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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1    Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian ilmiah yang telah diteliti oleh Kumar pada tahun 2017 dari 

social e-WOM, brand attitudes, dan purchase intention. Penelitian ini bertujuan 

untuk menguji social e-WOM yang positif melalui facebook dapat memengaruhi 

brand attitudes dan akibatnya dapat memengaruhi niat beli atau purchase 

intention pada konsumen smartphones. Penelitian oleh Kumar berlangsung di 

India dengan menggunakan 311 responden yang valid yaitu pengguna Facebook 

disana.   

Gambar 2.1 

Social e-WOM : Apakah Berdampak pada Brand Attitude dan Purchase Intention? 
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  Albarq (2013) meneliti e-WOM yang dapat memengaruhi tourist attitude 

dan berdampak pada minat turis untuk berkunjung. Penelitian dilakukan di Jordan 

dengan 302 responden yang notabene adalah turis internasional yang valid. 

Penelitian tersebut dilakukan guna mengetahui seberapa besar dampak terhadap 

minat kunjungan turis yang dapat diberikan jika perilaku konsumen dibentuk 

terlebih dahulu. 

Gambar 2.2 

Pengukuran Pengaruh e-WOM terhadap Tourists’ Attitude dan Intention untuk 

Mengunjungi Jordan 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Albarq (2013) 

     Fakharyan (2012)  meneliti hubungan antara electronic word of mouth, 

attitude oleh turis kepada negara Islam dan minat untuk berkunjung. Penelitian 

dilakukan di Istafahan, Iran dengan melibatkan 189 responden.  
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Gambar 2.3 

Dampak dari Komunikasi Online Word of Mouth terhadap Tourist Attitude pada 

Islamic Destination dan Travel Intention di Iran 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Fakharyan (2012) 

 Zarrad dan Debabi (2015) meneliti keterkaitan  antara e-Wom dan tourist 

attitude terhadap tujuan tertentu dan minat berkunjung. Data dikumpulkan dari 

219 reponden yang semuanya ada turis yang mengunjungi Tunisia.  

 

Gambar 2.4 

Model Peneliti Dampak dari Electronic Word of Mouth pada Tourist Attitude 

terhadap Tujuan dan Minat Kunjungan 

 

 

 

 

 

Sumber: Zarrad & Debabi (2015) 
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Elseidi dan EL-bAZ (2016) meneliti pengaruh e-WOM pada niat beli, 

dengan  mediasi dari brand image dan attitude toward brand pada hubungan 

antara e-WOM dan purchase intention. Penelitian ini melibatkan 469 responden 

mahasiswa di universitas terbesar di Cairo.  

Gambar 2.5 

Model Peneliti Keterkaitan e-WOM pada Consumers Brand Attitude, Brand 

Image, dan Purchase Intention 

 

 

 

 

 

Sumber: Elseidi dan EL-baZ (2016) 

Hamouda dan Tabbane (2013) meneliti dampak Electronic Word of Mouth 

(EWOM) pada niat pembelian konsumen. Penelitian ini melibatkan 204 responden  

melalui salah satu media sosial yaitu Facebook. 

Gambar 2.6 

Model Peneliti Mediasi dari Attitude Toward the Product terhadap e-WOM dan 

Purchase Intention 

 

 

 

Attitude toward brand 

Electronic word of 

mouth 

Purchase Intention 

Brand Image 

Attitude towards the 

Product (M) 

e-WOM Purchase Intention 

Felisyanne Misadella Barus. Analisa Pengaruh Electronic Word of Mouth (E-Wom) Terhadap Minat Belanja 
Konsumen Mall di Kota Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



15 
 

Universitas Internasional Batam 

 

Sumber: Hamouda dan Tabbane 

Augusto & Tores (2018) meneliti pengaruh brand attitude dan electronic 

word of mouth dalam keinginan untuk membayar dalam harga yang premium di 

industri perbankan.   Penelitian ini melibatkan 280 responden nasabah Bank di 

Portugal sebagai data sampel.  

