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ABSTRAK

Pengaruh Electronic Word of Mouth dan Brand Image terhadap Purchase
Intention Smartphone Apple iPhone di Bandar Lampung

Oleh

David Saputra

Seiring dengan pertumbuhan dan evolusi internet, electronic word of mouth telah
menjadi fenomena yang penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
menganalisis pengaruh electronic word of mouth dan brand image terhadap
purchase intention smartphone Apple iPhone.

Sumber data yang digunakan adalah primer yaitu dengan menyebarkan kuesioner.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 150 responden yang
disebarkan kepada para pengguna atau yang pernah memakai iPhone di Bandar
Lampung. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode snowball
sampling dan data dianalisis menggunakan Struktural Equation Modeling (SEM)
dengan software AMOS 18.0.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa electronic word of mouth tidak
berpengaruh signifikan terhadap purhcase intention, electronic word of mouth
berpengaruh signifikan terhadap brand image, dan brand image berpengaruh
signifikan terhadap purchase intention. Efek tidak langsung electronic word of
mouth dengan brand image sebagai variabel pemediasi lebih besar dibandingkan
pengaruh langsungnya terhadap purchase intention.

Kata kunci: electronic word of mouth, brand image, purchase intention.
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ABSTRACT

Effect of Electronic Word of Mouth and Brand Image on Purchase Intention
Smartphone Apple iPhone in Bandar Lampung

by

David Saputra

Along with the growth and evolution of the Internet, electronic word of mouth has
become an important phenomenon. This study aims to identify and analyze the
influence of electronic word of mouth and brand image of Apple's iPhone
smartphone purchase intention.

The data used is primary is by distributing questionnaires. The sample used in this
study were 150 respondents distributed to users or who have already used the
iPhone in Bandar Lampung. The sampling technique used was snowball sampling
method and the data were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM)
with AMOS 18.0 software.

Our research found that electronic word of mouth no significant effect on
purhcase intention, electronic word of mouth significant effect on brand image,
and brand image have a significant effect to purchase intention. Indirect effects of
electronic word of mouth with its brand image as intervening variable greater than
its direct effect on purchase intention.

Keywords: electronic word of mouth, brand image, purchase intention.
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BAB I

PENDUHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi cara bekerja

masyarakat modern. Masyarakat modern ini telah dipermudah dengan adanya produk

dari teknologi informasi dan komunikasi berupa internet. Dewasa ini internet telah

menjadi penghubung untuk mempermudah komunikasi baik dalam bidang perkerjaan

maupun kegiatan sehari-hari.

Secara umum banyak sekali manfaat yang didapat dari pengaksesan internet,  dimulai

dari kemudahan memperoleh informasi tanpa batas baik berkenaan tentang individu,

sosial, pendidikan maupun informasi bisnis. Pengaksesan informasi melalui internet

tidak mengenal batas geografis, ras, budaya, negara,maupun kelas ekonomi. Internet

sebagai akses informasi tanpa batas mampu menciptakan suatu aplikasi untuk

komunitas masyarakat berbagi dengan komunitas masyarakat lainnya di belahan bumi

manapun seperti, Twitter, Instagram, Youtube dan Path. Perkembangan internet ini

tidak menutup kemungkinan dapat menjalin kerjasama dalam berbagai bidang

melalui komunitas dalam internet. Berbagai manfaat yang dirasakan pengguna
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internet dengan banyaknya kemudahan yang diperoleh dalam penggunaan internet

mengakibatkan peningkatan jumlah pengguna pada setiap tahunnya.

Pengguna internet dapat mengakses internet melalui berbagai media, mulai dari

komputer, laptop, handphone, hingga smartphone. Smartphone merupakan telepon

genggam yang mempunyai kemampuan dengan pengunaan dan fungsi yang

menyerupai komputer. (https://id.wikipedia.org/wiki/Ponsel_cerdas)

Pada saat ini terdapat banyak sekali merek smartphone yang telah berkembang dan

beredar di pasaran, diantaranya yaitu Samsung, Apple, Lennovo, Huawei, LG, Sony,

ZTE, Nokia, Xiaomi, dan lain-lain.

Salah satu produk teknologi telekomunikasi yang saat ini memiliki perkembangan

penjualan cukup baik adalah Apple iPhone. Smartphone Apple iPhone hadir dengan

segmentasi kelas menengah ke atas. Hal ini dapat kita lihat pada tabel 1.1, Apple

cenderung stabil penjualan produknya dengan pangsa pasar pada tahun 2014 sebesar

16,4% atau sebesar 192 juta unit. Kemudian pada tahun 2015, penjualan produk

Apple naik, dengan pangsa pasar sebesar 17,5% atau sebesar 226 juta unit. Pada awal

tahun 2016, pangsa pasar Apple mencapai 16,8% atau sebesar 234 juta unit.
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Tabel 1.1
Pangsa Pasar Ponsel Pintar pada Pasar Global Tahun 2014-2016

(sumber: trendforce.com Januari 2016)

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat penjualan produk Apple mulai dari tahun 2014 sampai

2016 secara jumlah (Volume) dan pangsa pasar ponsel pintar (smartphone) pada

pasar global. Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukan bahwa penjualan produk Apple

terjadi kenaikan setiap tahunnya dibandingkan dengan pesaing terberatnya yaitu

Samsung. Hal tersebut menjadi alasan peneliti untuk mengetahui faktor-faktor apa

saja yang mengakibatkan kenaikan penjualan pada tiap tahunnya.

Peringkat
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

Perusaha
an

Pangsa
Pasar

Perusaha
an

Pangsa
Pasar

Perusaha
an

Pangsa
Pasar

1 Samsung 27,8% Samsung 24,8% Samsung 22,2%
2 Apple 16,4% Apple 17,5% Apple 16,8%

3
Lennovo+
Motorola

7,9% Huawei 8,4% Huawei 9,3%

4 Huawei 6,2% Xiaomi 5,6% Lennovo 6,1%
5 LG 5,4% Lennovo 5,4% Xiaomi 5,8%
6 Xiaomi 5,2% LG 5,3% LG 5,0%
7 Coolpad 4,2% TCL 4,0% TCL 4,0%
8 Sony 3,9% OPPO 3,8% OPPO 3,9%

9 TCL 3,3%
BBK/
VIVO

3,3%
BBK/
VIVO

3,4%

10 ZTE 3,1% ZTE 3,1% ZTE 3,1%
11 Lainnya 16,6% Lainnya 18,8% Lainnya 20,3%

Total
penjualan

(unit:
Milyar)

1.172,3 1.292,7 1.397,1
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Smartphone Apple iPhone ini dipilih oleh para konsumen karena memang memiliki

kualitas yang tinggi dibandingkan smartphone jenis lainnya yang mengusung

Android sebagai sistem operasi ponselnya. Banyak orang yang mengatakan bahwa

masih banyak smartphone merek lain yang spesifikasinya lebih baik dari Apple

iPhone, tetapi spesifikasi yang lebih baik bukan berarti kualitasnya lebih baik pula.

Hal ini dikarenakan Apple tidak akan mengeluarkan produk baru sampai kualitasnya

benar-benar baik. Jika dibandingkan dengan kompetitornya, performa iPhone itu

sangat mulus, tidak ada lag atau lemot, kualitas fotonya juga sangat mumpuni, dan

lain-lain. Memang, dari semua hal itu harga iPhone jadi lebih mahal, tapi dengan

kualitas yang didapat akan sangat sebanding dan puas dalam memakai produk iPhone

ini. Kepuasan konsumen lah yang menjadi target dari Apple. Apabila pelanggan puas

terhadap produk Apple iPhone, maka konsumen Apple iPhone tersebut dapat

menyebarkan kepuasannya kepada konsumen lain, sehingga orang yang mendengar

menjadi tertarik untuk ikut memakai produk Apple iPhone. Prinsip inilah yang

dikenal dengan sebutan word of mouth di dunia marketing (pemasaran).

Menurut Silverman, George (2001) dalam Sutriono (2008), Word of mouth adalah

komunikasi tentang produk dan jasa antara orang-orang yang dianggap independen

dari perusahaan yang menyediakan produk atau jasa. Komunikasi ini bisa saja berupa

percakapan, atau hanya satu arah testimonial. Misalnya berbicara langsung, melalui

telepon, e-mail, listgroup, media sosial, website atau sarana komunikasi lainnya.

Komunikasi melalui website, media sosial,  atau alat komunikasi lainnya yang

menggunakan internet dalam smartphone sebagai medianya, hal ini lah yang biasa
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disebut dengan electronic word of mouth (e-WOM). Menurut Jalivand dan Samiei

(2012) menyatakan bahwa electronic word of mouth (e-WOM) didefinisikan sebagai

pernyataan positif atau negatif yang dibuat oleh mantan pelanggan, pelanggan aktual,

atau pelanggan potensial tentang sebuah produk yang dibuat terbuka untuk banyak

orang  melalui internet. Untuk contoh e-WOM nya adalah review online yang berada

di website-website (ex: kaskus.co.id atau tabloidpulsa.co.id) atau media sosial (ex:

facebook.com) tentang smartphone Apple iPhone.

Pada jaman sekarang di mana era persaingan antar developer smartphone semakin

sengit dalam melakukan promosi, konsumen akan jauh lebih kritis dan banyak

mencari informasi mengenai kelebihan dan kekurangan smartphone sebelum

membuat keputusan untuk melakukan pembelian. Konsumen akan melakukan

pemrosesan informasi (Consumer Information Processing) dengan cara melihat-lihat

review online melalui website-website maupun media sosial yang ada. Selanjutnya

konsumen akan mengevaluasi produk atau merek tersebut. Menurut Hubspot (2012)

dalam  Priyandana (2015), sebanyak 70% konsumen lebih besar probabilitasnya

melakukan pembelian berbasis referensi media sosial.

