitian Nila Kasuma Dewi, 
dkk (2012, 11-29) dan Zulianti serta Ramadania (2014, 118-136), menjelaskan bahwa adanya 
pengaruh antara variabel citra dan loyalitas, Penelitian Ziko Pasaribu, Diah Agung E (2015, 8-
9) membuktikan bahwa penggunaan media internal mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap citra perusahaan. Hasi penelitian yang berbeda, yaitu penelitian Fetria Eka Yudiana 
dan Joko Setyono (2016; 19) menunjukkan bahwa variabel CSR tidak berpengaruh terhadap 
variabel loyalitas. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis mengenai 
pengaruh word of mouth dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian dan dampaknya 
pada loyalitas pelanggan makanan Khas Daerah serta tolak ukur pengaruh strategi promosi 
terhadap minat beli dalam mempengaruhi loyalitas pelanggan makanan Khas Daerah 
Nusantara. Sementara manfaat untuk bagi pelaku UMKM Kuliner hasil penelitian ini dapat 
dijadikan bahan acuan untuk memperbaiki diri mengembangkan usahanya melalui 
peningkatkan laba penjualan dengan cara mempertahankan loyalitas pelanggan baik lokal 
maupun para wisatawan pencinta kuliner nusantara Berdasarkan uraian yang dikemukakan di 
atas agar UMKM dapat unggul dalam menghadapi persaingan di era globalisasi dan percepatan 
informasi industry 4.0, maka diperlukan suatu penelitian Analisis Keputusan Pembelian 
Makanan Khas Daerah Ditinjau dari Pengaruh Word of Mouth dan Kualitas Produk Serta 
Dampaknya pada Loyalitas Pelanggan (Studi Empirik di Kota Depok dan Bogor) dengan tujuan 
ingin mengetahui pengaruh Worth of Mouth dan Kulitas Produk  terhadap Loyalitas Pelanggan. 

 
2. Kajian Pustaka dan Hipotesis 
Word of Mouth   didefinisikan sebagai suatu hal yang dibicarakan banyak orang (Khasali, 
2008). Pembicaraan terjadi karena adanya kotroversi yang membedakan hal-hal biasa dan 
normal dilihat orang. Word of Mouth Marketing  menurut Hasan (dalam Miranda, 2014) 
diartikan sebagai “upaya memberikan alasan agar orang berbicara merek, produk, 
maupun jasa dan membuat berlangsungnya pembicaraan itu lebih mudah”. Menyebabkan 
konsumen berbagi pengalaman dengan orang lain. Agar prosesnya dapat berjalan dengan 
sempurna marketer perlu mencari orang yang sangat terkesan dan sangat puas terhadap 
produk atau jasa yang ia terima. Orang semacam ini akan menjadi rekomender yang besar 
pengaruhnya terhadap orang lain.Word of Mouth atau biasa disebut dengan promosi dari 
mulut ke mulut selalu menjadi fenomena marketing yang menarik untuk dibicarakan. 
Beberapa orang pemasar mempunyai pandangan skeptis dan memandang rendah promosi 
seperti ini. Karena promosi ini seringkali memerlukan biaya yang sangat kecil atau bahkan 
tidak memerlukan biaya sama sekali. Kekuatan Word of Mouth juga bertambah, mengingat 
bahwa manusia adalah makhluk sosial yang senang berinteraksi dan berbagi satu sama 
lain, termasuk masalah preferensi pembelian. Word of Mouth mampu menyebar begitu 
cepat bila individu yang menyebarkannya memiliki jaringan yang luas. Word of Mouth 
adalah suatu sarana komunikasi pemasaran yang efektif, murah, dan kredibel (Kertajaya, 
2007). 
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Kualitas produk merupakan hal penting yang harus diusahakan oleh setiap 
perusahaan apabila menginginkan produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar. 
Menurut Garvin dan A. Dale Timpe (dalam Alma, 2011) kualitas adalah keunggulan yang 
dimiliki oleh produk tersebut. Kualitas dalam pandangan konsumen adalah hal yang 
mempunyai ruang lingkup tersendiri yang berbeda dengan kualitas dalam pandangan 
produsen saat mengeluarkan suatu produk yang biasa dikenal kualitas sebenarnya. 
kualitas merupakan perpaduan antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh 
mana keluaran dapat memenuhi prasyarat kebutuhan pelanggan atau menilai sampai 
seberapa jauh sifat dan karakteristik itu memenuhi kebutuhannya. Untuk mencapai 
kualitas produk yang diinginkan maka diperlukan suatu standarisasi kualitas. Cara ini 
dimaksudkan untuk menjaga agar produk yang dihasilkan memenuhi standar yang telah 
ditetapkan sehingga konsumen tidak akan kehilangan kepercayaan terhadap produk yang 
bersangkutan. Pembentukan kualitas produk itu sendiri adalah untuk meyakinkan 
konsumen bahwa produk yang terbaik menurut kebutuhan konsumen. Bahkan untuk 
lebih meyakinkan ada perusahaan-perusahaan yang berani memberi jaminan ganti rugi 
bila produknya tidak berkualitas atau tidak sesuai dengan promosi yang disampaikan 