 

Gambar 2.7 

Model Dampak dari e-WOM, Brand Attitude pada Keputusan Pembayaran 

Nasabah Bank 

 

 

 

    

 

 

 

Sumber: Augusto & Tores (2018) 

 

Tabea Baur dan Björn Nyström (2017) meneliti pengaruh word of mouth 

terhadap purchase intention melalui brand attitude di Sweden. Penelitian ini 

melibatkan 319 konsumen di Sweden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

hubungan positif yang signifikan antara electronic word of mouth pada brand 

attitude dan purchase intention.  
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Gambar 2.8 

Model  Pengaruh e-WOM sebagai Komponen Aktif  pada Brand Attitude dan 

Purchase Intention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Baur & Nystrom (2017) 

Huang, Hsiao, dan Chen (2012) meneliti pengaruh word of mouth, sense of 

virtual community, attitude dan purchase intention. Penelitian ini melibatkan 850 

responden di Taiwan.  

Gambar 2.9 

Model  Pengaruh e-WOM sebagai Komponen Aktif  pada Brand Attitude dan 

Purchase Intention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Huang et al., (2012) 
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Jalilvand & Samiei (2012) meneliti bagaimana e-WOM yang terjadi di 

antara konsumen dapat memengaruhi brand image dan begitu pula memengaruhi 

purchase intention di produk automobile di Iran. Penelitian ini melibatkan 341 

responden sebagai data sampelnya. 

Gambar 2.10 

Model Penelitian Dampak Electronic Word of Mouth pada Brand Image dan 

Purchase Intention di Istafan,Iran 

 

 

 

 

 

Sumber: Jalilvand & Samiei (2012) 

    Kazmi dan Mehmood (2016) meneliti fokus pada niat beli konsumen 

khususnya kaum milenial melalui komunikasi Electronic Word of Mouth dan 

brand image. Penelitian ini melibatkan 300 responden mahasiswa di Universitas 

Haripur sebagai sampel. 

Gambar 2.11 

Model Peneliti Dampak dari Electronic Word of Mouth Communication dan 

Brand Image pada Purchase Intention 
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Sumber: Kazmi & Mehmood (2016) 

  Mohammaed et al., (2016) meneliti pengaruh eReferral dan e-WOM pada 

brand image dan purchase intention. Penelitian ini melibatkan 308 responden 

yang adalah pengguna media sosial.  

Gambar 2.12 

Model Peneliti e-WOM, e-refferal dan Gender di dalam Komunitas Virtual 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Mohammed et al., (2016) 

   Torlak et al., (2014) meneliti pengaruh word of mouth terhadap purchase 

intention melalui brand image. Penelitian ini melibatkan 248 responden 

mahasiswa di universitas Eskisehir sebagai data sampel.  

 

Gambar 2.13 

Model Dampak e-WOM terhadap Brand Image dan Purchase Intention pada 

Merek Cellphone di Turkey 
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Sumber: Torlak et al., (2014) 

Luong, Vo, Le (2017) meneliti hubungan antara e-WOM, brand image , 

purchase intention, dan buying decision  dalam industri pariwisata. Penelitian ini 

melibatkan  524 responden yang memiliki pengalaman dengan media sosial.  

Gambar 2.14 

Model Dampak dari e-WOM pada Brand Image dan Buying Decision Turis di 

Vietnam 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Luong et al., (2014) 

Hussam Al Halbusi, Shehnaz Tehseen (2018) meneliti Electronic Word-

of-Mouth (eWOM) pada brand image dan purchase intention industri mobil.  

Gambar 2.15 

Model Dampak  Electronic Word-Of-Mouth (E-WOM) pada Brand Image dan 

Purchase Intention: A Conceptual Paper 
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Sumber: Habusi & Tehseen (2018) 

Pham & Ngo (2017) meneliti pengaruh word of mouth terhadap purchase 

intention melalui brand image pada produk smartphone. Penelitian ini melibatkan 

379 konsumen dari sektor smartphone di Vietnam, Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara electronic word of mouth pada 

brand image dan purchase intention.  

 

Gambar 2.16 

Model Dampak Electronic Word of Mouth pada Brand Image dan Perceived 

Value pada Konsumen Smartphone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pham & Ngo (2017) 
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Yunus, Ariff, Som, Zakuan, dan Sulaiman (2016) meneliti e-WOM yang 

bermanfaat, brand image dan purchase intention untuk menentukan bagaimana 

konsumen berperilaku dalam mengkomunikasikan dan meninjau produk di media 

sosial Instagram yang memberi dampak pada niat beli mereka.  