Konsumen pada awalnya dalam melakukan pemilihan produk sangat memperhatikan

kualitas dan bentuk (fitur) produk, tetapi seiring berkembangnya teknologi dalam

proses produksi di setiap perusahaan membuat hampir semua produk yang

ditawarkan kepada konsumen memiliki kualitas dan bentuk yang sama atau bahkan

nyaris tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Oleh karena itu konsumen akan

memilih dan membeli produk atau jasa yang memiliki nilai tambah (value added)
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diantara produk atau jasa lainnya. Nilai dapat dibentuk dari asosiasi yang kuat dan

berhubungan pada sebuah merek. Dari beberapa asosiasi merek yang saling

berhubungan tersebut akan menimbulkan suatu rangkaian yang disebut brand image

(citra merek). Tanpa citra yang kuat dan positif, sangatlah sulit bagi perusahaan

selaku pelaku pasar dalam mempengaruhi niat beli konsumen untuk menarik

perhatian pelanggan baru dan mempertahankan yang sudah ada.

Brand image (citra merek) menjadi hal yang sangat penting yang harus diperhatikan

oleh para perusahaan selaku pelaku pasar, karena melalui brand image (citra merek)

yang baik akan dapat menimbulkan nilai-nilai emosional pada diri konsumen. Nilai

emosional akan terlihat dengan timbulnya perasaan positif pada saat konsumen

membeli atau menggunakan suatu merek. Selain itu melalui citra merek yang baik

secara emosional juga akan membentuk kepuasan dalam diri individu yang

menghasikan kesan kualitas (persepsi nilai yang dirasakan pelanggan atas mutu

produk) terhadap suatu merek yang akhirnya menciptakan pembelian berulang.

Demikian sebaliknya, apabila suatu merek memiliki citra yang buruk dibenak

konsumen, maka kecil kemungkinan konsumen untuk membeli atau menggunakan

produk dan layanan jasa tersebut.

Penempatan brand image dibenak konsumen harus dilakukan secara terus-menerus

agar brand image yang tercipta tetap kuat dan dapat diterima secara positif. Brand

image yang baik tentang produk akan menguntungkan perusahaan karena konsumen

secara tidak disadar akan merekomendasikan produk kepada orang lain melalui

website-website atau forum-forum online, hal inilah yang disebut e-WOM. Kemudian
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ketika sebuah merek memiliki citra merek (brand image) yang kuat dan positif di

benak konsumen maka merek tersebut akan selalu diingat dan kemungkinan

konsumen membeli merek bersangkutan sangat besar.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan

penelitian mengenai hal tersebut dan menyajikannya dengan judul: “Pengaruh

Electronic Word Of Mouth dan Brand Image terhadap Purchase Intention

Smartphone Merek Apple iPhone di Bandar Lampung.”

1.2 Identifikasi Masalah

Jika dilihat pada Tabel 1.1, penjualan produk Apple cenderung meningkat

penjualannya dengan pangsa pasar pada tahun 2014 sebesar 16,4% atau sebanyak

192,3 miliyar unit. Kemudian pada tahun 2015, penjualan produk Apple naik,

dengan pangsa pasar sebesar 17,5% atau sebanyak 226,2 milyar unit. Pada awal

tahun 2016, pangsa pasar Apple mencapai 16,8% atau sebanyak 234,7 milyar unit.

Sedangkan jika dilihat jumlah penjualan pesaing terberatnya yaitu Samsung tiap

tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2014 penjualan Samsung sebesar 27,8%

atau sebanyak 325,9 milyar unit. Pada tahun 2015 penjualan Samsung sebesar 24,8%

atau 320,6 milyar unit. Pada tahun 2016 penjualan Samsung turun sebesar 22,2%

atau 310,2 milyar unit. Berdasarkan data di atas ini, kenaikan penjualan Apple

iPhone tiap tahunnya dibandingkan dengan pesaing terberatnya yaitu Samsung ini

diperkirakan ada kaitannya dengan pengaruh kuatnya brand image Apple yang

dibuat dengan strategi pemasaran yang lebih modern yaitu electronic word of mouth
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(e-WOM), sehingga membuat purchase intention Apple iPhone lebih besar tiap

tahunnya. Penempatan brand image dibenak konsumen ini dilakukan secara terus-

menerus sehingga brand image yang tercipta tetap kuat dan dapat diterima secara

positif. Brand image yang baik tentang produk akan menguntungkan perusahaan

karena konsumen secara tidak disadar akan merekomendasikan produk kepada orang

lain melalui internet, hal inilah yang disebut e-WOM (electronic word of mouth).

Kemudian ketika sebuah merek memiliki citra merek (brand image) yang kuat dan

positif di benak konsumen maka merek tersebut akan selalu diingat dan

kemungkinan konsumen membeli merek bersangkutan sangat besar. Berdasarkan hal

inilah, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai hal tersebut guna

mengetahui apakah electronic word of mouth dan brand image dapat mempengaruhi

purchase intention sehingga mengakibatkan kenaikan penjualan pada tiap tahunnya.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah Electronic Word Of Mouth berpengaruh terhadap Purchase Intention

Smartphone Merek Apple iPhone di Bandar Lampung

2. Apakah Electronic Word Of Mouth berpengaruh terhadap Brand Image

Smartphone Merek Apple iPhone di Bandar Lampung

3. Apakah Brand Image berpengaruh terhadap Purchase Intention Smartphone

Merek Apple iPhone di Bandar Lampung
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1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Electronic Word Of Mouth terhadap Purchase

Intention Smartphone Merek Apple iPhone di Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui pengaruh Electronic Word Of Mouth terhadap Brand Image

Smartphone Merek Apple iPhone di Bandar Lampung

3. Untuk mengetahui pengaruh Brand Image terhadap Purchase Intention

Smartphone Merek Apple iPhone di Bandar Lampung

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Pihak-

pihak yang dimaksudkan antara lain adalah :

1. Untuk Akademisi

Temuan penelitian ini diharapkan untuk dapat bermanfaat bagi pengembangan

ilmu pengetahuan dalam bidang pemasaran, terutama sebagai acuan bagi studi

ilmiah tentang bagaimana menganalisis pengaruh electronic word of mouth yang

diterima konsumen terhadap brand image dan timbulnya minat untuk membeli

produk Apple iPhone, juga untuk memberikan sumbangan informasi yang dapat

menambah pengetahuan dan membuka cakrawala berpikir bagi pembacanya.
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2. Untuk Praktisi

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen perusahaan

ritel Apple, agar dapat membuat program pemasaran terpadu yang lebih baik,

yang efektif dan efisien sehingga bisa menimbulkan kesan baik yang mendalam

di benak konsumennya dan pada akhirnya dapat menjaga citra positif perusahaan

dimata masyarakat

1.6 Pembatasan Masalah

Permasalahan dibatasi pada variabel yang diteliti pada penelitian ini, yaitu electronic

word of mouth, brand image, dan purchase intention. Objek dari penelitian ini adalah

masyarakat Bandar Lampung yang pernah membaca review online tentang

smartphone Apple iPhone, orang yang pernah membeli dan menggunakan

smartphone Apple iPhone.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pemasaran

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok perusahaan dalam usaha

mempertahankan kelangsungan hidup, berkembang dan memperoleh laba dengan

cara menyesuaikan kemampuan perusahaan dengan kebutuhan konsumen.

Menurut Kotler dan Amstrong (2007:529) bahwa pemasaran adalah suatu proses

sosial yang mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan

dan inginkan dengan menciptakan dan mempertukarkan produk dengan nilai

individu dan kelompok lainnya.

Menurut Stanton (2004:5) bahwa pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari

kegiatan-kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga,

mempromosikan, mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan

baik kepada konsumen atau pembeli yang ada maupun pembeli potensial.

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa

pemasaran adalah seluruh kegiatan yang bertujuan memperlancar arus

penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen untuk memuaskan

kebutuhan konsumen serta untuk mencapai tujuan perusahaan.
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Uraian di atas mengandung arti yang dapat dijelaskan berikut ini :

a. Adanya kegiatan manusia

Bahwa kegiatan pemasaran hanya dilakukan oleh manusia tidak seperti

kegiatan konsumsi dan produksi yang dapat dilakukan oleh manusia atau

hewan.

b. Untuk memperlancar serta menyempurnakan pertukaran yang

mengandung :

- Transaksi yang menunjukkan adanya satu kali pertukaran tanpa

adanya implikasi apa-apa yang menyebabkan adanya hubungan yang

lebih lama.

- Hubungan pertukaran yaitu menunjukkan adanya  hubungan dan

terus menerus di dalam pertukaran.

c. Apa yang ditukarkan

Pertukaran ini bukan hanya menyangkut barang, jasa dan uang tetapi

termasuk juga mengenai perhatian, energi, waktu sehingga yang

dipertukarkan merupakan suatu yang mempunyai nilai bagi pembeli.

d. Adanya penjual dan pembeli

Hubungan pertukaran akan selalu disertai dua masalah nilai dan

tergantung dari mana menilainya apakah pemilik atau uang.

2.2 Pengertian Manajemen Pemasaran

Manajemen pemasaran dapat didefinisikan sebagai suatu analisis perencanaan,

pelaksanaan serta pengawasan program-program yang telah dirancang dalam

hubungannya dengan pertukaran-pertukaran yang diinginkan terhadap konsumen,
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yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun bersama. Hal ini

terutama terletak pada penerapan serta koordinasi produksi, harga, distribusi dan

promosi guna memperoleh hasil yang efektif.