Keputusan pembelian yang diambil oleh pembeli sebenarnya merupakan 
kumpulan dari sejumlah keputusan yang terorganisir (Adirama Aldi, 2012). Keputusan 
pembelian merupakan sikap seseorang untuk membeli atau menggunakan suatu produk 
baik berupa barang atau jasa yang telah diyakini akan memuaskan dirinya dan kesediaan 
menanggung resiko yang mungkin ditimbulkannya. Keputusan pembelian yang diambil 
oleh pembeli sebenarnya merupakan kumpulan dari sejumlah keputusan yang 
terorganisir (Adirama Aldi, 2012). Keputusan pembelian adalah proses pengintegrasian 
yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku 
alternatif dan memilih salah satu diantaranya, yang berarti keputusan pembelian dari 
pelanggan secara umum dilihat sebagai proses yang terdiri dari tahapan-tahapan yang 
dilewati konsumen dalam membeli sebuah produk atau jasa. Keputusan pembelian 
didasarkan pada 2 (dua) motif yaitu rasional dan emosional. Motif rasional lebih mengacu 
pada manfaat yang ingin didapatkan dari suatu produk. Sedangkan motif emosional 
mengikuti subjektifitas seseorang seperti gengsi, kelas sosial, estetika, dan faktor personal 
lainnya. 

Loyalitas pelanggan sebagai kekuatan hubungan antara sikap relatif individu 
terhadap suatu kesatuan (merek, jasa, toko, atau pemasok) dan pembelian ulang. Loyalitas 
pelanggan menekankan pada runtutan pembelian yang dilakukan konsumen seperti 
proporsi dan probabilitas pembelian. Loyalitas pelanggan merupakan faktor penting yang 
menjadi alat ukur pembelian kembali. (Surya dan Setyaningrum, 2009). Loyalitas dapat 
didefinisikan sebagai sikap konsumen terhadap suatu produk atau merek yang 
diwujudkan dengan membeli terus menerus produk yang sama sepanjang waktu yang 
merupakan hasil dari pembelajaran dimana produk dapat memuaskan kebutuhannya. 
Konsumen yang dapat dikategorikan sebagai konsumen yang setia adalah konsumen yang 
puas dengan produk tertentu sehingga mereka mempunyai antusiasme untuk 
memperkenalkannya pada siapapun yang mereka kenal. Selanjutnya konsumen yang loyal 
juga akan menunjukkan kesetiaan mereka dengan membeli produk-produk lainnya dari 
perusahaan yang sama. 
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Hubungan Word of Mouth terhadap keputusan pembelian. 
Variabel word of mouth berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian, 
variabel keputusan pembelian berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan 
konsumen, variabel word of mouth berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan 
konsumen, dan variabel word of mouth berpengaruh signifikan terhadap variabel 
kepuasan konsumen melalui variabel keputusan pembelian sebagai variabel mediator 
(Nugraha, Suharyono, dan Kusumawati, 2015), berdasarkan uraian ini maka Hipotesis 
yang diajukan adalah : 