Gambar 2.17 

Model  Dampak Mediasi dari Electronic Word of Mouth dan Purchase Intention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Yunus et al., (2016) 

2.2    Definisi Variabel Dependen 

Purchase Intention adalah sesuatu yang dirasakan konsumen yang 

akhirnya mendorong untuk membeli sebuah produk atau merek  (Elseidi dan EL-

bAZ, 2016). Minat diartikan sebuah hasrat yang dapat meberi pengaruh terhadap 

seseorang dalam berperilaku dan kemudian seseorang dapat mengambil tindakan 

atau aksi yang sebenarnya (Zarrad & Debabi, 2015).Jika seseorang memiliki 

minat pembelian terhadap sebuah produk  biasanya cenderung memutuskan untuk 

melakukan pembelian yang berpeluang lebih tinggi daripada yang seseorang 

belum mempunyai minat untuk membeli (Yunus et al.,2016). Jika seseorang 

memiliki keinginan untuk memiliki produk yang diberikan perusahan yang 
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dibutuhkan oleh konsumen, hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya 

pembelian (Luo, Chen & Ching,2010). 

Selain itu, purchase intention merupakan gabungan dari minat pembelian 

dan peluang untuk melakukan pembelian kepada sebuah produk (Martin-

consuegra, Faraoni, Diaz & Ranfagni, 2018). Purchase intention juga dianggap 

merupakan kemungkinan yang terjadi untuk membeli berdasarkan kategori 

produk oleh konsumen dan sebelumnya  telah melakukan identifikasi dari 

kegunaan dilakukan pembelian (Hadi & Nejad,2017). Purchase intention menjadi 

penentuan untuk melakukan pembelian pada sebuah produk (Sharifpour, Noor, 

Bin, Khan & Azizi, 2018). 

      

2.3   Hubungan antara Variabel 

2.3.1   Hubungan antara e-WOM terhadap Brand Image 

 Brand Image atau citra merek dapat diartikan kesan merek dan persepsi 

merek bagi konsumen, sehingga dapat menjadi acuan konsumen untuk 

memperkirakan hasil produk atau jasa yang akan didapatkan ( Jalilvand, Samiei, 

Dini & Manzari, 2012). Identifikasi mendalam pada sebuah produk berdasarkan 

karakteristik sebuah merek dapat disebut sebagai brand image (Doosti, Jalilvand, 

Javad, Parisa & Adi,2016).Untuk menuju ke citra merek atau brand image maka 

e-WOM dapat digunakan sebagai pendukung. Karena dengan melalui e-WOM, 

persepsi maupun sudut pandang konsumen dapat tersalurkan melalui media sosial 

(Jansen et al,2009). Semakin kuat brand image yang telah diciptakan maka 

semakin meningkat juga keyakinan oleh konsumen untuk membeli sebuah merek, 
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selain itu konsumen juga diberikan visualisasi terhadap sebuah merek (Tariq et al., 

2017). Komunikasi yang terjadi melalui jaringan online dengan melakukan 

postingan secara aktif dapat memberikan dampak yang cukup tinggi terhadap 

brand image (Jalilvand 2012 ; Torlak et. al., 2014 ). E-WOM dengan berisikan 

sesuatu yang positif dan memiliki sumber informasi yang terpercaya dapat 

membatu dalam meningkatkan sebuah brand image (Yunus et al.,2016). 

2.3.2   Hubungan antara e-WOM dengan Brand Attitude 

Review yang dilakukan melalui online dapat memberi pengaruh pada 

evaluasi dari suatu produk. Sikap yang berisikan hal-hal positif pada suatu brand 

dapat memberi pengaruh pada evaluasi suatu brand (Kumar, 2017). Setiap 

individu kan mengambil sikap berdasarkan keyakinan dan nilai dari suatu produk. 

Rekomendasi yang diberikan terhadap sebuah produk atau merek dapat melalui 

komunikasi e-WOM (Hamouda & Tabbane,2013). Suka atau tidaknya konsumen 

kepada sebuah produk dipengaruhi oleh review yang diberikan oleh orang lain 

baik itu yang berisikan hal positif maupun hal yang negatif (Yunus et al., 2016). 