Kotler (2007:130) merumuskan pengertin manajemen pemasaran sebagai kegiatan

menganalisa, merencanakan, mengimplementasi dan mengawasi segala kegiatan

(program), guna memperoleh tujuan organisasi.

Definisi tersebut mengandung makna bahwa manajemen pemasaran :

a. Sebagai suatu proses manajemen yang meliputi analisi perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan.

b. Sebagai suatu kegiatan yang mempunyai tujuan untuk melhiirkan

pertukaran yang diinginkan.

c. Sebagai suatu kegiatan yang dapat dilakuakan oleh penjual dan pembeli.

d. Sebagai suatau kegiatan yang dapat dilakuakn baik yang bertujuan untuk

keuntungan pribadi maupun bersama.

e. Sebagai suatu kegiatan yang difokuskan kepada penerapan dan koordinasi

produksi, harga, distribusi dan promosi untuk mencapai hasil yang efektif.

2.3 Electronic Word of Mouth

Menurut Kotler (2012:571) beberapa pemasar menekankan pada dua bentuk

khusus word of mouth atau berita dari mulut ke mulut (buzz dan viral). Pemasaran

buzz (gosip/perbincangan) menghasilkan ketertarikan, menciptakan ketertarikan,

dan mengekspresikan informasi relevan baru yang berhubungan dengan merek

melalui hal yang tak terduga atau bahkan mengejutkan.



14

Sedangkan Pemasaran viral atau disebut juga dengan istilah electronic word of

mouth (eWOM) menurut Kotler (2012:571) adalah pemasaran menggunakan

internet untuk menciptakan efek berita dari mulut ke mulut untuk mendukung

usaha dan tujuan pemasaran. Pemasaran viral menular seperti virus adalah bentuk

lain berita dari mulut ke mulut atau berita dari satu klik mouse ke klik berikutnya,

yang mendorong konsumen menceritakan produk dan jasa yang dikembangkan

perusahaan dalam bentuk audio, video, dan tulisan kepada orang lain secara

online.

WOM atau buzz saat ini menjadi suatu fenomena yang menarik di dalam dunia

pemasaran dan komunikasi. Banyak literatur yang menyatakan WOM adalah

salah satu kekuatan dalam pasar. Kekuatan WOM terletak pada kemampuannya

dalam memberikan rekomendasi (referral). WOM sendiri merupakan sebuah hasil

dari sebuah program pemasaran yang dikelola dengan baik dan dapat memperkaya

strategi komunikasi pemasaran.

Menurut Kotler (2009) Banyak perusahan mensponsori komunitas online yang

anggotanya berkomonikasi melalui posting, pesan instan, dan diskusi percakapan

tentang minat khusus yang berhubungan dengan produk dan merek perusahaan,

komunitas ini dapat memberikan informasi yang berguna dan sulit di dapat oleh

perusahaan.

Saat ini kekuatan dari WOM mulai disadari dan mulai dimanfaatkan oleh banyak

banyak perusahaan. WOM akan membawa kita pada tatanan komunikasi

interpersonal dan komunikasi dalam kelompok. WOM memiliki kekuatan yang

lebih besar dibandingkan dengan iklan dan penjualan langsung, karena kekuatan
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WOM terletak pada kemampuannya dalam memberikan rekomendasi ( referral ).

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Nyilasy dalam Sutriono (2008), bahwa

dalam kehidupan sehari–hari, orang senang sekali untuk membagi pengalamannya

tentang sesuatu.

Misalnya membicarakan restoran, atau produk yang dibeli kemudian

merekomendasikannya kepada orang lain. Jika pengalaman tersebut positif maka

rekomendasi tersebut dapat menjadi bola salju yang menggelinding dan akhirnya

menghasilkan sukses bagi produk tersebut, sebaliknya jika pengalaman itu negatif

maka bisa menghasilkan kehancuran bagi produk atau merek tersebut.

Konsep komunikasi WOM adalah satu bentuk komunikasi penyampaian pesan

secara langsung/ tatap muka yang melibatkan 2 pihak yaitu penyampai pesan

(transmitter) dan penerima pesan (receiver). Dalam hal ini, pesan yang

disampaikan oleh transmitter adalah pendapat transmitter tentang suatu produk,

baik berupa barang maupun jasa. WOM adalah komunikasi interpersonal antar

konsumen non pemasar tentang produk atau jasa atau perusahaan tertentu

berdasarkan pengalamannya baik secara langsung maupun tidak langsung pada

suatu waktu tertentu.

Hennig-Thurau et al. (2004) mendifinisikan electronic word of mouth (eWOM)

sebagai pernyataan positif atau negatif yang dibuat mantan pelanggan, pelanggan

aktual, atau pelanggan potensial tentang sebuah produk atau perusahaan yang

dibuat terbuka untuk banyak orang dan lembaga melalui internet.
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Menurut Bambauer-Sachse dan Mangold (2011) eWOM dapat diukur melalui

enam item:

a. Saya sering membaca review online suatau produk untuk mengetahui

produk/merek apa yang memberikan kesan bagus terhadap pelanggan.

b. Untuk memastikan bahwa saya membeli produk/merek yang benar, saya

sering membaca review online suatu produk

c. Saya sering mencari keterangan lewat review online sebuah produk untuk

membantu saya memilih produk/merek yang benar.

d. Saya sering mengumpulkan informasi dari review online sebelum saya

membeli produk/merek tertentu.

e. Jika saya tidak membaca review online-nya terlebih dahulu sebelum

membeli sebuah produk/merek, saya mengkhawatirkan keputusan saya.

f. Ketika membeli sebuah produk/merek, review online ini membuat saya

merasa yakin dalam membeli produk/merek tersebut.

2.4 Brand Image

Menurut Kotler (1994), merek adalah nama, istilah, tanda, symbol, atau desain

atau kombinasi dari semuanya itu yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi

barang atau jasa dari seseorang atau sekelompok penjual untuk untuk

membedakannya dari produk atau barang pesaing.

Kotler mendefinisikan brand image sebagai seperangkat keyakinan, ide dan kesan

yang dimiliki seorang terhadap suatu merek. Karena itu sikap dan tindakan

konsumen terhadap suatu merek sangat di tentukan oleh brand image merupakan

syarat dari merek yang kuat.
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Menurut Keller (1993) mendefinisikan brand image sebagai persepsi mengenai

sebuah merek sebagaimana direfleksikan oleh asosiasi merek yang terdapat dalam

benak konsumen. Brand image terdiri dari komponen-komponen:

1. Attributes (Atribut)

Merupakan pendefinisian deskriptif tentang fitur-fitur yang ada dalam produk

atau jasa.

a. Product related attributes (atribut produk)

Didefinisikan sebagai bahan-bahan yang diperlukan agar fungsi produk

yang dicari konsumen dapat bekerja. Berhubungan dengan komposisi

fisik atau persyaratan dari suatu jasa yang ditawarkan, dapat berfungsi.

b. Non-product related attributes (atribut non-produk):

Merupakan aspek eksternal dari suatu produk yang berhubungan dengan

pembelian dan konsumsi suatu produk atau jasa. Terdiri dari: informasi

tentang harga, kemasan dan desain produk, orang, per group atau selebriti

yang menggunakan produk atau jasa tersebut, bagaimana dan dimana

produk atau jasa itu digunakan.

2. Benefits (Keuntungan)

Nilai personal yang dikaitkan oleh konsumen pada atribut-atribut produk atau

jasa tersebut.

a. Functional benefits: berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar

seperti kebutuhan fisik dan keamanan atau pemecahan masalah.
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b. Experiental benefits: berhubungan dengan perasaan yang muncul dengan

menggunakan suatu produk atau jasa. Benefit ini memuaskan kebutuhan

bereksperimen seperti kepuasan sensori.

c. Symbolic benefits: berhubungan dengan kebutuhan akan

persetujuansosial atau ekspresi personal dan self-esteem seseorang.

Konsumen akan menghargai nilai-nilai prestise, eksklusivitas dan gaya

fashion merek karena hal-hal ini berhubungan dengan konsep diri

mereka.

3. Brand Attitude (Sikap merek)

Didefinisikan sebagai evaluasi keseluruhan atas suatu merek, apa yang

dipercayai oleh konsumen mengenai merek-merek tertentu sejauh apa

konsumen percaya bahwa produk atau jasa tersebut memiliki atribut atau

keuntungan tertentu, dan penilaian evaluatif terhadap kepercayaan tersebut

bagaimana baik atau buruknya suatu produk jika memiliki atribut atau

keuntungan tersebut.

