
BAB II 

TERPAAN IKLAN, INTENSITAS KOMUNIKASI WORD OF MOUTH 

DAN KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK T-CASH 

Bab ini mendeskripsikan temuan penelitian mengenai hubungan terpaan iklan dan 

intensitas komunikasi word of mouth terhadap keputusan pembelian produk T-

Cash. Jumlah sampel yang digunakan adaah 100 orang dengan rentang usia 18-35 

tahun di Kota Semarang yang pernah melihat iklan T-Cash dan membicarakan 

produk T-Cash. 

2.1 Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk megetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar 

pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Uji validitas sebaiknya 

dilakukan pada setiap butir pertanyaan. Tingkat validitas dapat diukur dengan cara 

membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel untuk degree of freedom (df) = 

n – k dengan alpha 0.05. apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabelnya dan nilai 

r positif, maka kuisioner tersebut dikatakan valid, begitu pula sebaliknya 

(Ghozali, 2007:49). Sedangkat taraf segnifikan 5% untuk 100 responden adalah 

0,1966. Berikut penyajian hasil uji validitas variabel X1, X2 dan Y: 

 

 

 



Tabel 2.1 

Uji Validitas Variabel Terpaan Iklan produk T-Cash (X1) 

 

Dari tabel 2.1, diketahui bahwa korelasi antara masing-masing pertanyaan 

terhadap skor variabel terpaan iklan dalam peneltian menunjukkan hasil yang 

signifikan. Untuk mengetahui apakah masing-masing pertanyaan dalam variabel 

terpaan iklan tersebut valid, maka peneliti membandingkan nilai r hitung dengan r 

tabel. Hasil data tersebut disajikan dalam tabel berikut :  

 

 

 

 



Tabel 2.2 

Hasil Uji Validitas Variabel Terpaan Iklan produk T-Cash (X1) 

Pertanyaan R hitung R Tabel Keterangan 

Pertanyaan Terpaan no 1 0.649 0.1966 Valid 

Pertanyaan Terpaan no 2 0.772 0.1966 Valid 

Pertanyaan Terpaan no 3 0.754 0.1966 Valid 

Pertanyaan Terpaan no 4 0.848 0.1966 Valid 

Pertanyaan Terpaan no 5 0.732 0.1966 Valid 

Pertanyaan Terpaan no 6 0.649 0.1966 Valid 

Berdasarkan tabel 2.2, dapat diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel. Sehingga, 

dapat disimpulkan bahwa masing-masing pertanyaan variabel terpaan iklan 

produk T-Cash dinyatakan valid. 

Selanjutnya di bawah ini disajikan hasil uji validitas variabel intensitas 

komunikasi word of mouth melalui aplikasi SPSS. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 2.3 

Uji Validitas Variabel Intensitas Komunikasi Word of Mouth produk T-Cash 

 

Dari tabel 2.3, diketahui bahwa korelasi antara masing-masing pertanyaan 

terhadap total skor variabel intensitas komunikasi word of mouth produk T-Cash 

menunjukkan hasil yang signifikan. Untuk mengetahui apakah masing-masing 

pertanyaan dalam variabel intensitas komunikais word of mouth valid, maka 

peneliti membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Nilai r tabel untuk jumlah 

responden 100 dengan nilai signifikansi 0.05 adalah 1,966. Berikut ini disajikan 

perbandingan nilai r hitung dengan nilai r tabel variabel intensitas komunikasi 

word of mouth produk T-Cash :  



 