     

2.3.3   Hubungan antara Brand Image terhadap Minat Beli 

Sebuah kumpulan informasi yang berisi keyakinan oleh konsumen 

mengenai suatu kualitas produk di sebuah brand  dan mempengaruhi minat 

pembelian dapat disebut brand image. Jika sebuah brand dikenal dengan image 

yang baik maka hal ini akan lebih berpengaruh pada loyalitas dari seorang 

konsumen dan meningkatkan hasrat dari konsumen untuk membeli sebuah merek 

atau produk (Yunus et al., 2016). Reputasi atau kredibilitas yang dapat 
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memberikan pengaruh terhadap minat konsumen adalah brand image (Tariq et al., 

2017). Jika persepsi yang dimiliki oleh konsumen bersifat positif mengenai 

kelebihan suatu merek maka peluan untuk terjadinya pembelian akan semakin 

besar (Zhao, 2014). Selain itu brand image juga dapat menjadi penting karena 

memperlihatkan bagaimana konsumen menanggapi sebuah merek. Selain itu 

brand image dapat membantu memprediksi perilaku pembelian dan juga 

membantu menentukan untuk melakukan pembelian (Martin-consuegra et al., 

2018). 

  

2.3.4   Hubungan antara Brand Attitude terhadap Minat Beli 

 Untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk, e-WOM dapat 

membantu seseorang untuk memperoleh informasi dengan pendapat orang 

mengenai sesuatu (Zhang, Ye, Law & Li, 2010). Brand attitude dapat berlangsung 

jikalau terdapat konsumen yang mencari, kemudian berinteraksi lalu 

mengevaluasi dan akhirnya melakukan pembelian (Tariq et al., 2017). Pada 

umumnya jika seseorang berminat untuk membeli sesuatu selalu bergantung pada 

komentar dan pendapat  dari pembeli sebelumnya. Suka atau tidaknya seseorang 

terhadap sebuah merek atau produk dapat dipengaruhi oleh berapa jumlah 

komentar yang positif dan komentar negatif dari konsumen pada electronic word 

of mouth (Yunus et al.,2016). Semakin suka individu kepada suatu produk, maka 

minat individu untuk mengambil tindakan atas produk tersebut semakin kuat. 
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2.3.5   Hubungan antara e- WOM terhadap Minat Beli 

Menurut pendapat Tariq et al (2017), word of mouth yang terjadi melalui 

sistem elektronik lebih memacu seseorang untuk dapat mencari tahu mengenai 

informasi yang berisikan merek atau produk yang diinginkan. Jadi informasi yang 

didaptkan tidak hanya melalui orang yang sebelumnya sudah kenal tetapi juga 

melalui orang di ruang lingkup yang lebih besar lagi dan hal ini dapat memotivasi 

seseorang dalam minat pembelian. 

Menurut pendapat Elseidi & El Baz (2016), word of mouth yang terjadi 

melalui sistem elektronik dapat menjadi peran penting di dunia pemasaran  yang 

dapat berpengaruh pada aktivitas pembelian.Menurut pendapat Jalilvand (2012), 

word of mouth yang terjadi melalui sistem elektronik dengan konten-konten yang 

positif menjadi peran penting dalam peningkatan minat pembelian. 

Dilihat dari penelitian terdahulu, ada beberapa yang hasilnya berpengaruh 

signifikan antar satu variabel dengan lainnya. Hal tersebut dan membuktikan 

kebenaran dar penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pada hubungan antar 

variabel di penelitian terdahulu ada juga yang tidak berpengaruh signifikan dan 

tidak semuanya berpengaruh secara signifikan. 
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2.4   Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Gambar 2.16 

Model “ Analisa Pengaruh Electronic Word of Mouth terhadap Minat 

Belanja Konsumen di Mega Mall Batam Centre” 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (Kumar,2017 dan Jalilvand & Samiei,2012) 

 

  Dengan pemaparan model penelitian, maka terbentuklah hipotesis yang 

akan penulis uji dan akan penulis kembangkan, yaitu sebagai berikut: 

H1 Pengaruh signifikan brand attitude dalam minat belanja konsumen. 

H2 Pengaruh signifikan brand image dalam minat belanja konsumen. 

H3  Pengaruh signifikan e-WOM  kepada brand attitude dalam minat belanja 

konsumen. 

H4 Pengaruh signifikan e-WOM kepada brand image dalam minat belanja 

konsumen. 

H5 Pengaruh signifikan e-WOM dalam minat belanja konsumen. 
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