Adapun brand image selalu berkaitan dengan atribut produk karena untuk

memberikan kepuasan kepada konsumen dan konsumen bereaksi terhadap

atribut produk yang dibelinya. Atribut yang digunakan dalam suatu produk

adalah rasa, kemasan, harga, aman, dan distribusi Kotler (2002) yaitu

a. Rasa

Rasa dari makanan yang disajikan kepada konsumen merupakan salah

satu faktor yang menentukan citra suatu merek dari produk. Rasa makan

itu sendiri adalah semua yang dirasakan atau dialami oleh lidah baik itu
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rasa pahit, manis, asam, dan sebagainya. Biasanya sebelum melakukan

pembelian konsumen akan melihat terlebih dahulu penampilan dari

makanan yang disajikan selanjutnya apabila penampilan makanan

tersebut menarik hatinya konsumen akan melakukan pembelian.

b. Kemasan

Menurut Kotler (1997) pengemasan mencakup semua kegiatan

merancang dan memproduksi wadah atau pembungkus untuk suatu

produk. Kemasan merupakan sarana pemasaran yang penting. Kemasan

yang didesain dengan menarik secara otomatis akan menarik perhatian

konsumenpula. Hal itu jelas akan memberikan nilai bagi produsen

mengemukakan beberapa faktor yang berperan dalam meningkatkan

penggunaan kemasan sebagai alat pemasaran yaitu:

i. Swalayan

Saat semakin banyak produk yang dijual secara swalayan, sehingga

kemasan merupakan atribut penting dalam penjualan. Kemasan

harus menarik perhatian, menggambarkan ciri-ciri produk, serta

mengesankan konsumen.

ii. Kemakmuran konsumen

Meningkatnya kemakmuran konsumen berarti konsumen bersedia

membayar lebih mahal dari kemudahandan penampilan

iii. Citra perusahaan dan merek

Kemasan yang baik akan mempercepat pengenalan konsumen

terhadap perusahaan dan merek dari produk yang dicitrakan

perusahaan tersebut.
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iv. Peluang inovasi

Cara pengemasan yang inovatif akan memberikan manfaat bagi

konsumen dengan keuntungan yang besar bagi perusahaan.

Konsumen dapat mengetahui keunggulan suatu produk dengan

mencoba produk tersebut. Namun mereka dapat saja tidak tertarik

untuk mencoba produk tersebut karena kemasan yang kurang

menarik. Demikian mereka tidak akan mengetahui keunggulan

produk tersebut walaupun kualitas produk tersebut baik

c. Harga

Harga merupakan jumlah uang yang harus konsumen bayarkan sebagai

kompensasi produk yang diperoleh dari prusahaan. Setiap perusahaan

pada umumnya, akan menghitung biaya yang akan dikeluarkan sebelum

menetapkan harga produknya. Perusahaan yang mampu merumuskan

strategi harga yang tepat akan memperoleh penghasilan dan keuntungan

optimal.

Citra merek mempresentasikan persepsi keseluruhan atas merek yang terbentuk

dari informasi mengenai merek dan juga pengalaman masa lampau. Menurut

Assael (1998) dalam Maunaza (2012), citra yang tersirat dari sebuah merek

berhubungan dengan sebuah sikap (beliefs about and preference for the brand).

Konsumen yang memiliki image positif mengenai suatu merek mempunyai

kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan pembelian, atau dengan kata

lain mengarah pada pembuatan keputusan pembelian. Oleh karenanya tujuan

utama dalam beriklan seringkali adalah untuk membangun citra merek yang

positif.
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Citra merek adalah impresi total yang tercipta didalam pikiran atau benak

konsumen mengenai sebuah merek dan termasuk didalamnya keseluruhan asosiasi

fungsi dan diluar fungsi (Yehsin dan Fill, 2001) Kekuatan dari sebuah merek

apabila sebuah merek tetap dapat bertahan dalam lingkungan yang berubah-ubah.

Citra merek telah menjadi sebuah tantangan utama, karena citra merek mengacu

pada pemilihan konsumen akan sebuah produk atau layanan jasa. Citra yang baik

akan memberikan nilai tambah terhadap sebuah produk dan layanan jasa yang

berujung pada peningkatan keinginan pembelian konsumen.

Menurut Davis et al (2009) brand image dapat diukur melalui 3 (tiga) item yaitu:

a. Dibandingkan dengan produk/merek lain, produk/merek ini dikesankan

memiliki kualitas yang tinggi.

b. produk/merek dan merek ini mempunya sejarah yang kaya/banyak

c. pelanggan (kita) bisa yakin dengan memprediksi bagaimana produk/merek

ini bekerja.

2.5 Purchase Intention

Menurut Kotler, Bowen dan Makens (1999) mengenai niat beli : niat beli timbul

setelah adanya proses evaluasi alternatif dan di dalam proses evaluasi, seseorang

akan membuat suatu rangkaian pilihan mengenai produk yang hendak dibeli atas

dasar merek maupun minat.

Menurut Kotler dan Keller (2003) niat beli konsumen adalah sebuah perilaku

konsumen dimana konsumen mempunyai keinginan dalam membeli atau memilih
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suatu produk, berdasarkan pengalaman dalam memilih, menggunakan dan

mengkonsumsi atau bahkan menginginkan suatu produk.

Menurut Kotler dan Keller (2003) menyatakan bahwa konsumen mempunyai

keinginan untuk membeli suatu produk berdasarkan pada sebuah merek.

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan semakin terbukanya persaingan,

perusahaan dituntut untuk semakin kreatif mengembangkan strategi pemasaran

dan produk yang tepat sehingga produk yang ditawarkan diterima oleh konsumen

sebagai pilihan yang tepat dibandingkan produk competitor. Untuk itu semua,

produk harus dikembangkan dengan atribut-atribut yang sesuai sehingga produk

tersebut dapat membuat konsumen tertarik dan berminat untuk membeli produk

yang ditawarkan.

Niat beli menurut Henry Assael (1998) merupakan perilaku yang muncul sebagai

respon terhadap obyek, atau juga merupakan minat pembelian ulang yang

menunjukan keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian ulang. Disamping

itu Henry Assael menambahkan bahwa minat membeli adalah tahap terakhir dari

suatu protes keputusan pembelian yang kompleks. Proses ini dimulai dari

munculnya kebutuhan akan suatu produk atau merek (Need Arousal) dilanjutkan

dengan pemrosesan informasi oleh konsumen (Consumer Information

Processing). Selanjutnya konsumen akan mengevaluasi produk atau merek

tersebut. Hasil evaluasi ini yang akhirnya memunculkan niat atau intensi untuk

membeli sebelum akhirnya konsumen benar-benar melakukan pembelian. Henry

Assael juga mengemukakan bahwa pemasar akan selalu menguji elemen-elemen

dari bauran pemasaran yang mungkin mempengaruhi niat beli.
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Pengertian intention atau minat menurut Setyawan dan Anton Ihwan (2004)

adalah sebagai berikut;

1. intention dianggap sebuah “perangkap” atau perantara antara faktor-faktor

motivasional yang mempengaruhi perilaku.

2. intention juga mengindikasikan seberapa jauh seseorang mempunyai

kemauan untuk mencoba.

3. intention menunjukan pengukuran kehendak seseorang.

4. Intention menunjukkan perilaku yang terus – menerus.

Keinginan untuk membeli (intention to buy) menurut John A. Howard dalam

Surya Sutriono (2008) adalah keadaan mental yang merefleksikan rencana untuk

membeli beberapa jumlah dari suatu produk yang sudah dikenal dalam jangka

waktu tertentu. Hal tersebut sangat berguna bagi pemasar untuk mengerti

keinginan pembeli. Jika pemasar melakukan survey, pemasar akan mendapatkan

beberapa tipikal konsumen terhadap minatnya. Pengaruh dari keinginan membeli

yaitu akan membuat pembeli untuk mengambil keputusan didalam membeli suatu

barang atau jasa didalam jangka waktu tertentu.

Menurut J. Scott Armstrong (2000), niat beli dapat memberikan beberapa

manfaat, seperti : (1) forecasting sales of existing product and services; (2)

making variety of managerial decisions and (3) estimating demand for new

products.

Menurut Shukla (2010) purchase intention dapat diukur melalui tiga item yaitu:

a. saya bersedia membeli produk/merek ini daripada yang lain.

b. Saya mau merekomendasikan orang lain untuk membeli produk/merek ini.
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c. Saya berniat untuk membeli produk/merek ini di masa yang akan datang.

2.6 Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh antara eWOM dengan Purchase Intention

Park et.al dalam Chang dan Ngai (2011) menyatakan bahwa eWOM

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat pembelian, selain itu jika

eWOM bersifat logis, persuasif dan didasari atas fakta-fakta mengenai

produk maka akan menghasilkan dampak yang positif terhadap minat

pembelian. Park et.al menambahkan lagi bahwa kuantitas eWOM juga

memiliki hubungan yang positif terhadap niat beli konsumen.

Kania (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa eWOM memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap niat beli konsumen. Penelitian yang

dilakukan pada sebuah forum diskusi online tersebut menyatakan bahwa

eWOM berpengaruh sebesar 20% terhadap niat beli dengan indikator yang

berbeda. Senada dengan hal tersebut Jalilvand (2012) dan Riyandika (2013)

memperoleh hasil yang sama yaitu eWOM memiliki pengaruh baik secara

langsung maupun tidak langsung terhadap niat beli konsumen. Bahkan

dalam penelitian Riyandika terdapat pengaruh sebesar 50% antara eWOM

terhadap niat beli. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis penelitan ini

sebagai berikut:

H1 : Electronic word of mouth berpengaruh signifikan terhadap
purchase intention
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2.6.2 Pengaruh antara eWOM dengan Brand Image

Chang dan Ngai (2011) menyatakan bahwa komunikasi EWOM menjadi

sebuah informasi penting bagi konsumen sehingga pemasar percaya bahwa

sabuah situs harus menghasilkan konten yang cukup untuk membangun

loyalitas terhadap merek. Selain itu mereka menambahkan bahwa disamping

EWOM bisa meningkatkan upaya pemasaran tetapi juga dapat

menghancurkan reputasi dan brand image ketika kegiatan seperti ini

menjadi tidak menguntungkan untuk organisasi.

Jalilvand (2012) menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari

EWOM terhadap brand image khususnya pada pasar konsumen.

Berdasarkan penelitian pada industri mobil di Iran diketahui bahwa EWOM

secara efektif mempengaruhi pembentukan brand image pada

konsumennya.