Tabel 2.4 

Hasil Uji Validitas Variabel Intensitas Komunikasi Word of Mouth produk 

T-Cash 

Pertanyaaan R Hitung R Tabel Keterangan 

Pertanyaan Intensitas 

Komunikasi WOM _1 

0.786 0.1966 Valid 

Pertanyaan Intensitas 

Komunikasi WOM _2 

0.861 0.1966 Valid 

Pertanyaan Intensitas 

Komunikasi WOM _3 

0.816 0.1966 Valid 

Pertanyaan Intensitas 

Komunikasi WOM _4 

0.862 0.1966 Valid 

Pertanyaan Intensitas 

Komunikasi WOM _5 

0.861 0.1966 Valid 

Pertanyaan Intensitas 

Komunikasi WOM _6 

0.806 0.1966 Valid 

Pertanyaan Intensitas 

Komunikasi WOM _7 

0.802 0.1966 Valid 

Pertanyaan Intensitas 

Komunikasi WOM _8 

0.833 0.1966 Valid 

Pertanyaan Intensitas 0.321 0.1966 Valid 



Komunikasi WOM _9 

     

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa masing-masing pertanyaan variabel intensitas 

komunikasi word of mouth produk T-Cash dinyatakan valid. 

Tabel 2.5 

Uji Validitas Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa r hitung variabel keputusan 

pembelian adalah 1,000 dan nilainya lebih besar dari r tabel yaitu 0,1966. 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pertanyaan keputusan pembelian dinyatakan 

valid. 

2.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Sugiyono (2012:137) instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan 

data yang sama. Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 



reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu test merujuk pada derajat 

stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki 

reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang 

reliabel. 

Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan uji statistic Cronbach 

Alpha. Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha 

lebih besar dari 0,7 (Ghozali 2011: 48). Jika Cronbach mendekati 1 maka jawaban 

responden akan cenderung sama meskipun diberikan kepada orang lain dan 

bentuk pertanyaan yang berbeda pula. 

Berikut penyajian reliabilitas X1 dan X2 

Tabel 2.6 

Uji Reliabilitas Variabel Terpaan Iklan (X1) dan Intensitas Komunikasi 

Word of Mouth produk T-Cash (X2) 

No Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Angka standar 

Reliabel 

reliabel 

1. Terpan Iklan produk 

T-Cash (X1) 

0,831  

 

0,7    

2. Intensitas komunikasi 

word of mouth (X2) 

0,923 0,7    

 



Tabel di atas adalah hasil uji reliabilitas variabel X1 dan X2 yang menunjukkan 

angka yang lebih besar dari 0,7. Dengan demikian, variabel dalam penelitian ini 

dapat dikatakan reliabel dan layak untuk dilanjutkan ke pengujian hipotesa. 

2.3 Identitas Responden 

Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai terpaan iklan, intensitas komunikasi 

word of mouth dengan keputusan pembelian produk T-Cash, akan dipaparkan 

terlebih dahulu mengenai identitas responden 

2.3.1 Usia responden 

Diagram 2.1 

             

Diagram diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada 

pada kelompok usia 18-23 tahun, usia 18-23 tahun termasuk dalam kelompok usia 

remaja menuju dewasa. Sementara kategori paling sedikit terdapat pada rentang 

usia 30-35 tahun. Responden dengan rentang umur tersebut termasuk dalam usia 

dewasa. 

USIA RESPONDEN 

18 - 23 

24 - 29 

30 - 35 
72% 

20% 

8% 



2.4 Terpaan Iklan T-Cash 

Terpaan iklan merupakan salah satu strateg pemasaran dalam meyamaikan pesan 

kepada konsumen. Terpaan iklan pada media massa dapat membentuk kesan 

audiens pada suatu produk yang diiklankan. Kesan tersebut dapat berupa 

informasi atau hal lain yang berkaitan dengan produk. Terpaan iklan yang secara 

terus-menerus dapat memberikan dampak perubahan sikap seseorang yang 

terterpa iklan. 

Variabel terpaan iklan produk T-Cash dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan indikator sebagai berikut: 

 Responden dapat menyebutkan warna brand T-Cash  

 Responden dapat menyebutkan tagline pada iklan T-Cash  

 Responden dapat menyebutkan isi pesan iklan T-Cash  

 Responden dapat menyebutkan tokoh/model dalam iklan T-Cash 

2.4.1 Kemampuan Menyebutkan Warna Produk T-Cash 

Berikut diagaram yang menunjukkan kemampuan responden menyebutkan warna 

produk T-Cash. 