H1: Word of Mouth berpengaruh positf terhadap keputusan pembelian  
 
Hubungan Kualitas produk terhadap keputusan pembelian 
Hasil pengujian secara simultan dengan menggunakan uji F menunjukkan bahwa model 
regresi linear berganda layak sebagai model penelitian. Selanjutnya dengan menggunakan 
uji t menunjukkan bahwa harga berpengaruh signifikan dan negatif terhadap keputusan 
pembelian, sedangkan kualitas produk berpengaruh signifikan dan positif terhadap 
keputusan pembelian. Selanjutnya variabel independen yang dominan terhadap 
keputusan pembelian adalah kualitas produk (Anwar dan Satrio ,2015) berdasarkan 
uraian ini maka Hipotesis yang diajukan peneliti adalah :  

H2: Kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 
 
Hubungan Word of Mouth terhadap loyalitas pelanggan 
Penelitian ini menggunakan Variabel Brand Image yang baik, dan WOM (Word of 
Mouth) yang diterima dengan positif maka  konsumen akan loyal terhadap produk 
RM.Dahsyat Wanea dan akan membeli kembali produk bahkan sampai 
mempromosikannya kepada konsumen lainnya. Hasil dari penelitian ini menunjukan 
bahwa secara simultan Brand Image dan WOM (Word of Mouth) berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas konsumen. Secara parsial brand image berpengaruh signifikan terhadap 
loyalitas kosumen dan wom berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen. Brand 
Image dan WOM (Word of Mouth)  salah satu faktor penting agar konsumen loyal terhadap 
produk yang ditawarkan, karena dengan Brand image dan WOM (word of mouth)  yang 
positif, maka akan terjadi Loyalitas konsumen.( Melias Oliviana, Lisbeth Mananeke, 
Christoffel Mintardjo, 2017) berdasarkan hal ini maka Hipotesis yang diajukan  peneliti 
adalah  

H4: Word of Mouth berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan 
 
Kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan 
Pengembangan dan pengujian model empiris loyalitas merek pengembangan atas dasar 
kualitas produk dan citra merek. Penelitian ini dilakukan pada pelanggan device Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan 
pembelian, dan citra merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Kualitas 
produk, citra merek, dan keputusan pembelian berpengaruh positif terhadap loyalitas 
merek. Selain itu, kualitas produk memiliki pengaruh tidak langsung terhadap loyalitas 
merek melalui mediasi keputusan pembelian, kualitas produk berpengaruh langsung 
terhadap loyalitas merek sehingga pengaruh total kualitas produk terhadap loyalitas 
merek adalah sama dengan efek langsung ditambah efek langsung. Citra merek memiliki 
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pengaruh tidak langsung terhadap loyalitas merek melalui keputusan mediasi pembelian. 
(Tjahjaningsih dan Yuliani, 2009)berdasarkan uraian ini maka Hipotesis yang diajukan 
peneliti adalah  

H5: Kualitas produk berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan 
 
 
 
3. Metode 
Desain Penelitian 
Para peneliti dapat memilih jenis-jenis penelitian yang berhubungan erat dengan prosedur atau 
alat metoda yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dan asosiatif. Penelitian deskriptif berkaitan 
dengan pengumpulan fakta dan data secara valid untuk memberikan gambaran mengenai objek 
yang diteliti, sedangkan Asosiatif bertujuan unyuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih 
 
Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini yaitu konsumen Makanan Khas Daerah di Kota Depok dan 
Bogor.Dalam penelitian ini hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian disebut 
sampel.Dengan ukuran sampel dalam penelitian harus memiliki jumlah sampel minimum lima kali 
(5x) jumlah pernyataan yang dianalisis (Hair et al, 2010:102). Dalam kuisioner ini terdapat 29 
pernyataan yang di analisis dengan minimal sampel yang dibutuhkan adalah 150 responden 
sehingga dalam penelitian ini sudah dianggap cukup. Tehnik sampling yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah nonprobabilitysampling, Sedangkan metodenya purposive samplingyaitu tehnik 
penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012:96). 
 