Selain itu Riyandika (2013) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa

EWOM berpengaruh positif terhadap brand image. Ia menyatakan bahwa

semakin sering aktivitas pencarian terhadap suatu informasi maka akan

mempengaruhi suatu pandangan atau image terhadap suatu brand di benak

konsumen.

Dalam penelitian eksplorasi dan eksperimental yang dilakukan Sandes dan

Andre (2013) menjelaskan bahwa komentar baik positif maupun negatif di

dalam EWOM mempengaruhi brand image. Ia menyatakan bahwa perlu

adanya pengelolaan opini konsumen mengenai barang dan jasa untuk
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mengurangi efek dari EWOM yang bersifat negatif. Berdasarkan uraian

tersebut maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H2: Electronic word of mouth berpengaruh signifikan terhadap brand
image

2.6.3 Pengaruh antara Brand Image dengan Purchase Intention

Dolich dalam Malik et.al (2012) menyatakan bahwa brand image berperan

penting dalam manajemen pemasaran dan perhatian. Lebih jauh lagi Keller

dalam Malik et.al (2012) menambahkan bahwa asosiasi merek merupakan

image penggunaan, image pembelian dan konsumsi yang sesungguhnya.

Nalau (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa brand image dengan

indikator asosiasi merek dan keunikan asosiasi merek memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap loyalitas konsumen.

Selain itu penelitian Jalilvand (2012) menemukan bahwa brand image

memiliki pengaruh secara langsung terhadap niat beli dan juga pengaruh

tidak langsung dari eWOM terhadap niat beli itu sendiri. Riyandika (2013)

juga memperoleh hasil yang sama pada penelitiannya bahwa brand image

memiliki pengaruh terhadap purchase intention. Ia mengatakan bahwa saat

suatu brand direkomendasikan melalui eWOM maka akan menimbulkan

minat pembelian terhadap suatu produk. Berdasarkan penjelasan tersebut

maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H3: Brand image berpengaruh signifikan terhadap purchase intention
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Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No Judul Peneliti Metodologi Pembahasan
1 The effect of

electronic word
of mouth on
brand image
and purchase
intention

Mohammad Reza
Jalilvand dan
Neda Samiei
(2012)

Tujuan dari
penelitian ini
adalah untuk
menguji sejauh
mana eWOM
kalangan
konsumen dapat
mempengaruhi
citra merek dan
niat beli di industri
otomotif.

studi empiris kami
menunjukkan bahwa eWOM
memiliki efek yang cukup
besar pada citra merek dan
tidak langsung mengarah ke
niat untuk membeli,
khususnya di industri
otomotif. Selain itu, kami
menunjukkan bahwa eWOM
memiliki efek langsung yang
kuat pada niat beli. WOM
positif dan eWOM
memainkan penting peran
dalam meningkatkan niat
pembelian pelanggan,
menciptakan citra yang
menguntungkan dari
perusahaan dan merek, dan
mengurangi pengeluaran
promosi.

2 The effects of
single –
message single
– source mixed
Word of Mouth
on product
attitude and
purchase
intention

Hao Lai Ying,
Cindy M.Y
Chung. Di Asia
Pasific Journal of
Marketing and
Logistics (2007)

Penelitian ini
bertujuan untuk
menyelidiki
bagaimana sikap
terhadap dan niat
pembelian produk
akan dipengaruhi
oleh tingkat
keterlibatan dan
urutan presentasi
dari positif dan
negatif word-of-
mouth (WOM)
informasi bila
disajikan dalam
satu-pesan konteks
satu sumber.

Penelitian ini mencari tahu
bagaimana perilaku dan
keinginan membeli sebuah
produk akan dipengaruhi
oleh keterlibatan dan
informasi yang didapat dari
suatu sumber. Ditemukan
bahwa subjek yang diteliti
lebih menekankan evaluasi
mereka melalui informasi
yang didapat belakangan
disbanding dengan informasi
yang didapat lebih awal
dengan mengesampingkan
level keterlibatan.
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Tabel 2.1 (Lanjutan)
Kajian Penelitian Terdahulu

No Judul Peneliti Metodologi Pembahasan
3 Pengaruh

Electronic
Word of Mouth
terhadap Brand
Image dan
Purchase
Intention
Samsung di
Surabaya

Chandra Sukka
jatmika (2014)

Penelitian ini
bertujuan untuk
mengetahui dan
menganalisis
pengaruh
Electronic Word of
Mouth terhadap
Brand Image dan
Purchase Intention
Samsung di
Surabaya. Jenis
penelitian yang
digunakan adala
applied research
yang menggunakan
3 variabel yaitu
Electronic Word of
Mouth, Brand
Image dan
Purchase Intention

Hasil penelitian yang
diperoleh menunjukkan
terdapat pengaruh yang
signifikan antara Electronic
Word of Mouth dan Brand
Image terhadap Purchase
Intention

4 Pengaruh iklan
dan word of
mouth (WOM)
terhadap niat
beli mahasiswa
Universitas
Negeri Padang
atas kartu
perdana im3

Dita Kurnia Penelitian ini
betujuan untuk
menganalisis
pengaruh iklan dan
word of mouth
(WOM) terhadap
niat beli mahasiswa
Universitas Negeri
Padang atas kartu
perdana IM3.

Berdasarkan hasil analisis
maka dapat diambil
kesimpulan bahwa kedua
variabel independen (iklan
dan Word of Mouth)
memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap sikap
mahasiswa Universitas
Negeri Padang atas kartu
perdana IM3. Word of
Mouth merupakan variabel
yang paling berpengaruh
terhadap niat beli mahasiswa
Universitas Negeri Padang
atas kartu perdana IM3.
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Tabel 2.1 (Lanjutan)
Kajian Penelitian Terdahulu

No Judul Peneliti Metodologi Pembahasan

5 Pengaruh word
of mouth positif
yang diterima
terhadap niat
beli konsumen
(studi pada
penjualan
simpati
telkomsel di
kalangan
mahasiswa
Fisip UI )

Surya Sutriono
(2008)

untuk mengetahui
apakah informasi
tentang kepuasan
terhadap layanan,
opinion leadership
atau karakter
sumber informasi,
dan informasi
mengenai insentif
yang diberikan
dapat
mempengaruhi
timbulnya niat beli
konsumen.

 Semakin baik atau
jeleknya kualitas
layanan yang
diberikan oleh
telkomsel maka
akan mempunyai
pengaruh yang
besar terhadap
timbulnya niat beli
dari calon
konsumen.

 Semakin baik
persepsi konsumen
terhadap sifat atau
karakter si sumber
pesan maka akan
mempunyai
pengaruh yang baik
pula terhadap
timbulnya niat beli
atau purchase
intention di hati
konsumen.

 Semakin baik dan
banyak informasi
tentang insentif
yang diberikan
telkomsel untuk
pengguna simpati
maka akan
mempunyai
pengaruh yang baik
pula terhadap
purchase intention
atau niat beli dari
calon konsumen.
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Oleh karena itu,  usulan model  penelitian yang digunakan adalah sbb :

Gambar 2.1
Model Penelitian

Hipotesis Penelitian:

H1: Electronic word of mouth berpengaruh signifikan terhadap purchase
intention

H2: Electronic word of mouth berpengaruh signifikan terhadap brand image

H3: Brand image berpengaruh signifikan terhadap purchase intention

eWOM Purchase
Intention

Brand
Image

H1

H3H2



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah masyarakat Bandar Lampung yang pernah

membaca review online tentang smartphone Apple iPhone, orang yang pernah

membeli dan menggunakan smartphone Apple iPhone.

3.1.1 Populasi

Dalam penelitian ini target populasi yang akan dituju adalah orang yang

pernah membeli dan menggunakan smartphone Apple iPhone.

Karakterisitik populasi yang telah ditetapkan adalah orang yang pernah

membaca review online smartphone Apple iPhone dengan pertimbangan

bahwa responden dengan karakteristik tersebut memahami dan mengerti

tentang review online smartphone Apple iPhone, pernah menggunakan

smartphone Apple iPhone agar dapat membandingkan dengan smartphone

merek lain, dan berpendidikan terakhir minimal SMA dengan pertimbangan

dapat memahami dan mengisi kuesioner dengan baik sehingga diharapkan

memperoleh data yang valid.
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3.1.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diharapkan mewakili populasi

dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah

masyarakat Bandar Lampung yang pernah membaca review online

smartphone Apple iPhone berdasarkan karakteristik populasi.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non

probability sampling, yaitu teknik sampling yang memberikan peluang yang

sama bagi setiap anggota populasi yang dipilih untuk menjadi sampel dan

responden yang dipilih harus mempunyai kemampuan untuk memahami

kuesioner yang diberikan. Jenis non probability sampling yang digunakan

adalah metode snowball sampling. Metode snowball sampling adalah

metode pemilihan responden di mana responden yang dipilih saat itu

merekomendasikan responden selanjutnya.

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni Struktural

Equation Modeling (SEM) dengan software AMOS 18. Selain

menggunakan pengolahan data, terdapat juga teknik estimasi yang

digunakan. Teknik estimasi dalam penelitian ini menggunakan teknik MLE

(Maximum Likelihood Estimation) yang merupakan default dari AMOS.

Menurut Ghozali (2005) ukuran sampel yang disarankan untuk

penggunakan estimasi maximum likelihood adalah sebesar 100-200.



33

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer

adalah data yang dikumpulkan di lapangan dengan cara menyebarkan kuesioner

yang terstruktur dan telah tersusun rapi kepada konsumen  yang pernah membaca

review online untuk smartphone Apple iPhone, pernah membeli dan

menggunakan smartphone Apple iPhone.