Diagram 2.2 



 

Dari diagram 2.2, menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

mengetahui warna brand dari produk T-Cash. Hal tersebut dilihat dari mayoritas 

responden mampu menyebutkan warna produk T-Cash, yaitu merah, namun ada 

sebagian repsonden yang menjawab warna produk yang salah sebagai warna 

produk T-Cash 

2.4.2 Kemampuan Responden Menyebutkan Tagline Pada Iklan T-

Cash 

Setiap iklan T-Cash pada akhirnya selalu menampilkan tagline. Berikut diagram 

yang menunjukkan kemampuan responden menyebutkan tagline produk T-Cash. 

Diagram 2.3 

WARNA PRODUK T-CASH 

BENAR 

SALAH 

89% 

11% 



 

Diagram 2.3 memberikan gambaran bahwa sebagiaan responden memiliki 

pengetahuan yang benar tentang tagline iklan T-Cash. Hal tersebut terlihat dari 

mayoritas responden yang dapat menyebutkan tagline iklan T-Cash dengan tone 

yang berbunyi “#pakeTCAH SEMUA GAMPANG”. Sedangkan ada mnoritas 

yang memilih jawaban yang salah dengan tone yang berbunyi “Semua bisa 

#denganTCASH” dan “The Future is Here” 

2.4.3 Kemampuan Responden Menyebutkan Isi Pesan Iklan T-Cash 

Berikut diagram yang menunjukkan kemampuan responden menjelaskan 

kembali mengenai isi iklan T-Cash. 

 

Diagram 2.4 

TAGLINE PRODUK T-CASH 

BENAR SALAH 

87% 

13% 
 



 

Dari diagram 2.4, menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

mengetahui isi pesan iklan T-Cash. Hal tersebut terlihat dari mayoritas responden 

mampu menyebutkan isi iklan T-Cash, yaitu menyebutkan mengenai informasi 

produk, keunggulan dan cara mendapatkan T-Cash. Sedangkan masih ada 

sebagian kecil responden menjawab isi iklan yang salah, yaitu total pengguan 

serta kelebihan dan kelemahan produk T-Cash. 

2.4.4 Kemampuan Responden Menyebutkan Cuplikan Iklan T-Cash 

Berikut diagram yang menunjukkan kemampuan responden menyebutkan 

cuplikan iklan T-Cash yang ada di Televisi, media sosial dan banner/poster.  

 

 

 

 

Grafik 2.1 

Isi Pesan Iklan T-Cash 

BENAR 

SALAH 

85% 

15% 
 



Kemampuan Responden Menyebutkan Cuplikan Iklan T-Cash Di Televisi, 

Media Sosial Dan Banner/Poster. 

 

Diagram 2.5 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki 

pengetahuan yang benar tentang cuplikan iklan dari berbagai versi iklan yang ada 

di TV, media sosial dan banner/poster. Hal tersebut terlihat dari mayoritas 

responden mampu menyebutkan dengan benar 3 cuplikan iklan T-Cash yang 

ditampilkan, yaitu: 

1. Iklan T-Cash di Televisi yang menampilkan seorang pria yang 

menggunakan stiker T-Cash di handphonenya. 

2. Iklan T-Cash di media sosial yang menampilkan salah satu promo T-Cash 

yang disebar melalui media sosial 

3. Iklan T-Cash di banner atau poster yang menunjukkan salah satu merchant 

promosi T-Cash. 
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Sedangkan masih ada sebagian kecil responden yang tidak dapat menjawab 

cuplikan iklan T-Cash dengan benar, yaitu dengan menjawab iklan dari produk 

dengan merek lain. 

2.4.5 Terpaan iklan T-Cash 

Dalam variabel terpaan iklan T-Cash di media massa, kategorisasi variasi nilai 

dari jawaban responden dibagi menjadi 4 kelas, yaitu rendah, sedang, tinggi dan 

sangat tinggi. Responden dihadapkan dengan 6 butir pertanyaan, dimana jawaban 

responden yang benar dinilai 4 sementara yang salah dinilai 0. 