Pengukuran 
Skala likert adalah salah satu teknik pengukuran sikap yang paling sering digunakan dalam riset 
pemasaran, merupakan teknik self report bagi pengukuran sikap dimana subjek diminta untuk 
mengindikasikan tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan mereka terhadap masing-masing 
pernyataan (Eko Pujiyanto 2017)  Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan 
data primer langsung dari sampling responden dan menggunakan alat ukur berupa kuesioner 
dengan jawaban tertutup sesuai skala Likert 1-5, tujuannya dapat mengetahui tingkat kesesuaian 
independent variabel yang terdiri atas Word of Motuh (WOM) danKualitas Produk  yang 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian serta tingkat loyalitas responden : yaitu 1 = sangat 
tidak setuju WOM atau Kualitas Produk mempengaruhi , 2 = tidak setuju WOM atau Kualitas Produk 
mempengaruhi, 3 = netral/ragu-ragu, 4 = setuju WOM atau Kualitas Produk mempengaruhi, dan 5 = 
sangat setuju. WOM atau Kualitas Produk mempengaruhi Tingkat penilaian responden tentang 
variabel digunakan rumus rentang skala (RS) = (nilai tertinggi – nilai terendah)/jumlah nilai, 
sehingga RS = (5-1)/5 = 0,80. Kategori tingkat penilaian responden sebagai berikut : sangat rendah 
= 1,00 – 1,80, rendah = 1,81 – 2,60, sedang = 2,61 – 3,40, tinggi = 3,41 – 4,20, sangat tinggi = 4,21 – 
5,00 
 
Teknik analisis 
Analisa data menggunakan analisis jalur (Path Analysis) dengan Program SPSS 20 dan AMOS 
20,merupakan bentuk terapan dari analisis multiregresi yang membantu memudahkan pengujian 
hipotesis dari hubungan-hubungan antar variabel yang cukup rumit. Konstruk yang dibangun 
seperti path diagram diatas dapat dibedakan menjadi dua kelompok variabel yaitu variabel 
eksogen yang terdiri dari Word of Mouth (X1) dan Kualitas Produk (X2), dan variabel endogen 
terdiri dari Keputusan Pembelian (Y) dan Loyalitas Pelanggan (Z). Variabel eksogen, yang dikenal 
juga sebagai source variabel atau indenpendent variabel adalah variabel yang tidak diprediksi oleh 
variabel yang lain dalam model, maka persamaan struktural yang akan dicari dan diuji koefisiennya 
adalah sebagai berikut : 
 
Y = ß1X1 + ß2X2+ e 
Z = ß3Y + ß4X1 + ß5X2 + e 
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Keterangan : 
e (Error) = Selisih antara nilai duga dengan pengamatan sebenarnya 
ß (Loading Factor) = Koefisien yang akan diestimasi  
 
Estimasi model pengukuran dan estimasi struktur persamaan.. AGFI adalah kriteria yang 
memperhitungkan proporsi tertimbang dari varians dalam suatu matriks kovarians sampel. Nilai > 
0,90 dapat diinterpretasikan sebagai tingkatan yang baik ( goodoverral model fit ) sedangkan nilai > 
0,80 menunjukkan nilai yang cukup (adequate fit). 
 
4. Hasil dan Pembahasan 
Berdasarkan hasil pengamatan pada gambar analisis full modeldapat ditunjukkan bahwa 
model memenuhi kriteria fit. Hasilperhitunganujichi–square pada full model memperoleh nilai 
chi–squaresebesar 34,582. GFI bernilai 0,906 dalam kategori good fit, CFI bernilai 0,802 
kategori marginal fit, RMSEA bernilai 0,000 kategori close fit. Hasil tersebut menunjukkan 
bahwa model keseluruhanmemenuhi kriteria model fit. Sehingga secara keseluruhan model 
persamaan analisis jalur yang digunakan dapat diterima dan pengujian hipotesa dapat 
dilanjutkan. 
 