3.3 Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini, desain yang digunakan adalah desain penelitian kualitatif

dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang

bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis atau dapat diartikan

sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaaan subyek

atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain). Sedangkan

penelitian kuantitatif yang bermaksud memberikan penjelasan hubungan

kausalitas antar variabel melalui pengujian hipotesis.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1  Pengumpulan Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara

langsung dari sumbernya, berupa persepsi (opini, sikap, pengalaman) secara

individual dan kelompok, hasil observasi suatu kejadian atau kegiatandan

hasil pengujian. Adapun data primer yang digunakan pada penelitian ini

yaitu:
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Kuesioner

Kuesioner merupakan penelitian dengan cara mengajukan daftar pertanyaan

langsung kepada responden, yaitu masyarakat Bandar Lampung yang

pernah membaca review online tentang smartphone Apple iPhone, orang

yang pernah membeli dan menggunakan smartphone Apple iPhone.

Kuesioner ini terdiri dari dua bagian yaitu bagian A yang berisi pernyataan

tentang keterangan pribadi responden, sedangkan bagian B berisi pernyataan

yang merupakan penjabaran dari variabel operasional electronic word of

mouth (eWOM), brand image dan purchase intention dengan menggunakan

skala 1 sampai dengan 5 ( sangat tidak setuju-sangat setuju).

3.4.2  Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti

secara tidak langsung atau melalui media publikasi. Adapun data sekunder

yang penulis gunakan data publikasi penjualan dan pangsa pasar ponsel

pintar terkait riset ini.
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3.5 Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Variabel X, Variabel M, dan

Variabel Y. Variabel X= electronic word of mouth (eWOM), variabel M

(mediasi)= Brand Image, dan Variabel Y= Purchase Intention. Definisi

operasional variabel penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel Indikator Pertanyaan Skala

eWOM

Mengetahui 1. Saya sering membaca review online suatu
produk untuk mengetahui produk/merek
apa yang memberikan kesan bagus
terhadap pelanggan lain

Ordinal

Memastikan 2. Untuk memastikan bahwa saya membeli
produk/merek yang benar, saya sering
membaca review online suatu produk

Ordinal

Memilih 3. Saya sering mencari keterangan lewat
review online sebuah produk untuk
membantu saya memilih produk/merek
yang benar

Ordinal

Menyimpulkan 4. Saya sering mengumpulkan informasi dari
review online sebelum saya membeli
produk/merek tertentu

Ordinal

Menguatkan 5. Jika saya tidak membaca review online-nya
terlebih dahulu sebelum membeli sebuah
produk/merek, saya mengkhawatirkan
keputusan saya

Ordinal

Meyakinkan 6. Ketika membeli sebuah produk/merek,
review online ini membuat saya merasa
yakin dalam membeli produk/merek
tersebut

Ordinal

Brand
Image

Kualitas 1. Dibandingkan dengan produk/merek lain,
produk/merek ini dikesankan memiliki
kualitas yang tinggi

Ordinal

History 2. produk/merek dan merek ini mempunyai
sejarah yang kaya/banyak

Ordinal

Performance 3. pelanggan (kita) bisa yakin dengan
memprediksi bagaimana produk/merek ini
bekerja

Ordinal

Purchase
Intention

Kecenderungan 1. saya bersedia membeli produk/merek ini
daripada yang lain

Ordinal

Rekomendasi 2. Saya mau merekomendasikan orang lain
untuk membeli produk/merek ini

Ordinal

Niat beli 3. Saya berniat untuk membeli produk/merek
ini di masa yang akan datang

Ordinal
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3.6 Alat Analisis Data

3.6.1 Uji Validitas

Uji validitas menggunakan analisis faktor dengan tujuan untuk mengetahui

kevalidan butir pertanyaan untuk masing-masing variabel atau untuk

mengetahui validitas konstruk (Chenhall dan Morris, 1986). Asumsi yang

mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah data matrik harus

memiliki korelasi yang cukup (sufficient correlation). Alat uji yang

digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi tersebut adalah Kaiser-

Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA), Bartleltt’s Test

of Sphericity, dan Factor Loading of Component Matrix.. Nilai KMO harus

di atas 0.50, hal ini menunjukkan bahwa faktor analisis dapat digunakan.

Nilai signifikansi Barlett’s Test of Sphericity yang kurang dari 0.05

menunjukkan hubungan yang signifikan antar variabel, merupakan nilai

yang diharapkan. Nilai Factor Loading harus lebih besar atau sama dengan

0.550 supaya bisa dikatakan valid. (Hair et al., 2006).

Dalam Tabel 4.1 di bawah ini disajikan uji-uji tersebut untuk setiap variabel.

Tabel 3.2
Pengukuran KMO Measure of Sampling Adequacy

dan Barlett’s Test of Sphericity

No Variabel

KMO
Measure of
Sampling
Adequacy

Nilai
Signifikansi
Barlett’s of
Sphericity

1 Electronic word of mouth 0.835 0.000
2 Brand image 0.735 0.000
3 Purchase intention 0.720 0.000
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Berdasarkan Tabel 4.1 mengenai uji validitas variabel pada kuesioner di atas

maka dapat disimpulkan, yaitu untuk pengukuran KMO Measures of

Sampling Adequacy, nilai yang diharapkan adalah di atas 0.500. Dalam

penelitian ini, semua variabel telah melebihi standar yang diharapkan,

karena nilai masing-masing KMO Measures of Sampling Adequacy berada

diatas 0.500. Sehingga dapat diproses lebih lanjut. Nilai signifikansi

Bartlett’s Test of Sphericity yang diharapkan adalah dibawah 0.05. Dalam

penelitian ini, semua dimensi telah melebihi standar yang diharapkan karena

masing-masing nilainya adalah 0.000. Hal ini menunjukan bahwa kumpulan

variabel dalam analisis faktor tersebut memang signifikan untuk diproses

dan seluruh variabel penelitian dapat dilanjutkan untuk dianalisis.

Berikutnya, validitas masing-masing indikator penelitian dilakukan dengan

melakukan uji nilai factor loading untuk setiap indikator. Nilai factor

loading yang diharapkan untuk component matrix adalah minimum 0.550 (>

0.550). Nilai validitas indikator dalam penelitian ini akan disajikan dalam

Tabel 4.2 di bawah ini

Tabel 3.3
Validitas Variabel Pengukuran Factor Loading

No Variabel Factor
Loading

Electronic Word of Mouth
1 eWOM 1 0.652
2 eWOM 2 0.811
3 eWOM 3 0.565
4 eWOM 4 0.810
5 eWOM 5 0.709
6 eWOM 6 0.852

Brand Image
7 BI 1 0.891
8 BI 2 0.878
9 BI 3 0.909
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Tabel 3.3 (Lanjutan)
Validitas Variabel Pengukuran Factor Loading

No Variabel Factor Loading
Purchase Intention
10 PI 1 0.916
11 PI 2 0.857
12 PI 3 0.896

Berdasarkan hasil analisa data diatas terlihat bahwa nilai factor loading tiap

indikator juga memenuhi syarat yaitu diatas 0.550. Maka dari itu dapat

disimpulkan bahwa tidak ada penghilangan indikator yang dilakukan

peneliti.

3.6.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat pengukur

yang digunakan dapat di percaya atau dilakukan untuk mengetahui

konsistensi dan ketetapan pengukuran. Setelah dinyatakan valid, langkah

selanjutnya adalah mengukur reliabilitas. Reliabilitas adalah rangkaian

indikator gagasan laten yang konsisten dalam pengukurannya. Analisis

realibilitas digunakan untuk mengukur tingkat akurasi dan presisi dari

jawaban yang mungkin dari beberapa pertanyaan. Batas nilai reliabilitas

dengan menggunakan Cronbach Alfa yang biasanya dapat diterima adalah

0,60 (Malhotra, 2007). Pengukuran reliabilitas yang tinggi menyediakan

dasar bagi peneliti dalam menentukan tingkat kepercayaan bahwa masing-

masing indikator tersebut bersifat konsisten dalam pengukurannya.
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Tabel 3.4
Uji Reliabilitas Variabel

No Variabel Cronbach’s Alpha
1 Electronic word of mouth 0.828
2 Brand image 0.870
3 Purchase intention 0.868

Hasil yang ditunjukkan dalam tabel uji realibilitas (tabel 4.3) sudah cukup

memuaskan, nilai dalam tabel telah berada di atas standar nilai Cronbach’s

Alpha yaitu di atas 0.600, sehingga semua dimensi ini dapat dikatakan

bersifat reliable. Berikut dalam tabel 4.3 disajikan ukuran realibilitas

dimensi-dimensi yang terdapat dalam penelitian.

3.7 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Structural Equation

Modeling (SEM). Software yang digunakan untuk analisis struktural dalam

penelitian ini adalah AMOS 18.0. Menurut Dachlan (2014:100) SEM menggunakan

matriks untuk mempresentasikan persamaan untuk model struktural atau

disingkat menjadi persamaan struktural (structural equation), dan persamaan

untuk model pengukuran atau disingkat menjadi persamaan pengukuran

(measurement equation). Ada beberapa kelebihan yang terdapat dalam SEM.

Menurut Kline dan Klammer (2001) dalam Chandra Sukka (2014), beberapa

kelebihan SEM yaitu: (1) SEM memeriksa hubungan diantara variabel-

variabel sebagai sebuah unit, tidak seperti pada regresi berganda yang

pendekatannya sedikit demi sedikit; (2) Asumsi pengukuran yang memiliki

kesalahan dapat ditangani dengan mudah oleh SEM; (3) Modification index

yang dihasilkan oleh SEM menyediakan lebih banyak isyarat tentang arah

penelitian dan permodelan yang perlu ditindaklanjuti dibandingkan pada
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regresi; (4) Interaksi juga dapat ditangani dalam SEM; (5) Kemampuan

SEM dalam menangani non recursive paths, dimana yang dimaksud adalah

jika arah anak panah tidak searah atau terjadi arah yang terbalik (looping).