Dari data yang ada, maka dapat dikelompokan menjadi 4 kategori 

berdasarkan hasil skor yang mereka miliki, yaitu: 

1. Skor ≤ 6, menunjukkan terpaan rendah 

2. Skor 7 - 11, menunjukkan terpaan sedang 

3. Skor 12 – 18, menunjukkan terpaan tinggi 

4. Skor ≥ 24, menunjukkan terpaan sangat tinggi 

Melalui kategorisasi yang telah diketahui, maka diperoleh hasil mengenai terpaan 

iklan T-Cash sebagai berikut : 

 

 

 

 



Diagram 2.5 

 

Berdasarkan diagram 2.6, dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden 

memiliki terpaan iklan T-Cash yang sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan 

pemahaman responden akan bentuk dan jenis iklan T-Cash yang ditayangkan di 

media massa. 

2.5 Intensitas Komunikasi Word Of Mouth Produk T-Cash 

Variabel Intensitas Komunikasi word of mouth produk T-Cash diukur dengan 

menggunakan indikator dibawah ini: 

 Frekuensi, responden menjawab seberapa sering responden menerima 

informasi dan menyebutkan dari mana  sumber informasi yang diterima 

mengenai T-Cash 

 Kejelasan informasi, responden dapat menyebutkan dan menjelaskan 

kembali informasi yang didapatkan seputar T-Cash. 
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 Arah Informasi, responden menyebutkan rekomendasi positif yang 

didapatkan seputar T-Cash dari orang lain 

 Kepercayaan, responden menjawab tingkat kepercayaan mereka terhadap 

sumber yang memberikan informasi mengenai T-Cash 

2.5.1 Frekuensi mendapatkan Informasi produk T-Cash melalui 

Komunikasi Word Of Mouth 

Berikut grafik yang menjelaskan jumlah informasi yang diterima responden 

mengenai produk T-Cash melalui komunikasi word of mouth dalam sebulan 

terakhir. 

Grafik 2.2 

Jumlah informasi yang diterima melalui komunikasi word of mouth dalam 

satu bulan terakhir. 
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Dari grafik 2.2, sebagian besar responden mendapatkan informasi yang cukup 

banyak mengenai produk T-Cash, hal ini dapat dilihat dari jawaban mayoritas 

responden yang mengaku mendapatkan informasi seputar produk T-Cash melalui 

komunikasi word of mouth lebih dari 6 kali dalam sebulan terakhir. Ditambah lagi 

dengan responden lain yang mendapatkan informasi seputar produk T-Cash 5-6 

kali melalui komunikasi word of mouth, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar responden mendapatkan informasi yang cukup banyak mengenai produk T- 

Cash. 

 2.5.2 Frekuensi rekomendasi produk T-Cash melalui 

komunikasi word of mouth 

Berikut grafik 2.3 yang memaparkan jumlah rekomendasi positif yang diterima 

responden seputar produk T-Cash melalui komunikasi word of mouth dalam satu 

bulan terakhir. 

 

 

 

 

 

 

 



Grafik 2.3 

Jumlah rekomendasi yang diterima melalui komunikasi word of mouth 

dalam satu bulan terakhir. 

 

Dari  grafik 2.3, menunjukkan sebagian besar responden mendapatkan 

informasi yang positif mengenai produk T-Cash. Sebagaimana mayoritas 

responden mendapatkan rekomendasi produk lebih dari 6 kali dalam satu bulan 

terakhir mengenai komunikasi word of mouth, sedangkan sebagian responden juga 

mendapatkan jumlah rekomendasi yang beragam. 

2.5.3 Sumber informasi produk T-Cash melalui komunikasi word of 

mouth 

Berikut grafik 2.4 yang memaparkan jumlah sumber informasi produk T-Cash 

yang dbicarakan melaluui komunikasi word of mouth dalam satu bulan terakhir. 
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Grafik 2.4 

Jumlah sumber informasi produk T-Cash yang diterima melalui komunikasi 

word of mouth dalam satu bulan terakhir. 