Tabel 1. Hasil Pengukuran Tingkat Kesesuaian (goodness-of-fit model) 
UkuranGoodness 

of fit 
Batas Penerimaan 

Goodness-of-fit-
model 

Hasil Evaluasi 

Chi-Square  34.582 Makin kecilmakinbaik 
Probability level >0.05 0,000  
GFI >0.90 0,906 Good fit 
CFI >0.90 0,802 Marginal fit 
RMSEA <0.08 0,000 Close fit 

Sumber: Data diolah, 2019 

Analisis Pengaruh Word of mouth Terhadap Keputusan pembelian 
Hasil pengujian membuktikan bahwa koefisien variabel word of mouth terhadap keputusan 
pembelianadalah positif sebesar 0.284 yang berarti setiap terjadi kenaikan 1 satuan dari word 
of mouth maka akan diikuti meningkatnya keputusan pembelian sebesar 0,284 satuan pada 
makanan khas daerah.  Sedangkan pengaruh word of mouth terhadap keputusan 
pembelianadalah signifikan secara statistik karena diperoleh C.R 3,816> ttabel 1,976 dan 
probabilitas sebesar 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak dan H1 diterima.  Artinya terdapat 
pengaruh signifikan variabel word of mouth (X1) terhadap variabel keputusan pembelian (Y) 
atas makanan khas daerah pada taraf signifikansi 5%. 
 
Analisis Pengaruh Kualitas ProdukTerhadap Keputusan Pembelian 
Hasil pengujian membuktikan bahwa koefisien variabel kualitas produkterhadap keputusan 
pembelianadalah positif sebesar 0.517 yang berarti setiap terjadi kenaikan 1 satuan dari 
kualitas produk akan diikuti pada meningkatnya keputusan pembelian makanan khas daerah 
sebesar 0,517 satuan. Sedangkan pengaruh kualitas produkterhadap keputusan 
pembelianadalah signifikan secara statistik karena diperoleh C.R 6,951> ttabel 1,976 dan 
probabilitas sebesar 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak dan H2 diterima.  Artinya terdapat 
pengaruh signifikan variabel kualitas produk(X2) terhadap variabel keputusan pembelian (Y) 
atas makanan khas daerah pada taraf signifikansi 5%. 
 
Analisis Pengaruh Keputusan pembelianTerhadap Loyalitas pelanggan 



JRMB Volume 5, No.2, 2020:  273 - 284 280 

Hasil pengujian membuktikan bahwa koefisien variabel keputusan pembelianterhadap 
loyalitas pelangganadalah positif sebesar 0.292 yang berarti setiap terjadi keputusan 
pembelian sebesar 1 satuan akan diikuti oleh meningkatnya loyalitas pelanggan pada makanan 
khas daerah sebesar 0,292 satuan. Sedangkan pengaruh keputusan pembelianterhadap 
loyalitas pelangganadalah signifikan secara statistik karena diperoleh C.R 3,349> ttabel 1,976 
dan probabilitas sebesar 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak dan H3 diterima.  Artinya terdapat 
pengaruh signifikan variabel keputusan pembelian(Y) terhadap variabel loyalitas pelanggan 
(Z) atas makanan khas daerah pada taraf signifikansi 5%. 
 
Analisis Pengaruh Word of mouth Terhadap Loyalitas pelanggan 
Hasil pengujian membuktikan bahwa koefisien variabel word of mouth terhadap loyalitas 
pelangganadalah positif sebesar 0.258 yang berarti setiap terjadi kenaikan satu satuan word of 
mouth maka akan diikuti oleh meningkatnya loyalitas pelanggan sebesar 0,258 satuan.  
Pengaruh word of mouth terhadap loyalitas pelangganadalah signifikan secara statistik 
karenadiperoleh C.R 3,122 > ttabel 1,976 dan probabilitas sebesar 0,002 < 0,05, maka Ho ditolak 
dan H4 diterima.  Artinya variabel word of mouth (X1) berpengaruh signifikan terhadap 
loyalitas pelanggan (Z) atas makanan khas daerah pada taraf signifikansi 5%. 
 
Analisis Pengaruh Kualitas produkTerhadap Loyalitas pelanggan 
Hasil pengujian membuktikan bahwa koefisien variabel kualitas produkterhadap loyalitas 
pelangganadalah positif sebesar 0.150 yang berarti setiap terjadi kenaikan satu satuan dari 
kualitas produk akan diikuti oleh meningkatnya loyalitas pelanggan sebesar 0,150 satuan. 
Namun pengaruh kualitas produkterhadap loyalitas pelangganadalah tidak signifikan secara 
statistik karenadiperoleh C.R 1,653 < ttabel 1,976 dan probabilitas sebesar 0,098 > 0,05, maka 
Ho diterima dan H5 ditolak.  Artinya tidak terdapat pengaruh signifikan variabel kualitas 
produk(X2) terhadap variabel loyalitas pelanggan (Z) atas makanan khas daerah pada taraf 
signifikansi 5%. Koefisien jalur dapat digunakan untuk menjelaskan korelasi dalam model 
jalur menjadi pengaruh langsung dan tidak langsung. 
 