Persamaan struktural dalam SEM dirumuskan untuk menyatakan hubungan

kausalitas antar berbagai konstruk. Persamaan struktural pada dasarnya dibangun

dengan pedoman sebagai berikut :

η = Γξ + Bη + ζ

keterangan:

η = Variabel laten (konstruk) endogenus

ξ = Variabel laten (konstruk) eksogenus

ζ = faktor unik atau kesalahan (eror) struktural.

Sedangkan persamaan spesifikasi model pengukuran (measurement model)

menentukan variabel mana mengukur konstruk mana, serta menentukan

serangkaian matriks yang menunjukan korelasi yang di hipotesiskan antar

konstruk atau variabel. Pengukuran untuk indikator endogenus adalah :

Y = Λʸη + ε

keterangan:

Y = Variabel indikator endogenus

η = variabel laten (konstruk) endogenus

ε  = faktor unik atau kesalahan (error) pengukuran dari indikator endogenus
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Menurut Dachlan (2014:201) terdapat tahapan dalam menganalisis SEM, yaitu :

1. Pengembangan dan Analisis Model Pengukuran

Langkah awal dalam menganalisis SEM adalah memastikan bahwa model

pengukuran lengkap (melibatkan seluruh konstruk yang terlibat dalam

penelitian) merupakan model yang bisa diterima. Ada beberapa jenis model

pengukuran, diantaranya adalah model faktor tunggal, model dua faktor dan

model faktor orde kedua. Model faktor tunggal dan model dua faktor

dikatakan sebagai model faktor orde pertama yaitu faktor yang langsung

diukur sejumlah indikator. Untuk model faktor orde kedua, konstruk laten

utamanya disebut dimensi, dimana masing-masing dimensi diukur dengan

sejumlah faktor atau subdimensi, dan masing-masing faktor diukur dengan

sejumlah indikator.

1.1 Menetapkan model pengukuran awal

untuk menetapkan model pengukuran awal, tahapan yang dilakukan

adalah sebagai berikut :

a. mengidentifikasi setiap konstruk laten yang akan dimasukan

kedalam model penelitian baik sebagai variabel independen

maupun dependen, dan sekaligus membuat definisi konsep.

b. Membuat operasional konstruk dengan menghadiran indikator-

indikator ukuran/atribut untuk masing-masing konstruk yang telah

teridentifikasi.

c. Menentukan model pengukuran dengan cara menghubungkan

setiap konstruk yang dilibatkan dalam model dengan masing-

masing indikatornya.
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1.2 Merancang studi empiris

Setelah model pengukuran untuk masing-masing konstruk yang

terlibat dalam analisis ditetapkan secara teoritis, selanjutnya studi

empiris dirancang untuk keperluan estimasi paramater model.

a. Menetapkan tipe matriks sebagai input analisis. SEM

menggunakan data berupa matrik ringkasan statistik yaitu matrik

varians-kovarians atau matrik korelasi beserta simpangan baku.

b. Menetapkan ukuran sampel yang memerlukan sampel yang besar

untuk menjamin keterwakilan dan keakuratan hasil estimasi.

Secara umum petunjuk praktis yang biasa dipakai untuk sampel

adalah 10 kali banyaknya parameter bebas yang harus diestimasi,

atau 10 hingga 20 kali banyaknya variabel observed yang terlibat

dalam model

c. Menetapkan perlakuan terhadap data yang tidak lengkap (missing

data) yaitu dengan cara melakukan perbaikan terhadap data yang

tidak lengkap dengan terlebih dahulu memeriksa apakah

ketidaklengkapan itu terjadi secara sistematis (missing at random,

MAR) ataukah sistematis (missing completely at random, MCAR)

d. Menetapkan struktur model meliputi relasi antar variabel sesuai

teori yang mendasarinya beserta parameter parameter yang terdapat

pada model

e. Menetapkan teknik estimasi

f. Menetapkan program aplikasi komputer yang akan digunakan yaitu

AMOS
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1.3 Memeriksa data

Pemeriksaan normalitas ini selalu dibarengi dengan pemeriksaan

outlier. Untuk itu sebelum model dianalisis, data harus dipastikan

terlebih dahulu telah memenuhi sejumlah asumsi yang dipersyaratkan.

Mengevaluasi dan memperbaiki model pengukuran

1.4 Mengevaluasi dan memperbaiki model pengukuran

a. Uji validitas konstruk terdiri dari validitas isi, validitas konvergen,

reliabilitas, unidimensionalitas, validitas diskriminan, validitas

nomologikal

b. Menilai fit model (goodness of fit) dengan menggunakan ukuran/n

indeks yaitu statistik chi-kuadrat beserta p-value nya, RMSEA,

GFI, dan CFI.

Tabel 3.5
Goodness of Fit Index

No Goodness of Fit Index
Cut Off Value
(Nilai Batas)

Kriteria

1 DF > 0 Over Identified

2
Chi-Square < α.df

Good Fit
Probability > 0,05

3 CMIN/DF < 2 Good Fit
4 GFI ≥ 0,90 Good Fit
5 AGFI ≥ 0,90 Good Fit
6 CFI ≥ 0,90 Good Fit
7 TLI atau NNFI ≥ 0,90 Good Fit
8 NFI ≥ 0,90 Good Fit
9 IFI ≥ 0,90 Good Fit
10 RMSEA ≤ 0,08 Good Fit
11 RMR ≤ 0,05 Good Fit

Sumber: Ghozali (2008) dan Wijayanto (2008) dalam Haryono dan Wardoyo
(2012)
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3.8 Pengembangan dan Analisis Model Struktural

Setelah mendapatkan model pengukuran yang valid dan established melalui

sejumlah tahapan selanjutnya adalah mengevaluasi relasi struktural antara

konstruk yang satu dengan yang lain sesuai model teoritis.

1. Menetapkan model struktural

Inti dari penetapan model struktural adalah membuat relasi dependensidari

sebuah konstruk ke konstruk yang lain. Jadi setelah merumuskan masalah

penelitian, selanjutnya mangajukan hipotesis

2. Mengevaluasi model struktural

Setelah model struktural ditetapkan selanjutnya mengevaluasi model

khususnya menilai fit model menggunakan ukuran/indeks fit (goodnes of

fit).

3. Uji hipotesis relasi struktural

Tahap terakhir dari SEM adalah uji hipotesis mengenai relasi struktural

antar konstruk. Uji hipotesis ini dilakukan dengan menguji signifikansi

estimasi parameter model struktural, yaitu koefisien γ (gamma), adalah

loading struktural dari konstruk eksogenus ke konstrak endogenus, dan

koefisien β (beta), adalah loading struktural dari konstruk endogenus ke

konstruk endogenus lainnya.

Untuk uji signifikasi parameter ini difokuskan pada nilai critical ratio (C.R)

beserta p-value nya dari loading struktural tersebut. Jika p-value yang

dihasilkan lebih kecil dari tarif signifikan α (biasanya 5% atau 1%), maka

hipotesis nol yang menyatakan bahwa “γ = 0 atau β = 0 (loading struktural
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bernilai 0)” ditolak. Ditolaknya hipotesis nol dapat di artikan bahwa

konstruk independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

konstruk endogenus.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Beberapa simpulan yang dapat dibuat, berdasarkan hasil pembahasan bahwa:

1. Electronic word of mouth (eWOM) tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap purchase intention smartphone Apple iPhone. Hal ini disebabkan oleh

komunikasi serta pencarian informasi yang dilakukan di internet kurang

menimbulkan pengaruh terhadap niat beli konsumen, karena masyarakat kota

Bandar Lampung menganggap pendapat orang di internet itu kurang bisa

dipercaya. Kondisi ini mencerminkan perilaku konsumen masyarakat Bandar

Lampung yang lebih memilih bukti fisik, tidak hanya penilaian orang lain.

2. Electronic word of mouth (eWOM) berpengaruh secara signifikan terhadap

brand image pada smartphone Apple iPhone. Berdasarkan informasi yang

mereka dapatkan dari review online tentang smartphone Apple iPhone di

internet, masyarakat kota Bandar Lampung dapat mengetahui kualitas dan

performance-nya sehingga dapat meningkatkan pencitraan merek smartphone

Apple iPhone.
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3. Brand image berpengaruh secara signifikan terhadap purchase intention.

Berdasarkan informasi di internet melalui review online, masyarakat kota

Bandar Lampung dapat mengetahui bahwa smartphone Apple iPhone memiliki

kualitas yang tinggi dan performance sehingga memunculkan niat mereka untuk

melakukan pembelian.

5.2 Saran

Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini ditujukan kepada peneliti dan

manajemen perusahaan, yaitu:

5.2.1 Saran untuk Peneliti

Diharapkan penelitian selanjutnya tidak terbatas pada niat beli konsumen dan

brand image saja tetapi bisa menentukan bagaimana perilaku konsumen yang

berkaitan dengan EWOM. Penelitian mengenai EWOM saat ini kebanyakan

hanya menggunakan metode kuantitatif dan eksplanatif. Diharapkan ke

depannya peneliti menggali lebih mendalam perilaku konsumen kota tidak

hanya di satu kota tetapi juga menambah cakupan kota lainnya untuk

penggunaan electronic word of mouth.