 

Grafik diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden mendapatkan 

informasi mengenai produk T-Cash melalui 2 sumber. Hal ini ditunjukkan dengan 

jawaban mayoritas responden yang mengaku mendapatkan informasi seputar 

produk melalui komunikasi word of mouth melalui 2 sumber. Kemudian diikuti 

melalui “1” sumber dan yang paling sedikit melalui “4” sumber.  

Adapun sumber informasi produk T-Cash yang diterima mayoritas 

responden melalui komunikasi word of mouth adalah melalui “teman”, mengingat 

sebagian besar responden memiliki rentang usia remaja dan banyak bergaul 

dengan teman sekawan. Kemudian sebagian besar responden juga mendapatkan 

informasi produk melalui “keluarga” dan “komunitas”. Sumber informasi yang 

paling sedikit didapat oleh responden melalui komunikasi word of mouth dalam 

satu bulan terakhir.adalah  “kerabat/tetangga”. 
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2.5.4 Jenis informasi yang dibicarakan melalui komunikasi word of 

mouth mengenai produk T-Cash 

Berikut grafik 2.5 yang memaparkan jumlah informasi yang dibicarakan 

responden seputar produk T-Cash dalam satu bulan terakhir melalui komunikasi 

word of mouth. 

Grafik 2.5 

Jenis informasi produk T-Cash yang dibicarakan melalui komunikasi word 

of mouth 

 

Grafik di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

membicarakan 3 jenis informasi seputar produk T-Cash melalui komunikasi word 

of mouth dalam satu bulan terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan jawaban 

mayoritas responden yang mengaku membicarakan informasi seputar produk 

sebanyak “3” jenis informasi melalui komunikasi word of mouth. Kemudian 

diikuti dengan sebagian responden yang membicarakan “2” jenis informasi dan 
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yang paling sedikit adalah jawaban responden yang membicarakan “4” jenis 

informasi melalui komunikasi word of mouth. 

Adapun jenis informasi yang dibicarakan mayoritas responden adalah 

“cara penggunaan” produk, kemudiaan sebagian responden juga membicarakan 

“harga” dan “kualitas” produk T-Cash melalui komunikasi word of mouth. Jenis 

informasi yang paling sedikit dibicarakan responden adalah “design” produk T-

Cash dalam satu bulan terakhir 

2.5.5 Kejelasan informasi produk T-Cash yang didapatkan melalui 

komunikasi word of mouth 

Berikut grafik 2.6 yang memaparkan kejelasan informasi yang didapatkan 

responden melalui komunikasi word of mouth. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grafik 2.6 

Kejelasan informasi yang didapatkan melalui komunikasi word of mouth 

 

Grafik diatas menunjukkan kejelasan informasi yang diterima responden seputar 

harga produk, kualitas produk dan cara penggunaan produk T-Cash yang mereka 

dapatkan melalui komunikasi word of mouth. Dan hasil dari wawancara terhadap 

100 responden ditemukan bahwa: 

 Kejelasan informasi seputar harga produk T-Cash yang diterima 

responden melalui komunikasi word of mouth sudah jelas, hal ini terlihat 

dari mayoritas responden mampu menyebutkan kembali informasi seputar 

harga produk T-Cash, cara pengisian saldo T-Cash, serta menyebutkan 

satu contoh promosi yang dilakukan oleh T-Cash yang mereka terima 

melalui komunikasi word of mouth. Namun beberapa responden hanya 

mampu menyebutkan kembali “2” informasi seputar harga produk T-Cash 
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dan dianggap penerimaan informasi tersebut “kurang jelas”. Kemudian 

diikuti sebagian responden yang berada pada tahap “tidak jelas” karena 

hanya mampu menyebutkan “1” informasi mengenai harga produk T-

Cash. Dan paling sedikit responden memiliki kejelasan informasi yang 

“sangat jelas” melaluui komunikasi word of mouth dalam satu bulan 

terakhir. Responden pada tahap ini selain mampu menyebutkan harga 

untuk mendapatkan produk dan cara pengisian saldo, responden juga 

mampu menyebutkan contoh-contoh promo potongan harga yang 

dilakukan oleh T-Cash. 

 Kejelasan informasi seputar kualitas produk T-Cash yang diterima 

responden melalui komunikasi word of mouth kurang jelas, hal ini terlihat 

mayoritas responden yang kurang mampu menyebutkan kembali informasi 

seputar kualitas produk T- Cash yang mereka terima melalui komunikasi 

word of mouth. Namun beberapa responden juga mampu menyebutkan 

kembali informasi seputar kualitas produk T-Cash dan penerimaan 

informasi tersebut dianggap “jelas”. Responden pada tahap ini 

menyebutkan T-Cash sebagai e-money keluaran provider pertama di 

Indonesia, serta kegunaan dan kelebihan produk T-Cash. Dan diikuti 

dengan sebagian responden yang menerima informasi dengan “sangat 

jelas”. Responden pada tahap ini selain menyebutkan kegunaan dan 

kemudahan produk, juga mampu menyebutkan promo-promo yang 

dilakukan oleh T-Cash. Dan paling sedikit adalah responden yang hanya 

mampu menyebutkan “1” dari kualitas produk T-Cash dan penerimaan 



informasi melalui komunikasi word of mouth dianggap “tidak jelas” dalam 

satu bulan terakhir. 

 Kejelasan informasi seputar cara penggunaan produk T- Cash yang 

diterima responden melalui komunikasi word of mouth sudah sangat jelas, 

hal ini terlihat dari mayoritas responden yang dengan jelas mampu 

menyebutkan kembali cara pendaftaran produk T-Cash,  tempat 

pendaftaran yang bisa dilakukan di Grapari dan Gerai T-Cash, cara 

menambah saldo T-Cash dan tahapan penggunaan produk T-Cash yang 

mereka terima melalui komunikasi word of mouth. Hal ini juga diikuti 

dengan sebagian responden yang mampu menyebutkan tahapan cara 

penggunaan produk dengan “jelas”. Paling sedikit responden hanya 

mampu menyebutkan beberapa informasi seputar tahapan penggunaan 

produk T-Cash dan penerimaan informasi melalui komunikasi word of 

mouth dianggap “kurang jelas” dalam satu bulan terakhir. 

Responden masing-masing memiliki penangkapan dan pemahaman yang 

berbeda terhadap informasi yang mereka terima melalui komunikasi word of 

mouth, hal ini juga disesuaikan dengan topik pembicaraan seputar produk T-

Cash yang berbeda-beda.  

2.5.6 Arah Informasi seputar produk T-Cash melalui komunikasi 

word of mouth 

Berikut grafik 2.7 yang memaparkan arah informasi dan bentuk rekomendasi yang 

diterima responden melalui komunikasi word of mouth dalam satu bulan terakhir. 



Grafik 2.7 

Arah informasi yang didapatkan melalui komunikasi word of mouth 

 

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

memiliki arah informasi positif yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan mayoritas 

responden yang mampu menyebutkan “3” rekomendasi positif yang mereka 

dapatkan melalui komunikasi word of mouth dalam satu bulan terakhir. 

Rekomendasi yang mereka dapatkan antara lain mengenai promo-promo yang 

dilakukan oleh T-Cash, keunggulan T-Cash sebagai produk e-money yang cocok 

untuk generasi millenial, serta design produk yang unik. Sebagian responden juga 

menerima arah informasi positif yang “sangat tinggi” melalui komunikasi word of 

mouth dalam satu bulan terakhir. Responden pada tahap ini  mampu menyebutkan 

“4” keunggulan dari produk T-Cash yang mereka dapatkan. Kemudian diikuti 

oleh beberapa responden yang menerima arah informasi positif rendah karena 

hanya mampu menyebutkan “1” rekomendasi seputar produk T-Cash yang 

mereka terima. Arah informasi yang paling sedikit diterima responden adalah arah 

informasi positif yang “sedang”. Pada tahap ini responden hanya mampu 
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menyebutkan “2” rekomendasi positif yang mereka terima melalui komunikasi 

word of mouth daam satu bulan terakhir. 

2.5.7 Kepercayaan terhadap sumber informasi yang didapatan 

melalui komunikasi word of mouth 

Berikut diagram 2.7 yang menjelaskan tingkat kepercayaan responden terhadap 

sumber informasi produk T-Cash yang mereka dapatkan melalui komunikasi 

word of mouth. 

Diagram 2.6 

 

Diagram diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden percaya 

terhadap sumber informasi yang mereka dapatkan melalui komunikasi word of 

mouth selama satu bulan terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan mayoritas 

responden yang memilih “percaya” terhadap sumber informasi produk T-Cash. 

Hal ini juga diperkuat dengan beberapa responden yang menjawab “sangat 

percaya” terhadap sumber informasi produk T-Cash yang mereka dapatkan 

melalui komunikasi word of mouth. 
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2.5.10 Intensitas komunikasi word of mouth produk T- Cash 

Dalam variabel Intensitas komunikasi word of mouth produk T- Cash, 

kategorisasi variabel dibagi menjadi 4 kelas, yaitu rendah, sedang, tinggi dan 

sangat tinggi. Responden dihadapkan dengan 9 butir pertanyaan, dimana 

responden diberikan kebebasan untuk menyampaikan berapa jumlah informasi 

yang mereka dapatkan dan menjelaskan jenis informasi yang mereka dapatkan 

melalui komunikasi word of mouth. Responden yang mendapat banyak informasi 

serta mampu menjelaskan kembali informasi mengenai produk yang mereka 

dapatkan, masing-masing akan memperoleh nilai 4. Sementara responden yang 

kurang lengkap dalam menjelaskan dan tidak sering menerima informasi melalui 

komunikasi word of mouth, masing-masing akan diberi nilai 3, 2, dan 1 sesuai 

jenis informasi yang mereka sampaikan. 

Dari data yang ada, maka dapat dikelompokan menjadi 4 kategori 

berdasarkan hasil skor yang mereka miliki, yaitu: 

1. Skor ≤ 15, menunjukkan kategori intensitas rendah  

2. Skor 16 - 23, menunjukkan kategori intensitas sedang  

3. Skor 24 – 30, menunjukkan kategori intensitas tinggi  

4. Skor ≥ 36, menunjukkan kategori intensitas sangat tinggi  

Melalui kategorisasi yang telah diketahui, maka diperoleh hasil mengenai 

intensitas komunikasi word of mouth pada produk T-Cash sebagai berikut: 

 



Diagram 2.7 

Intensitas Komunikasi Word Of Mouth produk T-Cash 

 

Berdasarkan diagram 2.8, hasil dari variabel intensitas komunikasi word of 

mouth pada produk T-Cash masuk pada kategori tinggi. Hal ini berarti bahwa 

sebagian besar responden memiliki intensitas komunikasi word of mouth yang 

tinggi meliputi kejelasan dan arah informasi yang positif. 

2.6 Keputusan Pembelian Produk T-Cash 

Variabel keputusan pembelian produk T-Cash dapat diukur dengan menggunakan 

indikator sebagai berikut: 

 Responden memutuskan untuk membeli produk T-Cash atau tidak. 

Dalam variabel keputusan pembelian dan hasil yang diperoleh, dapat diperoleh 

hasil mengenai keputusan pembelian produk T-Cash, yaitu :  
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Diagram 2.8 

Keputusan Pembelian produk T-Cash 

 

Diagram di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden memutuskan 

untuk membeli produk T-Cash, hal ini terlihat dari mayoritas respon den yang 

memilih “ya” ketika diberikan pertanyaan seputar keputusan pembelian produk T-

Cash. 
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