 

Tabel 2. Hasil Nilai Direct Effect dan Indirect Effect 

Direct Effect Indirect Effect Total 

Word of mouth 
Loyalitaspelanggan 

0,258  (0,284 x 0,292) 0,083 0,341 
 

Kualitasproduk Loyalitas 
pelanggan 

0,150  (0,517 x 0,292)  0,151 0,301 

Word of mouth Keputusan 
pembelian 

0,284    

Kualitas produk  Keputusan 
pembelian 

0,517    

Keputusan pembelianLoyalitas 
pelanggan 

0,292    

Sumber: Data diolah, 2019 

Berdasarkan Tabel tersebut pengaruh tidak langsung (indirect impact) dari variabel word of 
mouth terhadap loyalitas pelangganmelalui keputusan pembeliansebesar 0,083 lebih kecil 
nilainya dibandingkan pengaruh secara langsung (direct effect) word of mouth terhadap 
loyalitas pelangganyaitu sebesar 0,258. Dengan demikian variabel keputusan pembeliantidak 
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dapat menjadi variabel intervening antara word of mouth terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini 
berarti word of mouth tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelangganmelalui 
keputusan pembelian. 

Sedangkan pengaruh tidak langsung (indirect effect) dari variabel kualitas produk 
terhadap loyalitas pelangganmelalui keputusan pembeliansebesar 0,151 lebih besar nilainya 
dibandingkan pengaruh secara langsung kualitas produk terhadap loyalitas pelangganyaitu 
sebesar 0,150. Dengan demikian variabel keputusan pembeliandapat menjadi variabel 
intervening antara kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini berarti kualitas 
produk berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelangganmelalui keputusan 
pembelian. 
 
5. Keterbatasan dan Agenda Penelitian Mendatang 
Terdapat sejumlah keterbatasan dalam penelitian ini, pertama adalah masalah keterwakilan, 
dimana sampel penelitian ini sebagian hanya  areal yang terbatas  sehingga kemungkinan tidak 
mewakili nilai dan persepsi konsumen yang. Penelitian mendatang disarankan untuk 
menambahkan variabel  lain lagi. Kedua, penggunaan sampling non-probability membatasi 
generalisasi temuan. Disarankan bahwa studi masa depan harus menggunakan sampel acak. 
Ketiga, penelitian ini hanya berfokus pada makanan khas daerah tetentu yang stadart kualitas 
produknya juga sudah terukur. Penelitian mendatang disarankan untuk menggunakan teknik 
analisis yang sekaligus dapat menampilkan model secara bersamaan, misalnya dengan 
menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan pendekatan multi-group sample. 
 
6. Kesimpulan 
Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisa pengaruh word of mouth, kualitas product 
terhadap keputusan pembelian konsumen dan menganalisa secara bersamaan keputusan 
pembelian, word of mouth dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. Hasil uji 
hipotesis membuktikan bahwa variabel kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap 
loyalitas pelanggan pada makanan khas daerah di wilayah Depok dan Bogor. Dapat 
disimpulkan bahwa variabel word of mouth, variabel kualitas produk,berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian makanan khas daerah demikian pula keputusan pembelian, 
word of mouth berpengaruh significant terhadap loyalitas makanankhas daerah sedangkan 
kualitas produk tidak berpengaruh terhadap loyalitas makanan khas daerah di kota Bogor-
Depok. Saran yang diberikan adalah UMKM Makanan daerah  perlu memberikan perhatian 
pada interaksi dan menjaga word of mouth pelanggan karena implikasi terhadap keputusan 
pembelian dan loyalitas pelanggan, sedangkan kualtas produk hanya berpengaruh positif 
terhadap keputusan pembelian. 
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