5.2.2 Saran untuk Manajemen Perusahaan

Electronic word of mouth (eWOM) memang tidak memiliki pengaruh terhadap

purchase intention (niat beli) akan tetapi eWOM memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap brand image. Bagi perusahan Apple iPhone diharapkan bisa

menjaga image mereka terhadap konsumen karena baik buruknya suatu

perusahaan akan disebarkan melalui eWOM dan akan mempengaruhi citra
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mereka. Selain itu perusahaan Apple iPhone juga harus memperbaiki image

mereka tentang pengalaman perusahaan Apple dan performa produknya karena

dua hal ini masih dianggap kurang oleh sebagian konsumen, khususnya

konsumen di Bandar Lampung. Perusahaan Apple dapat meningkatkan citra

mereka dengan menggunakan endorser seperti artis atau pengusaha besar,

sehingga kesan konsumen tentang produknya dapat meningkat.



DAFTAR PUSTAKA

Assael, Henry. (1992). Consumer Behavior and Marketing Action, 4th edition,
Boston.

Bagus, K. (2016). Penjualan Smartphone Tiongkok Tahun 2015 from
http://yinhuadaily.com/penjualan-smartphone-tiongkok-tahun-2015/

Bambauer-Sachse, S., Mangold, S. (2011). Brand Equity Dilution through
Negative Online Word-of-Mouth Communication. Journal of Retailing and
Consumer Services, 38-45.

Bowen, J. T., & Chen, S. L. (2001). The relationship between customer loyalty
and customer satisfaction. International journal of contemporary hospitality
management, 213-217.

Chan, Y dan Ngai. (2011). Conceptualising electronic word of mouth activity An
input-process-output perspective, Marketing Intelegence and Planning, Vol
29/No 5, Mei, 488 - 516.

Chenhall, R.H., And Morris, D. (1986). The Impact of Structure, Environment,
Anan Interdependence on The Perceived Usefulness of Management
Accounting Review, Vol. LXI No. 1 Januari, 16-35.

Dachlan, U. (2014). Panduan Lengkap Structural Equation Modeling Tingkat
dasar. Semarang. Lentera ilmu.Davis, D. F., Golicic, S L., Marquardt, A.
(2009). Measuring Brand Equity for Logistics Services. The International
Journal of Logistics management, 201-212.

Fishbein, Martin, and Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention and
Behavior:An Introduction To Theory And Research, Addison-Wesley.

Godin, Seth. (2000).Unleashing the Ideavirus: e-book edition. New York. Do You
Zoom Inc.

Hair, Joseph F et al. (2006). MultiVariate Data Analysis. Fifth Edition. Jakarta.
Gramedia Pustaka Utama.



71

Haryono, S., Wardoyo, P. (2012). Struktural Equation Modelling. Bekasi, Jawa
Barat. PT Intermedia Personalia Utama.

Hennig-Thurau, T., Gwinner, K. P., Walsh, G., Gremler, D.D. (2004). Electronic
Word-Of-Mouth Via Consumer-Opinion Platforms: What Motivates
Consumers To Articulate Themselves On The Internet?. Journal Of
Interactive Marketing, 38-52.

J. Scott Armstrong , Vicki G. Morwitz , V. Kumar. (2000). Sales forecasts for
existing consumer products and services: Do purchase intentions contribute
to accuracy?. International Journal of Forecasting 16 (2000) 383–397

Jalivand, M.R. danSamiei, N. (2012). The Effect of Electronic Word of Mouth on
Brand Image and Purchase Intention. Marketing Inteligence & Planning,
Vol. 30 No. 4, 440-476

Jatmika, C. S. (2014). Pengaruh Electronik Word of Mouth Terhadap Brand Image
dan Purchase Intention Smartphone Samsung di Surabaya. Universitas
Surabaya. Surabaya.

Kania, M. (2013). Pengaruh Electronic Word Of Mouth Terhadap Minat Beli
Konsumen (Studi Pada Testimonial Di Thread (Lapak) Forum Jual Beli
Kaskus). Universitas Indonesia. Depok.

Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based
Brand Equity. Journal of Marketing. 57. 1-22

Kotler, P. (1994). Marketing Management Concept. New Jersey. Prentice Hall
Inc.

Kotler, P., Keller, K.L. (1997). Manajemen Pemasaran. Jilid I. Edisi 12. Jakarta.
PT Indeks.

Kotler, P., Bowen, J., dan Makens, J. (1999). Marketing for Hospitality and
Tourism (2nd Edition). New Jersey. Prentice Hall Inc. Upper Saddle River.

Kotler, P. (2002). Manajemen Pemasaran : Analisis, Perencanaan, Implementasi
dan Kontrol (Edisi 9, Jilid 1 dan 2). Jakarta. PT Prenhalindo.

Kotler, P. (2003). Marketing Management (11th edition). New Jersey. Prentice
Hall.

Kotler, P., Amstrong, G. (2004). Dasar-dasar Pemasaran (Edisi 9, Jilid 2).
Jakarta. PT.Index Kelompok Gramedia.

Kotler, P., Amstrong, G. (2007). Manajemen Pemasaran (Edisi 11, Jilid 1).
Jakarta. PT.Index Kelompok Gramedia,



72

Kotler, P., Keller, K. L. (2009). Manajemen Pemasaran (Edisi 13, Jilid 1 dan 2).
Jakarta. Penerbit Erlangga

Lin, N. H., & Lin, B. S. (2007). The effect of brand image and product knowledge
on purchase intention moderated by price discount. Journal of International
Management Studies, 121-132.

Malhotra, N. K. (2004). Riset Pemasaran: Pendekatan Terapan (Soleh Rusyadi
Maryan). Jakarta. Indeks Kelompok Gramedia.

Malik, M. E., Naeem, B., Munawar, M. (2012). Brand Image: Past, Present and
Future, Journal of Basic and Applied Scientific Research, Vol 02,
Desember, hal 69-75.

Maunaza, A. (2012). Pengaruh Brand Image Terhadap Minat Beli Konsumen
(Studi Pada Maskapai Penerbangan Lion Air Sebagai Low Cost Carrier).
Universitas Indonesia. Depok.

Nalau, A. (2012). Brand Image Terhadap Loyalitas Pelanggan J.Co Donuts &
Coffee Di Plaza Mulia Samarinda. Universitas Mulawarman. Samarinda.

Priyandana, A. (2015, oktober). Realitas Buzz Marketing. Majalah Marketing, 64-
66.

Renee Dye. (2000). The Buzz on Buzz. Havard Business Review.

Riyandika, M. (2013). Analisa Pengaruh Electronic Word of- Mouth, Argument
Quality,Message Source Credibility Terhadap Brand Image dan Dampaknya
pada Purchase Intention. Universitas Bina Nusantara. Jakarta.

Rosen, E. (2000). The Anatomy of Buzz : How to crate WOM marketing ( New
York : Currency – Doubleday.

Sandes, F dan Andre, T. (2013). Electronic Word-of-Mouth Impacts on Consumer
Behavior: Exploratory and Experimental Studies, Journal of International
Consumer Marketing, Vol 25, April, 181– 197.

Schiffman, L. G., and Kanuk, L. L.. (2001). Perilaku Konsumen. Jakarta. Prentice
Hall.

Setyawan, A. A. dan Susila, I. (2004). Pengaruh Service Quality Perception
Terhadap Purcase Intention. Usahawan NO. 07 TH XXXI11 JULI 2004.

Shukla, P. (2011). Impact of Interpersonal Influences, Brand Origin and Brand
Image on Luxury Purchase Intentions: Measuring Interfunctional and a
Cross-National Comparison, 242-252.



73

Simamora, B. (2001). Remarketing for Business Recovery - Sebuah Pendekatan
Riset. Jakarta: PT. Pustaka Utama.

Silverman, George. (2001). The Secret of WOM Marketing. Ebook Edition, 25.

Stanton, William J. (2004). Prinsip Pemasaran. Jakarta. Erlangga.

Sugiyono. (2011). Statistik untuk Penelitian. Bandung : Alphabeta

Supranto, J. (2002). Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan untuk Menaikan
Pangsa Pasar. Jakarta.  PT. Rineka Cipta.

Sutriono, S. (2008). Pengaruh Word of Mouth positif yang Diterima terhadap
Minat Beli Konsumen. Universitas Indonesia. Depok.

Tjiptono, Fandy. (2002). Manajemen Pemasaran. Yogyakarta. Penerbit Andi.

Tom J. Brown, Thomas E. Barry, Peter A. Dacin, dan Richard F. Gunst,(2005).
Spreading the word: Investigating antecedents of consumers’ positive word-
of-mouth intentions and behaviors in a retailing context. Journal of the
Academy of Marketing Science, 123-138.

Umar, H. (2005). Riset Pemasaran dan Prilaku Konsumen. Jakarta. PT Gramedia
Pustaka Utama.

Wijayanto, S. H. (2008). Structural Equation Modeling dengan Lisrel 8.8,
Yogyakarta. Graha Ilmu.

Yehsin, T., Fill, C. (2001). Intergrated Marketing Communication. Italy:
Butterworth Hinemann

https://id.wikipedia.org/wiki/Ponsel_cerdas


	LU.pdf
	ABSTRAK.pdf
	COVER.pdf
	RIWAYAT HIDUP.pdf
	PERSEMBAHAN.pdf
	MOTTO.pdf
	SANWACANA.pdf
	DAFTAR ISI.pdf
	DAFTAR GAMBAR.pdf
	DAFTAR TABEL.pdf
	DAFTAR LAMPIRAN.pdf
	BAB 1.pdf
	BAB 2.pdf
	BAB 3.pdf
	BAB 4.pdf
	BAB 5.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf

