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BAB III  

PENGARUH COUNTRY OF ORIGIN DAN BRAND IMAGE 

TERHADAP INTENTION BEHAVIOR MELALUI WORD OF 

MOUTH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING  

(Studi pada Mahasiswa S1 FISIP UNDIP Pengguna Smartphone Samsung) 

3.1 Analisis Deskripsi Variabel 

 Pada bab ini disajikan data yang diolah dari hasil penelitian dalam bentuk 

tabel- tabel yang meliputi tentang persepsi atau penilaian responden mengenai 

variabel country of origin, brand image, intention behavior dan word of mouth 

melalui kuesioner. Dengan melihat data-data tersebut diharapkan mampu 

memberikan gambaran mengenai pengaruh country of origin dan brand image 

terhadap intention behavior melalui word of mouth sebagai variabel intervening. 

Penelitian ini berlangsung di kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Diponegoro dengan jumlah kuesioner sebanyak 100 buah. Hasil jawaban 

tersebut selanjutnya digunakan untuk mendapatkan tendensi jawaban responden 

mengenai kondisi masing-masing variabel penelitian. 

3.1.1 Persepsi Responden Mengenai Country Of Origin 

   Menurut Kotler dan Keller (2009:338), country of origin adalah asosiasi dan 

kepercayaan mental seseorang akan suatu produk yang dipicu oleh negara asal 
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produk. Berikut ini tanggapan responden mengenai indikator – indikator variabel 

country of origin: 

3.1.1.1 Citra Negara Secara Keseluruhan 

 Citra suatu negara secara keseluruhan merupakan hasil evaluasi konsumen 

atas persepsinya tentang kelebihan dan kelemahan negara tersebut. Negara yang 

bercitra baik dan positif, dapat menciptakan kepercayaan akan produk yang positif 

pula. Berikut ini disajikan tabel 3.1 tentang tanggapan responden mengenai citra 

negara Korea secara keseluruhan : 

Tabel 3. 1  
Tanggapan Responden Mengenai Citra Negara Korea 

Secara Keseluruhan 

 Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

 Sangat setuju 20 20% 

 Setuju 55 55% 

 Netral 16 16% 

 Tidak setuju 9 9% 

 Sangat tidak setuju 0 0% 

  Jumlah 100 100 
Sumber: data primer yang diolah (2017) 

   Tabel 3.1 menunjukan bahwa responden yang menyatakan netral berpendapat 

bahwa kebanyakan orang hanya mengetahui tentang Korean POP (KPOP), sedangkan 

tidak mengetahui apa-apa tentang budaya negara Korea itu sendiri. Responden yang 

menyatakan tidak setuju berpendapat bahwa memburuknya hubungan antara Korea 

Selatan dan Korea Utara mengakibatkan dapat terjadinya konflik kapan saja, hal 

tersebut membuat negara Korea memiliki citra yang buruk. 
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3.1.1.2 Citra Negara Asal Produk Secara Keseluruhan 

 Korea Selatan adalah salah satu negara penghasil barang elektronik dan 

gadget paling terkenal di dunia. Produk elektronik asal Korea Selatan terkenal sangat 

canggih dan terjangkau. Kesan terhadap keseluruhan kualitas produk yang berasal 

dari suatu negara tertentu merupakan salah satu komponen penting yang harus dijaga 

oleh suatu negara agar negara tersebut dapat menarik konsumen untuk membeli 

produknya. Tabel dibawah ini menyajikan tanggapan responden mengenai spesifikasi 

produk buatan negara Korea : 

Tabel 3. 2  
Tanggapan Responden Mengenai Spesifikasi Produk 

Buatan Negara Korea 

 Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

 Sangat setuju 11 11% 

 Setuju 57 57% 

 Netral 23 23% 

 Tidak setuju 9 9% 

 Sangat tidak setuju 0 0% 

  Jumlah 100 100 
Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

   Tabel 3.2 menunjukan bahwa responden yang menyatakan netral berpendapat 

bahwa produk negara Korea sudah baik karena teknologinya sangat memadai. 

Responden yang menyatakan tidak setuju berpendapat bahwa spesifikasi produk 

negara Korea masih perlu diperbaharui setiap tahunnya agar konsumen tidak bosan. 
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3.1.1.3 Citra Negara Asal Dilihat Pada Kategori Tertentu 

   Korea Selatan adalah kekuatan utama dunia dalam teknologi komunikasi 

seluler dengan infrastruktur komunikasi yang hebat. Saat ini ada dua jaringan 

nasional 4G, menggunakan WiBro dan teknologi Long-Term Evolution (LTE). Hal 

tersebut membuat citra negara Korea dalam hal komunikasi seluler menjadi yang 

paling diakui oleh dunia dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk 

tersebut. Tabel dibawah ini berisi tanggapan responden mengenai citra negara Korea 

pada bidang desain produk : 

Tabel 3. 3  
Tanggapan Responden Mengenai Citra Negara Korea 

Pada Bidang Desain Produk 

 Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

 Sangat setuju 14 14% 

 Setuju 54 54% 

 Netral 24 24% 

 Tidak setuju 8 8% 

 Sangat tidak setuju 0 0% 

  Jumlah 100 100 
Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

   Tabel 3.3 menunjukan bahwa responden yang menyatakan netral berpendapat 

bahwa desain produk negara Korea kurang kreatif, hanya mengubah ukurannya saja 

sehingga kurang menarik. Responden yang menyatakan tidak setuju berpendapat 

bahwa desain produk negara Korea masih kurang baik dari segi bentuk, ukuran dan 

pilhan warnanya sehingga kalah saing dengan produk lain seperti Apple. 
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3.1.1.4 Pengakuan Terhadap Kemajuan Teknologi Informasi Negara Korea 

   Korea Selatan merupakan pusat teknologi komunikasi dan informasi (ICT). 

Pembangunan industri dan kemajuan teknologi dari suatu negara merupakan salah 

satu indikator penting yang akan menambah nilai jual dari suatu produk agar 

konsumen tertarik dan yakin untuk menggunakan produk negara tersebut. Tabel 

dibawah ini berisi tanggapan responden mengenai kemajuan teknologi negara Korea : 

Tabel 3. 4  
Tanggapan Responden Mengenai Kemajuan Teknologi 

Negara Korea 

 Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

 Sangat setuju 10 10% 

 Setuju 52 52% 

 Netral 26 26% 

 Tidak setuju 11 11% 

 Sangat tidak setuju 1 1% 

  Jumlah 100 100 
Sumber : Data primer yang diolah (2017) 

   Tabel 3.4 menunjukan bahwa responden yang menyatakan netral berpendapat 

bahwa tidak hanya negara Korea yang memiliki tekonologi yang maju, namun 

banyak negara-negara lain seperti Jepang, China, dan Amerika Serikat. Responden 

yang menyatakan tidak setuju berpendapat bahwa teknologi produk dari negara Korea 

masih belum baik, seperti produk negara Korea banyak yang diproduksi hanya 

dengan bahasa Korea saja sehingga sulit untuk diterima oleh konsumen yang bukan 

orang Korea. 
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3.1.1.5 Tanggapan Afektif Terhadap Masyarakat Negara Asal Merek Produk 

   Masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam dunia perdagangan 

terutama di bidang produksi dan pemasaran. Dengan sumber daya manusia (sdm) 

yang baik maka akan menghasilkan barang yang berkualitas. Tabel dibawah ini berisi 

tanggapan responden mengenai kepribadian masyarakat negara Korea : 

Tabel 3. 5  
Tanggapan Responden Mengenai Kepribadian 

Masyarakat Negara Korea 

 Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

 Sangat setuju 12 12% 

 Setuju 52 52% 

 Netral 24 24% 

 Tidak setuju 12 12% 

 Sangat tidak setuju 0 0% 

  Jumlah 100 100 
Sumber : Data primer yang diolah (2017)  

   Tabel 3.5 menunjukan bahwa responden yang menyatakan netral berpendapat 

bahwa masyarakat Korea sulit atau tidak begitu mau bergaul dengan bangsa lain, 

contohnya expatrian Korea Selatan tidak bergaul dengan baik dengan masyarakat 

sekitarnya. Responden yang menyatakan tidak setuju berpendapat bahwa masyarakat 

Korea bertemperamen tinggi dan kasar sehingga saat berbicara sangat keras seperti 

orang sedang marah. 
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Tabel 3. 6  
Tanggapan Responden Mengenai Masyarakat Negara Korea Yang 

Menggunakan Produk Negara Sendiri 

 Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

 Sangat setuju 24 24% 

 Setuju 44 44% 

 Netral 20 20% 

 Tidak setuju 12 12% 

 Sangat tidak setuju 0 0% 

  Jumlah 100 100 
Sumber : Data primer yang diolah (2017) 

   Tabel 3.6 menunjukan bahwa responden yang menjawab netral berpendapat 

bahwa banyak faktor yang membuat masyarakat menggunakan produk buatan negara 

sendiri, salah satunya karena harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan harga 

produk negara lain, sehingga alasan masyarakat memakai produk buatan negara 

sendiri bukan karena bangga namun karena faktor harga yang lebih terjangkau. 

Responden yang menjawab tidak setuju berpendapat bahwa menggunakan produk 

buatan negara sendiri terkadang bukan keinginan dari diri sendiri namun ada yang 

diwajibkan untuk menggunakannya, seperti di istana Negara Korea seluruh produk 

yang dipakai harus menggunakan produk buatan Korea.  

3.1.1.6 Kategorisasi Variabel Country Of Origin 

   Kategorisasi yang digunakan dalam variabel ini sangat tinggi, tinggi, cukup 

tinggi, rendah,dan sangat rendah. Penilaian diberikan terhadap variabel Country of 

origin yang digunakan untuk mengukur tingkat pengukuran interval agar 

mengkategorisasikan tingkatan persepsi responden pada Country of origin 
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berdasarkan data yang diperoleh. Berdasarkan hasil 3 kategorisasi ini dibuat lebar 

interval (I) dengan menggunakan rumus pengukuran interval, yaitu; 

I = 
�������

������ ��������
 

Keterangan : 

I    : Lebar interval 

Rentang : Nilai komulatif tertinggi dikurangi nilai komulatif terendah 

 Kuesioner yang berkaitan dengan variabel Country of origin terdiri dari 6 

pertanyaan, dengan skala pertanyaan adalah 1 sampai dengan 5 dengan kategori 

jawaban sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Maka 

penghitungan lebar interval adalah sebagai berikut: 

 I = 
(���)�(���)

�
 

 I = 
(��)�(�)

�
 

 I = 4,8 

 Setelah diketahui interval kelas dari variabel country of origin, maka tabel 

distribusi nilai kategorisasi country of origin dapat disusun pada tabel berikut ini : 
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Tabel 3. 7  
 Kategorisasi Variabel Country Of Origin 

 Skor Kategorisasi Frekuensi (orang) presentase (%) 

 >25,2 - 30 Sangat tinggi 11 11% 

 >20,4 - 25,2 Tinggi 63 63% 

 >15,6 - 20,4 Cukup tinggi 21 21% 

 >10,8 - 15,6 Rendah 5 5% 

 6 - 10,8 Sangat rendah 0 0% 

Jawaban 100 100 

Sumber: Data Primer yang diolah, (2017) 

   Tabel 3.7 menunjukan bahwa variabel country of origin berada pada kategori 

tinggi yaitu sebanyak 63 orang (63%). Hal ini menunjukan bahwa country of origin 

dari smartphone yang digunakan sudah memenuhi keinginan dan kebutuhan 

pengguna sehingga pengguna merasa percaya dan puas telah menggunakan 

smartphone tersebut.  

3.1.1.7 Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Variabel Country Of Origin 

   Setelah memberikan skor pada masing-masing jawaban responden, maka 

dapat diketahui berapa nilai rata-rata skor variabel country of origin secara 

keseluruhan pada tabel dibawah ini. Penilaian ini dapat diketahui melalui penyusunan 

tabel rekapitulasi jawaban responden mengenai variabel Country Of Origin dari 100 

responden.  
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Tabel 3. 8  
Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Country Of Origin 

 
Item 

pertanyaan 
Jumlah 

responden 

Skor 
Skor 
total 

Mean 1 2 3 4 5 
F % F % F % F % F % 

 X1.1 100 0 0 9 9 16 16 55 55 20 20 386 3,86 
 X1.2 100 0 0 9 9 23 23 57 57 11 11 370 3,70 
 X1.3 100 0 0 8 8 24 24 54 54 14 14 374 3,74 
 X1.4 100 1 1 11 11 26 26 52 52 10 10 359 3,59 
 X1.5 100 0 0 12 12 24 24 52 52 12 12 364 3,64 
 X1.6 100 0 0 12 12 20 20 44 44 24 24 380 3,80 

Mean skor variabel 2.223 3,69 

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

Keterangan: 

X1.1 : Citra negara secara keseluruhan 
X1.2 : Citra negara asal produk 
X1.3 : Citra negara asal dilihat pada kategori produk 
X1.4 : Keyakinan tentang kemajuan teknologi negara asal produk 
X1.5 : Tanggapan afektif terhadap masyarakat asal produk 
X1.6 : Tanggapan afektif terhadap masyarakat asal produk 
 
   Tabel 3.8 menunjukan bahwa nilai rata-rata skor variabel country of origin 

adalah 3,69. Variabel pertanyaan dengan nilai rata-rata tertinggi di atas rata-rata skor 

adalah citra negara secara keseluruhan dengan nilai rata-rata 3,86. Variabel 

pernyataan dengan nilai rata-rata diatas nilai rata-rata skor variabel adalah citra 

negara asal produk, citra negara asal dilihat pada kategori produk dan tanggapan 

afektif terhadap masyarakat asal produk. 

   Variabel pernyataan dengan nilai rata-rata dibawah nilai rata-rata skor 

variabel adalah keyakinan tentang kemajuan teknologi negara asal produk dengan 

nilai rata-rata 3,59 dan tanggapan afektif terhadap masyarakat asal produk dengan 
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nilai rata-rata sebesar 3,64. Pernyataan keyakinan tentang kemajuan teknologi negara 

asal produk berada dibawah rata-rata disebabkan responden berpendapat bahwa 

teknologi produk dari negara Korea masih belum baik, seperti produk negara Korea 

banyak yang diproduksi hanya dengan bahasa Korea saja sehingga sulit untuk 

diterima oleh konsumen yang bukan orang Korea, sedangkan pernyataan tanggapan 

afektif terhadap masyarakat asal produk berada dibawah rata-rata disebabkan 

responden berpendapat bahwa masyarakat Korea bertemperamen tinggi dan kasar 

sehingga saat berbicara sangat keras seperti orang sedang marah. 

   Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel country of 

origin negara Korea memiliki citra negara yang baik dan citra produk yang baik juga 

dimata konsumen, walaupun tekonologinya masih belum baik dan masyarakat negara 

Korea sendiri termasuk bertemperamen tinggi dan kasar. 

3.1.2 Persepsi Responden Mengenai Brand Image 

   Citra merek (Brand Image) adalah seperangkat keyakinan konsumen 

mengenai merek tertentu (Kotler dan Amstrong, 2001:225). Berikut ini adalah 

tanggapan responden mengenai indikator-indikator dari variabel brand Image : 

3.1.2.1 Desain Produk Smartphone Samsung 

   Dengan bentuk, ukuran serta warna yang menarik, smartphone Samsung 

mampu membuat konsumen tertarik untuk memiliki smartphone tersebut. Tabel 

dibawah ini merupakan tanggapan responden mengenai desain smartphone Samsung  
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Tabel 3. 9  
Tanggapan Responden Mengenai Desain Smartphone Samsung 

 Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

 Sangat setuju 27 27% 

 Setuju 52 52% 

 Netral 16 16% 

 Tidak setuju 5 5% 

 Sangat tidak setuju 0 0% 

  Jumlah 100 100 
Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

   Tabel 3.9 menunjukan bahwa responden yang menyatakan netral berpendapat 

bahwa desain smartphone Samsung terlalu monoton, hanya berbeda ukurannya saja. 

Responden yang menyatakan tidak setuju berpendapat bahwa ukuran smartphone 

Samsung terlalu besar sehingga sulit untuk dibawa kemana-mana. 

3.1.2.2 Manfaat dan Cara Penggunaan Smartphone Samsung 

   Cara penggunaan smartphone Samsung yang mudah serta manfaat yang 

diberikan dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga 

menciptakan sikap yang positif terhadap smartphone Samsung tersebut. Berikut ini 

adalah tabel yang menerangkan tanggapan mengenai manfaat dan cara penggunaan 

smartphone Samsung bagi responden yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 3. 10  
Tanggapan Responden Mengenai Manfaat 

Smartphone Samsung 

 Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

 Sangat setuju 12 12% 

 Setuju 63 63% 

 Netral 21 21% 

 Tidak setuju 4 4% 

 Sangat tidak setuju 0 0% 

  Jumlah 100 100 
Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

   Tabel 3.10 menunjukan bahwa responden yang menyatakan netral 

berpendapat bahwa manfaat yang diberikan smartphone Samsung sama saja dengan 

smartphone lain yaitu untuk mempermudah kegiatan dan aktivitas sehari-hari 

konsumen. Responden yang menyatakan tidak setuju berpendapat bahwa konsumen 

menjadi kecanduan untuk menggunakan smartphone, hal ini menyebabkan 

masyarakat kurang berinteraksi dengan orang lain. 

Tabel 3. 11  
Tanggapan Responden Mengenai Cara Penggunaan 

Smartphone Samsung 

 Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

 Sangat setuju 11 11% 

 Setuju 62 62% 

 Netral 25 25% 

 Tidak setuju 2 2% 

 Sangat tidak setuju 0 0% 

  Jumlah 100 100 
Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

   Tabel 3.11 menunjukan bahwa responden yang menyatakan netral 

berpendapat bahwa kadang saat smartphone Samsung sedang digunakan dan 
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memorinya berlebihan, mengakibatkan kamera smartphone Samsung tidak bisa 

diakses. Responden yang menyatakan tidak setuju berpendapat bahwa ketika 

penggunaan smartphone Samsung berlebihan dan membuat smartphone terbebani 

sehingga menjadi lemot, sering tiba-tiba terjadi restart sendiri. 

3.1.2.3 Kekuatan Brand Produk Smartphone Samsung 

   Samsung sampai saat ini menjadi salah satu brand terbesar di Dunia dengan 

mengeluarkan smartphone yang menjadi jawara dalam persaingan bursa pasar 

gadget. Hanya kekuatan suatu mereklah yang dapat menambah atau mengurangi nilai 

dari merek itu sendiri.  Tabel dibawah ini menjelaskan tanggapan responden 

mengenai kekuatan brand smartphone Samsung yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3. 12  
Tanggapan Responden Mengenai Kekuatan Brand 

Smartphone Samsung 

 Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

 Sangat setuju 23 23% 

 Setuju 51 51% 

 Netral 24 24% 

 Tidak setuju 2 2% 

 Sangat tidak setuju 0 0% 

  Jumlah 100 100 
Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

   Tabel 3.12 menunjukan bahwa responden yang menyatakan netral 

berpendapat bahwa brand smartphone Samsung terkenal karena lebih dulu ada 

dibanding smartphone iPhone. Responden yang menyatakan tidak setuju berpendapat 

bahwa masih banyak brand smartphone lain yang lebih terkenal seperti brand Apple, 
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karena kualitas dari smartphone iPhone lebih baik dan memuaskan dibanding 

smartphone Samsung. 

Tabel 3. 13  
Tanggapan Responden Mengenai Kemudahan 

Smartphone Samsung Untuk Diingat 

 Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

 Sangat setuju 14 14% 

 Setuju 63 63% 

 Netral 23 23% 

 Tidak setuju 0 0% 

 Sangat tidak setuju 0 0% 

  Jumlah 100 100 
Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

   Tabel 3.13 menunjukan bahwa sebanyak 63 orang (63%) menyatakan setuju 

dan sebanyak 23 orang (23%) menyatakan netral. Responden yang menyatakan netral 

berpendapat bahwa brand Samsung mudah diingat karena harganya yang relatif 

terjangkau dengan spesifikasi yang cukup baik. 

3.1.2.4 Iklan Produk Smartphone Samsung 

   Pemasangan iklan produk smartphone Samsung pada papan reklame 

merupakan  iklan  tambahan  bagi  perusahaan  elektronik  Samsung,  karena  selain 

menggunakan  sarana  papan  reklame,  Samsung   juga  menggunakan  media  

televisi dan  media  cetak dalam mempromosikan produk-produk smartphone 

terbarunya. Untuk media televisi Samsung memilih RCTI dan SCTV sebagai sarana 

iklan untuk  mempromosikan  produk-produknya,  sedangkan  untuk  media  cetak  

Samsung memilih  kompas  dan  analisa  yang  dinilai  perusahaan  Samsung  cukup  

tepat untuk mengiklankan produk-produk handphone terbarunya. Selain itu, Samsung 
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juga memanfaatkan video sosial media You Tube untuk memasarkan produk mereka, 

dari mulai produk iklan komersial sampai product review mengenai Samsung Galaxy. 

Iklan bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat luas dan khalayak ramai 

tentang produk dan atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan. Tabel dibawah ini 

menjelaskan tanggapan responden mengenai kesan pada iklan smartphone Samsung 

yaitu sebagai berikut:  

Tabel 3. 14  
Tanggapan Responden Mengenai Kesan Pada Iklan 

Smartphone Samsung 

 Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

 Sangat setuju 12 12% 

 Setuju 65 65% 

 Netral 21 21% 

 Tidak setuju 2 2% 

 Sangat tidak setuju 0 0% 

  Jumlah 100 100 
Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

   Tabel 3.14 menunjukan bahwa responden yang menyatakan netral 

berpendapat bahwa iklan smartphone Samsung jarang sekali muncul di televisi selain 

saat munculnya produk yang baru, sehingga tidak membuat konsumen memiliki 

kesan yang lebih pada produknya. Responden yang menyatakan tidak setuju 

berpendapat bahwa iklan smartphone Samsung masih kalah saing dengan iklan 

smartphone iPhone dalam hal memperoleh kepercayaan konsumen, contoh 

smartphone iPhone pada iklannya mengklaim sebagai smartphone satu-satunya yang 

bebas virus. 
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Tabel 3. 15  
Tanggapan Responden Mengenai Variasi Iklan 

Smartphone Samsung 

 Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

 Sangat setuju 21 21 

 Setuju 54 54 

 Netral 22 22 

 Tidak setuju 3 3 

 Sangat tidak setuju 0 0 

  Jumlah 100 100 
Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

   Tabel 3.15 menunjukan bahwa responden yang menyatakan netral 

berpendapat bahwa iklan smartphone Samsung kurang variatif sehingga konsumen 

sudah bisa menduga iklan produk selanjutnya akan seperti apa. Responden yang 

menyatakan tidak setuju berpendapat bahwa iklan smartphone iPhone jauh lebih 

unggul dalam hal ide pembuatan iklan dibandingkan smartphone Samsung. 

3.1.2.5 Kategorisasi Variabel Brand Image 

   Kategorisasi yang digunakan dalam variabel ini sangat tinggi, tinggi, cukup 

tinggi, rendah,dan sangat rendah. Penilaian diberikan terhadap variabel brand image 

yang digunakan untuk mengukur tingkat pengukuran interval agar 

mengkategorisasikan tingkatan persepsi responden pada brand image berdasarkan 

data yang diperoleh. Berdasarkan hasil 3 kategorisasi ini dibuat lebar interval (I) 

dengan menggunakan rumus pengukuran interval, yaitu; 

I = 
�������

������ ��������
 

Keterangan : 
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I    : Lebar interval 

Rentang : Nilai komulatif tertinggi dikurangi nilai komulatif terendah 

   Kuesioner yang berkaitan dengan variabel brand image terdiri dari 7 

pertanyaan, dengan skala pertanyaan adalah 1 sampai dengan 5 dengan kategori 

jawaban sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Maka 

penghitungan lebar interval adalah sebagai berikut: 

 I = 
(���)�(���)

�
 

 I = 
(��)�(�)

�
 

 I = 5,6 

Dengan demikian ketegorisasi pada brand image adalah sebagai berikut 

1. Kategori sangat tidak baik dengan skor 7 -12,6 

2. Katogori tidak baik dengan skor >12,6 – 18,2 

3. Kategori cukup baik skor >18,2 – 23,8 

4. Kategori baik skor >23,8 – 29,4 

5. Kategori sangat baik skor >29,4 – 35 

Tabel 3. 16  
Kategorisasi Variabel Brand Image 

 Skor Kategorisasi Frekuensi (orang) presentase (%) 

 >29,4 - 35 Sangat tinggi 20 20%  

 >23,8 - 29,4 Tinggi 65 65%  

 >18,2 - 23,8 Cukup tinggi 14 14%  

 >12,6 - 18,2 Rendah 1 1%  

 7 - 12,6 Sangat rendah 0 0%  

Jawaban 100 100 

Sumber: Data Primer yang diolah, (2017) 
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   Tabel 3.16 menunjukan bahwa variabel brand image berada pada kategori 

tinggi yaitu sebanyak 65 orang (65%). Hal ini menunjukan bahwa brand image pada 

smartphone Samsung telah diketahui dan responden merasakan kelebihan yang 

dimiliki oleh brand Samsung. 

3.1.2.6 Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Variabel Brand Image 

   Setelah memberikan skor pada masing-masing jawaban responden maka dapat 

diketahui berapa nilai rata-rata skor variabel brand image secara keseluruhan pada 

tabel dibawah ini penilaian ini dapat diketahui melalui penyusunan tabel rekapitulasi 

jawaban responden mengenai variabel brand image dari 100 responden. 

   Tabel 3.14 menunjukan bahwa nilai rata-rata skor variabel brand image 

adalah 3,90. Variabel pernyataan dengan nilai rata-rata tertinggi diatas rata-rata skor 

variabel adalah design smartphone Samsung. Variabel pernyataan dengan nilai rata-

rata diatas nilai rata-rata skor variabel adalah kekuatan brand smartphone Samsung, 

variasi iklan smartphone Samsung dan kemudahan smartphone Samsung untuk 

diingat. 
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Tabel 3. 17 
Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Variabel Brand Image 

 
Item 

pertanyaan 
Jumlah 

responden 

Skor 
Skor 
total 

Mean 1 2 3 4 5 
F % F % F % F % F % 

 X2.1 100 0 0 5 5 16 16 52 52 27 27 401 4,01 
 X2.2 100 0 0 4 4 21 21 63 63 12 12 383 3,83 
 X2.3 100 0 0 2 2 25 25 62 62 11 11 382 3,82 
 X2.4 100 0 0 2 2 24 24 51 51 23 23 395 3,95 
 X2.5 100 0 0 0 0 23 23 63 63 14 14 391 3,91 
 X2.6 100 0 0 2 2 21 21 65 65 12 12 387 3,87 
 X2.7 100 0 0 3 3 22 22 54 54 21 21 393 3,93 

Mean skor variabel 2.732 3,90 

Sumber : Data primer yang diolah (2017) 

 Keterangan:  

X2.1 : Design smartphone Samsung 
X2.2 : Manfaat smartphone Samsung 
X2.3 : Cara penggunaan smartphone Samsung 
X2.4 : Kekuatan brand smartphone Samsung 
X2.5 : Kemudahan smartphone Samsung untuk diingat 
X2.6 : Kesan pada iklan smartphone Samsung 
X2.7 : Variasi iklan smartphone Samsung 
 
   Variabel pernyataan dengan nilai rata-rata dibawah nilai rata-rata skor 

variabel adalah kesan pada iklan smartphone Samsung, manfaat smartphone 

Samsung dan cara penggunaan smartphone Samsung. Pernyataan Kesan pada iklan 

smartphone Samsung berada dibawah rata-rata disebabkan iklan smartphone 

Samsung masih kalah saing dengan iklan smartphone iPhone dalam hal memperoleh 

kepercayaan konsumen, contoh smartphone iPhone pada iklannya mengklaim sebagai 

smartphone satu-satunya yang bebas virus. Pernyataan manfaat smartphone Samsung 

berada dibawah rata-rata disebabkan konsumen menjadi kecanduan untuk 

menggunakan smartphone, hal ini menyebabkan masyarakat kurang berinteraksi 
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dengan orang lain. Kemudian pernyataan cara penggunaan smartphone Samsung 

berada dibawah rata-rata disebabkan ketika penggunaan smartphone Samsung 

berlebihan dan membuat smartphone terbebani sehingga menjadi lemot, sering tiba-

tiba terjadi restart sendiri. 

   Berasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel Brand Image 

pada smartphone Samsung sudah memiliki desain yang sesuai dengan permintaan 

konsumen. Selain itu, brand smartphone Samsung sendiri sudah sangat terkenal di 

Dunia. Salah satunya melalui iklan smartphone Samsung yang ada di televisi, papan 

reklame bahkan hingga di You Tube, sehingga mudah untuk diingat oleh konsumen. 

Walaupun dibalik itu semua, smartphone Samsung masih kalah saing dengan iklan 

smartphone iPhone dalam hal memperoleh kepercayaan konsumen, serta masih 

banyak kekurangan dalam segi manfaat dan cara penggunaan smartphone Samsung 

itu sendiri. 

3.1.3 Persepsi Responden Menganai Word Of Mouth 

   Word of mouth (WOM) adalah pertukaran komentar, pemikiran, atau ide- ide 

antara dua konsumen atau lebih, yang tak satupun merupakan sumber pemasaran 

(Mowen and Minor, 2002). Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai 

indikator-indikator dari variabel Word Of Mouth : 

3.1.3.1 Membicarakan Produk Smartphone Samsung 

   Produk smartphone Samsung sangat terkenal di Dunia, hal ini menyebabkan 

produk smartphone Samsung sering dibicarakan oleh konsumen. Terutama saat 
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konsumen mendapatkan kepuasan yang maksimal dan memiliki bahan menarik untuk 

dibicarakan dengan orang. Berikut ini adalah tabel yang menerangkan tanggapan 

responden mengenai pembicaraan tentang produk smartphone samsung, yaitu 

sebangai berikut: 

Tabel 3. 18  
Tanggapan Responden Mengenai Informasi 

Yang Didapat Dari Orang lain 

 Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

 Sangat setuju 11 11% 

 Setuju 53 53% 

 Netral 33 33% 

 Tidak setuju 2 2% 

 Sangat tidak setuju 1 1% 

  Jumlah 100 100 
Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

   Tabel 3.18 menunjukan bahwa responden yang menyatakan netral 

berpendapat bahwa tidak percaya dengan informasi dari orang lain karena belum jelas 

kebenarannya. Responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju 

berpendapat bahwa tidak terlalu tertarik dengan informasi yang diberikan oleh orang 

lain karena tidak jarang orang lain hanya memberikan informasi yang baik saja 

sedangkan informasi tentang buruknya produk tidak diberitahukan. 
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Tabel 3. 19  
Tanggapan Responden Mengenai Informasi 

Yang Didapat Dari Orang Terdekat 

 Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

 Sangat setuju 7 7% 

 Setuju 57 57% 

 Netral 36 36% 

 Tidak setuju 0 0% 

 Sangat tidak setuju 0 0% 

  Jumlah 100 100 
Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

   Tabel 3.19 menunjukan bahwa responden yang menyatakan netral 

berpendapat bahwa informasi yang positif dari orang terdekat terkadang terbukti 

benar karena sudah dirasakan olehnya, jadi mungkin saja timbul kepercayaan pada 

produk setelah mendapatkan informasi dari orang terdekat. 

Tabel 3. 20  
Tanggapan Responden Mengenai Informasi Yang Direkomendasikan 

Oleh Orang Terdekat 

 Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

 Sangat setuju 8 8% 

 Setuju 54 54% 

 Netral 36 36% 

 Tidak setuju 2 2% 

 Sangat tidak setuju 0 0% 

  Jumlah 100 100 
Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

   Tabel 3.20 menunjukan bahwa responden yang menyatakan netral 

berpendapat bahwa rekomendasi yang diberikan oleh orang terdekat belum tentu 

sesuai dengan apa yang responden inginkan dan responden butuhkan, jadi konsumen 

belum tentu setuju dengan rekomendasi yang diberikan oleh orang terdekat. 
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Responden yang menyatakan tidak setuju berpendapat bahwa tidak semua produk 

yang direkomendasikan oleh orang terdekat kualitasnya baik, karena baik dan buruk 

itu relatif tergantung pada siapa yang menilai.  

3.1.3.2 Merekomendasikan Produk Smartphone Samsung 

   Smartphone Samsung memiliki kualitas yang baik dengan harga yang 

terjangkau, hal ini menyebabkan Smartphone Samsung tersebut sering 

direkomendasikan kepada orang lain. Jika konsumen mendapatkan produk yang bisa 

memuaskan dan memiliki keunggulan dibandingkan dengan yang lain, maka 

konsumen akan merekomendasikan kepada orang lain. Berikut ini adalah tabel yang 

menerangkan tanggapan responden mengenai merekomendasikan smartphone 

Samsung yaitu sebagai berikut : 

Tabel 3. 21  
Tanggapan Responden Mengenai Informasi Yang Diberikan 

Kepada Orang Lain 

 Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

 Sangat setuju 26 26% 

 Setuju 55 55% 

 Netral 17 17% 

 Tidak setuju 2 2% 

 Sangat tidak setuju 0 0% 

  Jumlah 100 100 
Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

   Tabel 3.21 menunjukan bahwa responden yang menyatakan netral 

berpendapat bahwa jika bagus maka akan direkomendasikan, namun jika kurang 

bagus maka tidak direkomendasikan. Responden yang menyatakan tidak setuju 
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berpendapat bahwa smartphone samsung sudah dikenal banyak orang jadi tidak perlu 

merekomendasikan kepada orang lain. 

Tabel 3. 22  
Tanggapan Responden Mengenai Informasi Yang 

Diberikan kepada Orang Terdekat 

 Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

 Sangat setuju 14 14% 

 Setuju 54 54% 

 Netral 29 29% 

 Tidak setuju 3 3% 

 Sangat tidak setuju 0 0% 

  Jumlah 100 100 
Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

   Tabel 3.22 menunjukan bahwa responden yang menyatakan netral 

berpendapat bahwa informasi baik dan buruk produk pasti akan diberitahukan kepada 

orang terdekat, setelah itu jika produk memang kualitasnya baik maka akan 

direkomendasikan. Responden yang menyatakan tidak setuju berpendapat bahwa 

smartphone samsung sudah terkenal, pasti orang terdekat juga sudah mengetahuinya. 

3.1.3.3 Mendorong Orang Lain Untuk Memiliki Niat Beli Pada Produk 

 Smartphone Samsung 

   Dengan kualitas smartphone Samsung yang tidak perlu diragukan lagi, 

mendorongan konsumen untuk mempengaruhi orang lain untuk memakai produk 

tersebut. Tabel dibawah ini menjelaskan tanggapan responden tentang pemberian 

dorongan kepada orang lain untuk memiliki niat beli pada smartphone Samsung, 

yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 3. 23  
Tanggapan Responden Mengenai Volume Penyebutan 

Nama Produk Smartphone Samsung 

 

 Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

 Sangat setuju 11 11% 

 Setuju 52 52% 

 Netral 32 32% 

 Tidak setuju 5 5% 

 Sangat tidak setuju 0 0% 

  Jumlah 100 100 
Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

   Tabel 3.23 menunjukan bahwa responden yang menyatakan netral 

berpendapat bahwa smartphone Samsung sudah dikenal banyak orang, yang berarti 

tidak jarang responden menyebutkan produk smartphone Ssmsung saat diberikan 

pertanyaan tentang smartphone. Responden yang menyatakan tidak setuju 

berpendapat bahwa responden tidak hanya membicarakan tentang smartphone 

Samsung saja, melainkan smartphone merek lainnya juga seperti iPhone. 

Tabel 3. 24  
Tanggapan Responden Mengenai Promosi 

Yang Diberikan kepada Orang Lain 

 

 Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

 Sangat setuju 23 23% 

 Setuju 44 44% 

 Netral 29 29% 

 Tidak setuju 4 4% 

 Sangat tidak setuju 0 0% 

  Jumlah 100 100 
Sumber: Data primer yang diolah (2017) 
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   Tabel 3.24 menunjukan bahwa responden yang menyatakan netral 

berpendapat bahwa responden akan merekomendasikan kepada orang yang 

membutuhkan rekomendasi atau yang menanyakannya tentang rekomendasi. 

Responden yang menyatakan tidak setuju berpendapat bahwa smartphone Samsung 

sudah sangat dikenal baik kualitasnya sehingga orang lainpun tidak perlu diberikan 

rekomendasi.  

3.1.3.4 Kategorisasi Variabel Word Of Mouth 

   Kategorisasi yang digunakan dalam variabel ini sangat tinggi, tinggi, cukup 

tinggi, rendah, dan sangat rendah. Penilaian diberikan terhadap variabel word of 

mouth yang digunakan untuk mengukur tingkat pengukuran interval agar 

mengkategorisasikan tingkatan persepsi responden pada word of mouth berdasarkan 

data yang diperoleh. Berdasarkan hasil 3 kategorisasi ini dibuat lebar interval (I) 

dengan menggunakan rumus pengukuran interval, yaitu; 

I = 
�������

������ ��������
 

Keterangan : 

I    : Lebar interval 

Rentang : Nilai komulatif tertinggi dikurangi nilai komulatif terendah 

 Kuesioner yang berkaitan dengan variabel brand image terdiri dari 7 pertanyaan, 

dengan skala pertanyaan adalah 1 sampai dengan 5 dengan kategori jawaban sangat 
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setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Maka penghitungan lebar 

interval adalah sebagai berikut: 

 I = 
(���)�(���)

�
 

 I = 
(��)�(�)

�
 

 I = 5,6 

Dengan demikian ketegorisasi pada word of mouth adalah sebagai berikut 

1. Kategori sangat tidak baik dengan skor 7 -12,6 

2. Katogori tidak baik dengan skor >12,6 – 18,2 

3. Kategori cukup baik skor >18,2 – 23,8 

4. Kategori baik skor >23,8 – 29,4 

5. Kategori sangat baik skor >29,4 – 35 

Tabel 3. 25  
Kategorisasi Variabel Word Of Mouth 

 Skor Kategorisasi Frekuensi (orang) presentase (%) 

 >29,4 - 35 Sangat tinggi 18 18% 

 >23,8 - 29,4 Tinggi 59 59% 

 >18,2 - 23,8 Cukup tinggi 22 22% 

 >12,6 - 18,2 Rendah 1 1% 

 7 - 12,6 Sangat rendah 0 0% 

Jawaban 100 100 

Sumber: Data Primer yang diolah, (2017) 
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   Tabel 3.25 menunjukan bahwa variabel word of mouth berada pada kategori 

tinggi yaitu sebanyak 59 orang (59%). Hal ini menunjukan bahwa word of mouth 

pada smartphone Samsung sudah sering terjadi dipercakapan sehari-hari tentang 

kualitas dan manfaat yang diberikan smartphone Samsung yang telah dirasakan oleh 

responden, yang selanjutnya direkomendasikan ke orang lain dan orang terdekat. 

3.1.3.5 Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Variabel Word Of Mouth 

   Setelah memberikan skor pada masing-masing jawaban responden maka dapat 

diketahui berapa nilai rata-rata skor variabel word of mouth secara keseluruhan pada 

tabel dibawah ini penilaian ini dapat diketahui melalui penyusunan tabel rekapitulasi 

jawaban responden mengenai variabel word of mouth dari 100 responden. 

   Tabel 3.26 dibawah ini menunjukan bahwa nilai rata-rata skor variabel word 

of mouth adalah 3,78. Variabel pernyataan dengan nilai rata-rata tertinggi diatas rata-

rata skor variabel adalah item pernyataan informasi yang diberikan kepada orang lain. 

Variabel pernyataan dengan nilai rata-rata diatas nilai rata-rata skor variabel adalah 

informasi yang diberikan kepada orang terdekat dan promosi yang diberikan kepada 

orang lain. 
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Tabel 3. 26  
Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Variabel Word Of Mouth 

 
Item 

pertanyaan 
Jumlah 

responden 

Skor 
Skor 
total 

Mean 1 2 3 4 5 
F % F % F % F % F % 

 Z1 100 1 1 2 2 33 33 53 53 11 11 371 3,71 
 Z2 100 0 0 0 0 36 36 57 57 7 7 371 3,71 
 Z3 100 0 0 2 2 36 36 54 54 8 8 368 3,68 
 Z4 100 0 0 2 2 17 17 55 55 26 26 405 4,05 
 Z5 100 0 0 3 3 29 29 54 54 14 14 379 3,79 
 Z6 100 0 0 5 5 32 32 52 52 11 11 369 3,69 
 Z7 100 0 0 4 4 29 29 44 44 23 23 386 3,86 

Mean skor variabel 2.649 3,78 

Sumber : Data primer yang diolah (2017) 

Keterangan:  

Z.1 : Informasi yang didapat dari orang lain 
Z.2 : Informasi yang didapat dari orang terdekat 
Z.3 : Informasi yang direkomendasikan oleh orang terdekat 
Z.4 : Informasi yang diberikan kepada orang lain 
Z.5 : Informasi yang diberikan kepada orang terdekat 
Z.6 : Volume penyebutan nama produk smartphone Samsung 
Z.7 : Promosi yang diberikan kepada orang lain 
 
   Variabel pernyataan dengan nilai rata-rata dibawah nilai rata-rata skor 

variabel adalah informasi yang didapat dari orang lain, informasi yang didapat dari 

orang terdekat, informasi yang direkomendasikan oleh orang terdekat dan volume 

penyebutan nama produk smartphone samsung. Pernyataan informasi yang didapat 

dari orang lain berada dibawah rata-rata disebabkan tidak terlalu tertarik dengan 

informasi yang diberikan oleh orang lain karena tidak jarang orang lain hanya 

memberikan informasi yang baik saja sedangkan informasi tentang buruknya produk 

tidak diberitahukan. Pernyataan informasi yang didapat dari orang terdekat berada 
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dibawah rata-rata disebabkan informasi yang diberikan oleh orang terdekat tentang 

smartphone Samsung terkadang belum tentu terjamin kebenarannya sehingga 

membuat responden berkeinginan untuk mencari informasi lebih lagi agar responden 

mengetahui baik serta buruk produk tersebut. Pernyataan informasi yang 

direkomendasikan oleh orang terdekat berada dibawah rata-rata disebabkan tidak 

semua produk yang direkomendasikan oleh orang terdekat belum tentu kualitasnya 

baik, karena baik dan buruk itu relatif tergantung pada siapa yang menilai. Pernyataan 

volume penyebutan nama produk smartphone Samsung berada dibawah rata-rata 

disebabkan responden tidak hanya membicarakan tentang smartphone Samsung saja, 

melainkan smartphone merek lainnya juga, seperti iPhone. 

   Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel word of mouth 

pada smartphone Samsung dapat direkomendasikan dan dipromosikan kepada orang 

lain maupun orang terdekat walaupun informasi yang di dapat oleh responden belum 

tentu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan orang lain karena baik dan buruk suatu 

produk itu relatif, tergantung siapa yang menilainya. 

3.1.4 Persepsi Responden Mengenai Intention Behavior 

   Kotler (2000:165) mendefinisikan minat beli sebagai dorongan, yaitu 

rangsangan internal yang secara kuat memotivasi tindakan, dimana dorongan ini 

dipengaruhi oleh perasaan positif akan produk. Berikut ini adalah tanggapan 

responden mengenai indikator-indikator dari variabel Intention Behavior : 
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3.1.4.1 Tertarik Untuk Mencari Informasi Mengenai Produk Smartphone 

 Samsung 

   Smartphone Samsung sudah terbukti kualitasnya, hal ini menyebabkan 

konsumen ingin mencari terus informasi lebih tentang Smartphone Samsung. Berikut 

ini adalah tabel yang menerangkan tanggapan responden mengenai ketertarikan untuk 

mencari informasi tentang smartphone Samsung yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3. 27  
Tanggapan Responden Mengenai Ketertarikan Untuk Mencari 

InformasiTentang Smartphone Samsung 

 Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

 Sangat setuju 10 10% 

 Setuju 57 57% 

 Netral 32 32% 

 Tidak setuju 1 1% 

 Sangat tidak setuju 0 0% 

  Jumlah 100 100 
Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

   Tabel 3.27 menunjukan bahwa responden yang menyatakan netral 

berpendapat bahwa mencari info hanya pada saat ingin membeli produk, jika tidak 

ingin maka tidak akan mencari tahu informasi tentang produk lebih rinci. Responden 

yang menyatakan tidak setuju berpendapat bahwa produk smartphone Samsung 

mudah ditebak sehingga tidak membuat konsumen ingin tahu. 

3.1.4.2 Ingin Mengetahui Produk Smartphone Samsung 

   Setelah memiliki informasi tentang smartphone Samsung dari orang lain, 

konsumen pasti ingin mengetahui juga produk smartphone Samsung itu sendiri. 
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Tabel dibawah ini menjelaskan tanggapan responden mengenai rasa ingin tahu 

tentang smartphone samsung, yaitu sebagai berikut : 

Tabel 3. 28  
Tanggapan Responden Mengenai Rasa Ingin Tahu 

Tentang Smartphone Samsung 

 Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

 Sangat setuju 8 8% 

 Setuju 54 54% 

 Netral 31 31% 

 Tidak setuju 6 6% 

 Sangat tidak setuju 1 1% 

  Jumlah 100 100 
Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

   Tabel 3.28 menunjukan bahwa responden yang menyatakan netral 

berpendapat bahwa responden hanya ingin mengetahui produk jika responden berniat 

untuk membelinya, dan jika tidak maka responden tidak akan mencari tahu. 

Responden yang menyatakan sangat tidak setuju berpendapat bahwa responden tidak 

terlalu antusias untuk mengetahui produk smartphone Samsung secara lebih rinci 

karena sudah tahu.  

3.1.4.3 Tertarik Untuk Mencoba Produk Smartphone Samsung 

   Setelah mengetahui informasi tentang smartphone Samsung, maka kakan 

timbul keinginan untuk mencoba produk smartphone Samsung itu sendiri. Tabel 

dibawah ini menjelasakan tanggapan responden mengenai rasa ingin mencoba 

menggunakan smartphone Samsung yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 3. 29  
Tanggapan Responden Mengenai Ketertarikan Untuk Mencoba Produk 

 Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

 Sangat setuju 7 7% 

 Setuju 50 50% 

 Netral 37 37% 

 Tidak setuju 6 6% 

 Sangat tidak setuju 0 0% 

  Jumlah 100 100 
Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

   Tabel 3.29 menunjukan bahwa responden yang menyatakan netral 

berpendapat bahwa responden tertarik tergantung pada kebutuhannya, jika sedang 

tidak butuh maka tidak tertarik. Responden yang menyatakan tidak setuju 

berpendapat bahwa responden tidak tertarik karena masih ada produk yang lebih baik 

dan berkualitas seperti Apple. 

3.1.4.4 Pertimbangan Untuk Membeli Produk Smartphone Samsung 

   Setelah tertarik untuk mencoba produk smartphone Samsung, maka 

konsumen akan memeiliki pertimbangan untuk membeli produk smartphone 

Samsung itu sendiri. Tabel dibawah ini menjelaskan tanggapan responden mengenai 

pertimbangan responden untuk membeli produk smartphone Samsung yaitu sebagai 

berikut : 
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Tabel 3. 30  
Tanggapan Responden Mengenai Pertimbangan Pembelian Produk 

 Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

 Sangat setuju 8 8% 

 Setuju 50 50% 

 Netral 39 39% 

 Tidak setuju 3 3% 

Sangat tidak setuju 0 0% 

  Jumlah 100 100 
Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

   Tabel 3.30 menunjukan bahwa responden yang menyatakan netral 

berpendapat bahwa responden membutuhkan waktu untuk memikirkannya karena 

sekarang sudah banyak pilihan produk lain yang menawarkan lebih banyak variasi 

sehingga semakin banyak alternatif. Responden yang menyatakan tidak setuju 

berpendapat bahwa responden sedang tidak ingin membeli smartphone baru. 

3.1.4.5 Ingin Memiliki Produk Smartphone Samsung 

   Setelah melihat kualitas smartphone Samsung, pasti terbesit keinginan untuk 

memiliki produk smartphone Samsung tersebut. Tabel dibawah ini menjelaskan 

tanggapan responden mengenai keinginan responden untuk memiliki produk 

smartphone Samsung yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 3. 31  
Tanggapan Responden Mengenai Keinginan 

Untuk Memiliki Produk Smartphone Samsung 

 Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

 Sangat setuju 21 21% 

 Setuju 51 51% 

 Netral 19 19% 

 Tidak setuju 8 8% 

 Sangat tidak setuju 1 1% 

  Jumlah 100 100 
Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

   Tabel 3.31 menunjukan bahwa responden yang menyatakan sangat netral 

berpendapat bahwa responden masih ingin mencari smartphone lain sehingga belum 

memiliki keinginan untuk memiliki produk tersebut. Responden yang menyatakan 

sangat tidak setuju berpendapat bahwa responden melihat produk lain jauh lebih 

bagus kualitasnya dibandingkan dengan smartphone Samsung, sehingga tidak ingin 

memiliki produk smartphone Samsung. 

3.1.4.6 Kategorisasi Variabel Intention Behavior 

   Kategorisasi yang digunakan dalam variabel ini sangat tinggi, tinggi, cukup 

tinggi, rendah,dan sangat rendah. Penilaian diberikan terhadap variabel intention 

behavior yang digunakan untuk mengukur tingkat pengukuran interval agar 

mengkategorisasikan tingkatan persepsi responden pada intention behavior 

berdasarkan data yang diperoleh. Berdasarkan hasil 3 kategorisasi ini dibuat lebar 

interval (I) dengan menggunakan rumus pengukuran interval, yaitu; 

I = 
�������

������ ��������
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Keterangan : 

I    : Lebar interval 

Rentang : Nilai komulatif tertinggi dikurangi nilai komulatif terendah 

   Kuesioner yang berkaitan dengan variabel intention behavior terdiri dari 5 

pertanyaan, dengan skala pertanyaan adalah 1 sampai dengan 5 dengan kategori 

jawaban sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Maka 

penghitungan lebar interval adalah sebagai berikut: 

 I = 
(���)�(���)

�
 

 I = 
(��)�(�)

�
 

 I = 4,0 

Dengan demikian ketegorisasi pada intention behavior adalah sebagai berikut 

1. Kategori sangat tidak baik dengan skor 5 - 9 

2. Katogori tidak baik dengan skor >9 – 13 

3. Kategori cukup baik skor >13 – 17 

4. Kategori baik skor >17 – 21 

5. Kategori sangat baik skor >21 – 25 
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Tabel 3. 32  
Kategorisasi Variabel Intention Behavior 

 Skor Kategorisasi Frekuensi (orang) presentase (%) 

 >21 - 25 Sangat tinggi 8 8% 

 >17 - 21 Tinggi 55 55% 

 >13 - 17 Cukup tinggi 33 33% 

 >9 - 13 Rendah 3 3% 

 5 – 9 Sangat rendah 1 1% 

Jawaban 100 100 

Sumber: Data Primer yang diolah, (2017) 

   Tabel 3.32 menunjukan bahwa variabel intention behavior berada pada 

kategori tinggi yaitu sebanyak 55 orang (55%). Hal ini menunjukan bahwa intention 

behavior yang diberikan oleh smartphone dari ketertarikan untuk mencari informasi 

tentang produk, ketertarikan untuk mencoba hingga ingin memiliki produk sudah 

dirasakan oleh responden. 

3.1.4.7 Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Variabel Intention Behavior 

   Setelah memberikan skor pada masing-masing jawaban responden, maka 

dapat diketahui berapa nilai rata-rata skor variabel intention behavior secara 

keseluruhan pada tabel dibawah ini. Penilaian ini dapat diketahui melalui 

penyusunan tabel rekapitulasi jawaban responden mengenai variabel intention 

behavior dari 100 responden. 

   Tabel 3.33 menunjukan bahwa niai rata-rata skor variabel intention behavior 

adalah 3,68. Variabel pernyataan dengan nilai rata-rata tertinggi diatas nilai rata-rata 

skor variabel adalah ingin memiliki produk smartphone Samsung dengan nilai rata-

rata 3,83. Variabel pernyataan dengan nilai rata-rata diatas nilai rata-rata skor 
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variabel adalah tertarik untuk mencari informasi mengenai produk smartphone 

Samsung dengan nilai rata-rata 3,76. 

Tabel 3. 33  
Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Variabel Intention Behavior 

 
Item 

pertanyaan 
jumlah 

responden 

Skor 
skor 
total 

Mean 1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

 Y1 100 0 0 1 1 32 32 57 57 10 10 376 3,76 

 Y2 100 1 1 6 6 31 31 54 54 8 8 362 3,62 

 Y3 100 0 0 6 6 37 37 50 50 7 7 358 3,58 

 Y4 100 0 0 3 3 39 39 50 50 8 8 363 3,63 

 Y5 100 1 1 8 8 19 19 51 51 21 21 383 3,83 

mean skor variabel 1842 3,68 

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

Keterangan: 

Y1 = Tertarik untuk mencari informasi mengenai produk smartphone Samsung 
Y2 = Ingin mengetahui produk smartphone Samsung 
Y3 = Tertarik untuk mencoba produk smartphone Samsung 
Y4 = Pertimbangan untuk membeli produk smartphone Samsung 
Y5 = Ingin memiliki produk smartphone Samsung 
 
   Variabel pernyataan dengan nilai rata-rata dibawah nilai rata-rata skor 

variabel adalah ingin mengetahui produk smartphone Samsung dengan nilai rata-rata 

3,62, tertarik untuk mencoba produk smartphone Samsung dengan nilai rata-rata 3,58 

dan pertimbangan untuk membeli produk smartphone Samsung dengan nilai rata-rata 

3,63. Pernyataan ingin mengetahui produk smartphone Samsung berada dibawah 

rata-rata disebabkan responden tidak terlalu antusias untuk mengetahui produk 

smartphone Samsung secara lebih rinci karena sudah tahu. Pernyataan tertarik untuk 

mencoba produk smartphone Samsung berada dibawah rata-rata disebabkan 
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responden tidak tertarik karena masih ada produk yang lebih baik dan berkualitas 

seperti Apple. Pernyataan pertimbangan untuk membeli produk smartphone Samsung 

berada dibawah rata-rata disebabkan responden sedang tidak memiliki niat untuk 

membeli smartphone Samsung karena responden sedang tidak ingin membeli 

smartphone baru. 

3.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Instrumen yang valid dan reliabel dibutuhkan untuk memperoleh hasil 

penelitian yang valid dan reliabel. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa saja yang seharusnya diukur. Relaibel berarti jika instrumen 

tersebut beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data 

yang sama pula (Sugiono, 2013 : 172) 

   Uji validitas dan relaibilitas perlu dilakukan pada alat ukur yang akan 

digunakan dalam penelitian. Hasil pengujian validitas dan relaibilitas dari indikator-

ndikator dalam penelitian ini, semuanya menggunakan bantuan program komputer 

SPSS (Social programme for social science). Berikut ini adalah pengujian validitas 

dan reliabilitas indikator-indikator dalam variabel penelitian yang diajukan: 

3.2.1 Uji Validitas 

   Uji validitas digunakan untuk menguji apakah instrumen yang digunakan 

valid. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data 

(mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Hasil instrumen dapat dikatakan valid apabila 
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terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya 

terjadi dengan objek yang diteliti (Sugiono, 2013:172) suatu kuesioner dikatak valid 

jika nilai korelasi r hitung > r tabel. (sugiono, 2013:248) 

   Pengujian instrumen menggunakan sampel sebanyak 100 orang, yang 

dimaksudkan agar butir pertanyaan dalam kuesioner benar-benar memiliki tingkat 

validitas yang dapat diandalkan karena nilai r tabel yang dimaksud cukup tinggi . 

adapun nilai r tabel pada df= (n-2) atau 100-2=98, dengan tingkat probabilitas 

kesalahan 5% atau 0,05 menggunakan uji dua arah yaitu 0,1966. Adapun kaidah yang 

berlaku adalah : 

a. Jika r hitung > r tabel (0,1966) maka butir pertanyaan valid 

b. Jika r hitung ≤ r tabel (0,1966) maka butir pertanyaan tidak valid 

   Berikut akan disajiakn hasil perhitungan validitas untuk variabel nilai country 

of origin (X1), brand image (X2), word of mouth (Z), dan intention behavior (Y) 

sebagai berikut: 
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Tabel 3. 34  
Uji Validitas Variabel 

Variabel Item/ Kode r hitung  = r tabel kesimpulan 

Country Of 
Origin 

X1.1 0,467 > 0,1966 Valid 

X1.2 0,505 > 0,1966 Valid 

X1.3 0,641 > 0,1966 Valid 

X1.4 0,678 > 0,1966 Valid 

X1.5 0,606 > 0,1966 Valid 

X1.6 0,261 > 0,1966 Valid 

Brand Image 

X2.1 0,508 > 0,1966 Valid 

X2.2 0,739 > 0,1966 Valid 

X2.3 0,676 > 0,1966 Valid 

X2.4 0,304 > 0,1966 Valid 

X2.5 0,580 > 0,1966 Valid 

X2.6 0,559 > 0,1966 Valid 

X2.7 0,452 > 0,1966 Valid 

Word Of 
Mouth 

Z.1 0,574 > 0,1966 Valid 

Z.2 0,584 > 0,1966 Valid 

Z.3 0,716 > 0,1966 Valid 

Z.4 0,509 > 0,1966 Valid 

Z.5 0,624 > 0,1966 Valid 

Z.6 0,587 > 0,1966 Valid 

Z.7 0,278 > 0,1966 Valid 

Intention 
Behavior 

Y.1 0,740 > 0,1966 Valid 

Y.2 0,804 > 0,1966 Valid 

Y.3 0,748 > 0,1966 Valid 

Y.4 0,793 > 0,1966 Valid 

Y.5 0,402 > 0,1966 Valid 
Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

   Tabel 3.34 menunjukan bahwa pernyataan-pernyataan pada variabel 

independen (country of origin dan brand image) dan variabel dependen (intention 

behavior) serta variabel intervening (word of mouth) memiliki r hitung yang lebih 
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besar dari r tabel, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pernyataan 

(indikator) yang terdapat pada seluruh variabel dalam penelitian ini adalah valid. 

3.2.2 Uji Reliabilitas 

    Uji reliabilitas digunakan untuk menguji apakah instrumen yang digunakan 

reliabel. Relaibel apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda 

(Sugiono,2013:172). Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. 

Salah satu cara untuk menguji ini adalah dengan melihat nilai Cronbach Alpha yang 

terbentuk. 

   Adapun kaidah untuk menentukan apakah instrumen relaibel atau tidak , 

adalah sebagai berikut: 

a. Jika angka relaibilitas Cronbach Alpha melebihi angka 0,6 maka instrumen 

tersebut reliabel, kuesioner dapat dipercaya dan dapat digunakan. 

b. Jika angka reliabilitas Cronbach Alpha  kurang dari angka 0,6 maka instrumen 

tersebut tidak relaibel, kuesioner dapat tidak dipercaya dan tidak dapat digunakan. 

   Berikut ini disajikan tabel pengujian reliabilitas untuk variabel nilai country of 

origin (X1), brand image (X2), word of mouth (Z), dan intention behavior (Y) sebagai 

berikut: 
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Tabel 3. 35  
Uji Reliabilitas Variabel 

Variabel Item/Kode 
Nilai 

cronbach 
Alpha 

=  
Standar 
Alpha 

Keterangan 

Country Of Origin X1 0,772 > 0,60 Reliabel 

Brand Image X2 0,802 > 0,60 Reliabel 

Word Of Mouth  Z 0,807 > 0,60 Reliabel 

Intention Behavior Y 0,859 > 0,60 Reliabel 
Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

   Tabel 3.35 menunjukan bahwa nilai Cronbach Alpha dari keseluruhan 

variabel adalah > 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang digunakan 

dalam kuesioner bersifat reliabel, yang berarti terdapat kesamaan data dalam waktu 

yang berbeda dan data yang dihasilkan akurat. 

3.3 Analisis Pengaruh Country Of Origin terhadap Word Of Mouth 

   Analisis pengajuan yang digunakan pada penelitian ini adalah uji koefisien 

korelasi uji regresi linear sederhana, uji koefisien determinasi, dan uji signifikansi. 

Pengujian tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer 

SPSS, yang disajikan seperti berikut ini: 

3.3.1 Analisis Korelasi Country Of Origin terhadap Word Of Mouth 

   Korelasi digunakan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara 

variabel nilai country of origin (X1) terhadap variabel word of mouth (Z). Berikut 

disajikan tabel hasil perhitungan korelasi antar variabel nilai country of origin (X1) 

terhadap variabel word of mouth (Z) : 
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Tabel 3. 36  
Hasil Uji Korelasi Country Of Origin terhadap Word Of Mouth 

Correlations 

    COO WOM 

COO Pearson 
Correlation 1 .671** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 100 100 

WOM Pearson 
Correlation .671** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

 
   Tabel 3.36 menunjukan bahwa koefisien korelasi (r) atau tingkat keeratan 

hubungan antara variabel nilai country of origin (X1) terhadap variabel word of mouth 

(Z) adalah sebesar 0,671. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa kekuatan hubungan 

variabel nilai country of origin (X1) terhadap variabel word of mouth (Z) adalah 

0,671. Dimana interval antara 0,00- 0,799 menunjukan tingkat hubungan yang kuat. 

3.3.2 Uji Regresi Linear Sederhana Country Of Origin terhadap Word Of 

 Mouth 

   Uji regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh antara variabel nilai country of origin (X1) terhadap variabel word of mouth 

(Z), dengan menggunakan SPSS. Adapun hasil penghitungannya adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 3. 37  
Hasil Uji Regresi Country Of Origin terhadap Word Of Mouth 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 11.883 1.650   7.202 .000 

COO .654 .073 .671 8.959 .000 

a. Dependent Variable: COO       

Sumber: data primer yang diolah (2017) 

   Berdasarkan hasil uji regresi pada Tabel 3.37, menunjukan bahwa koefisien 

regresi untuk variabel country of origin adalah sebesar 0,654 dan untuk nilai 

konstantanya adalah sebesar 11,883. Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat 

terbentuk persamaan regresi sebagai berikut: 

Z = 11,883 + 0,6545X1 

Keterangan: 

Z = Word Of Mouth 

X1 = Country Of Origin 

Berdasarkan persamaan regresi linear sederhana tersebut dapat diartikan bahwa: 

a. Terdapat pengaruh positif variabel country of origin (X1) terhadap variabel word 

of mouth (Z). 

b. Nilai konstanta sebesar 11,883 menunjukan bahwa jika tidak ada variabel country 

of origin, maka variabel word of mouth adalah sebesar 11,883. Artinya bahwa 



117 
 

 
 

tanpa adanya pengaruh dari variabel country of origin, besarnya persepsi terhadap 

variabel word of mouth sudah mencapai angka 11,883. 

c. Koefisien regresi untuk variabel country of origin (X1) sebesar 0,654. Hal tersebut 

menyatakan bahwa variabel country of origin mempunyai pengaruh positif 

terhadap word of mouth sebesar 0,654. 

d. Berdasarkan hasil penelitian, untuk meningkatkan variabel word of mouth, dapat 

dilakukan dengan meningkatkan variabel country of origin maka akan meningkat 

pula word of mouthnya. Demikian sebaliknya. 

3.3.3 Uji Koefisien Determinasi Country Of Origin terhadap Word Of Mouth 

   Uji koefiisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

antara variabel country of origin (X1) terhadap variabel word of mouth (Z) dengan 

menggunakan SPSS. Adapun hasil penghitungannya adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. 38  
Hasil Uji Determinasi Country Of Origin terhadap Word Of Mouth 

Model Summary 

Model R 
R 

Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .671a .450 .445 2.521 

a. Predictors: (Constant), Nilai_Utilitarian   

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

 Berdasarkan hasil penghitungan uji determinasi pada tabel diatas, menunjukan 

bahwa hasil koefisien determinasi variabel country of origin (X1) terhadap variabel 

word of mouth (Z) sebesar 0,450 (R Square) maka koefisien determinasinya adalah: 

KD  = R2 x 100% 



118 
 

 
 

 =0,450 x 100% 

 = 45% 

   Berdasarkan penghitungan diatas, menunjukan bahwa 45% variabel word of 

mouth dapat dijelaskan oleh variabel country of origin sedangkan sisanya (100% - 

45%= 55%) dijelaskan oleh faktor lain diluar faktor country of origin. 

3.3.4 Uji Signifikansi Country Of Origin terhadap Word Of Mouth 

   Penghitungan selanjutnya adalah mengenai uji signifikansi hipoteses pertama, 

yaitu terdapat pengaruh antara country of origin (X1) terhadap variabel word of mouth 

(Z). Signifikansi adalah kemampuan untuk digeneralisasikan dengan kesalahan 

tertentu. Jika terdapat pernyataan “ada hubungan signifikan” berarti hubungan itu 

dapat digeneralisasikan (Sugiyono,2013:208). 

   Pengujin signifikansi hubungan dan pengaruh tersebut perlu dilakukan, maka 

dicari nilai t terlebih dahulu. Penggunaan bantuan program komputer SPSS untuk 

menguji signifikansi tersebut dengan Analyze Regresion Linear. Nilai t pada output 

SPSS dapat dilihat pada kolom t baris country of origin, tabel Coefficients (α). 

   Tabel 3.37 menunjukan bahwa hasil t hitung sebesar 8,959 nilai t dari hasil 

penghitungan tersebut digunakan untuk menentukan hasil dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif 

Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji, apakah suatu parameter (β) sama dengan 

nol, atau : 
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H0 =  0, artinya tidak terdapat pengaruh antara country of origin dengan word of 

mouth 

Hipotesis alternatif (Ha) yang hendak diuji , apakah suatu parameter (β) tidak 

sama dengan nol: 

Ha: β ≠ 0, artinya terdapat pengaruh antara country of origin dengan word of 

mouth 

2. Menentukan tingkat keyakinan  interval dengan signifikansi alpha = 0,05 atau 

sangat signifikan 5% dengan uji dua pihak (two tailed test) 

3. Membandingkan nilai statistik dengan titik kritis menurut tabel . nilai t tabel 

diketahui dengan mencari nilai df (degree of freedom) terlebih dahulu. 

Df = n – 2 

 = 100 – 2 

 = 98 

Keterangan taraf signifikansi 5% atau 0,05 menggunakan pengujian dua arah, 

dengan dk= 98, maka diperoleh angka tabel sebesar 1,984. 

4. Pemenuhan kebutuhan sebagai berikut : 

a. Ho diterima apabila t hitung ≤ t tabel, artinya variabel bebas (X1) tidak 

mempengaruhi variabel terikat (Z). 

b. Ha diterima apabila t hitung > t tabel, artinya variabel bebas X1) 

mempengaruhi variabel terikat (Z). 
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5. Nilai t hitung (8,959) > t tabel (1,984), maka Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga 

hipotesis 1 “ terdapat pengaruh country of origin terhadap word of mouth “ 

diterima. Lebih jelasnya disajikan gambar sebagai berikut : 

Gambar 3. 1  
Hasil Uji Hipotesis 1 (two tail) 

 

 

 

 

 

 

   Selain itu uji signifikansi dapat juga dilihat dari nilai probabilitas 

signifikansinya, pada output SPSS dilihat pada kolom sig, baris country of origin , 

tabel coefficients (α). Apabila nilai probabilitas signifikansinya berada dibawah nilai 

0,05 maka secara signifikan variabel bebas (X1) mempengaruhi variabel intervening 

(Z). Berdasarkan Tabel 3,37 dapat dilihat nilai probabilitas signifikansinya sebesar 

0,000 yang berada dibawah nilai 0,05. Sehingga hipotesis 1 “terdapat pengaruh 

positif country of origin terhadap word of mouth” diterima. 

3.4 Analisis Pengaruh Brand Image terhadap Word Of Mouth 

   Analisis pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah uji koefisien, 

korelasi, uji regresi linear sederhana, uji koefisien determinasi, dan uji signifikansi. 

 

 

     Daerah Penolakan Ho 

8,959   1,984 

Daerah Penerimaan Ho 
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Pengujian tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer 

SPSS, yang disajikan seperti berikut ini: 

3.4.1 Analisis Korelasi Brand Image terhadap Word Of Mouth 

   Koefisien korelasi adalah besarnya angka korelasi yang dinyatakan dalam 

lambang r. Korelasi adalah istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan linear 

antara dua variabel. Berikut akan disajikan tabel hasil penghitungan korelasi antara 

variabel brand image terhadap word of mouth sebagai berikut: 

Tabel 3. 39  
Hasil Uji Korelasi Brand Image terhadap Word Of Mouth 

Correlations 

    Brand Image Word Of Mouth 

Brand Image Pearson 
Correlation 1 .766** 

Sig. (2-tailed)   .000 

N 100 100 

Word Of Mouth Pearson 
Correlation .766** 1 

Sig. (2-tailed) .000   

N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

   Tabel 3.35 menunjukan bahwa koefisien korelasi (r) atau tingkat keeratan 

hubungan antar variabel brand image dan variabel word of mouth adalah sebesar 

0,766. Hasil uji tersebut menunjukan bahwa kekuatan hubungan linear antara variabel 

brand image terhadap word of mouth adalah sebesar 0,766, dimana interval antara 

0,60- 0,799 menunjukan tingkat hubungan yang kuat. 
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3.4.2 Uji Regresi Linear Sederhana Brand Image terhadap Word Of Mouth 

    Uji regresi linear sederhana digunakan untuk mempengaruhi seberapa besar 

pengaruh antara variabel brand image (X2) terhadap word of mouth (Z), dengan 

menggunakan SPSS. Adapun hasil penghitungannya adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. 40  
Hasil Uji Regresi Brand Image terhadap Word Of Mouth 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.953 1.839  2.694 .000 

Brand Image 
.788 .067 .766 11.797 .000 

a. Dependent Variable: Brand Image       

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

   Berdasarkan hasil uji regresi pada Tabel 3.40, menunjukan bahwa koefisien 

regresi untuk variabel brand image (X2) adalah sebesar 0,788 dan untuk nilai 

konstantanya adalah sebesar 4,953 berdasarkan keterangan tersebut maka dapat 

terbentuk persamaan regresi sebagai berikut : 

 Z = 4,953 + 0,788X2 

Dimana: 

Z   = Word Of Mouth 

X2 = Brand Image 

Berdasarkan persamaan regresi linear sederhana tersebut, dapat diartikan bahwa: 

a. Terdapat pengaruh positif dari variabel brand image (X2) terhadap word of mouth 

(Z) 
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b. Nilai konstanta sebesar 4,953 menunjukan bahwa jika tidak ada variabel brand 

image, maka variabel word of mouth adalah sebesar 4,953. Artinya bahwa tanpa 

adanya pengaruh dari variabel brand image, besarnyua persepsi terhadap variabel 

word of mouth sudah mencapai angka 4,953. 

c. Koefisien regresi untuk variabel brand image (X2) sebesar 0,788. Hal tersebut 

menyatakan bahwa variabel brand image mempunyai pengaruh positif terhadap 

word of mouth. 

d. Berdasarkan hasil penelitian, untuk meningkatkan variabel word of mouth, dapat 

dilakukan dengan meningkatkan variabel brand image maka akan meningkat pula 

word of mouthnya. Demikian sebaliknya. 

3.4.3 Uji Koefisien Determinasi Brand Image terhadap Word Of Mouth 

   Uji koefiisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

antara variabel brand image (X2) terhadap word of mouth (Z) dengan menggunakan 

SPSS. Adapun hasil penghitungannya adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3. 41  
Hasil Uji Determinasi Brand Image terhadap Word Of Mouth 

Model Summary 

Model R 
R 

Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 
.766a .587 .583 2.186 

a. Predictors: (Constant), Brand Image   

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 
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   Berdasarkan hasil penghitungan hasil uji determinasi  pada tabel diatas, 

koefisien determinasi variabel brand image (X2) terhadap word of mouth (Z) sebesar 

0,587 (R Square) maka koefisien determinasinya adalah: 

KD  = R3 x 100% 

 = 0,587 x 100% 

 = 58,7% 

   Berdasarkan penghitungan diatas, menunjukan bahwa 58,7% variabel word of 

mouth dapat dijelaskan oleh variabel brand image sedangkan sisanya (100% - 58,7% 

= 41,3%) dijelaskan oleh faktor lain diluar faktor brand image. 

3.4.4 Uji Signifikansi Brand Image terhadap Word Of Mouth 

    Penghitungan selanjutnya adalah mengenai uji signifikansi hipoteses kedua, 

yaitu terdapat pengaruh antara brand image (X2) terhadap word of mouth (Z). 

Signifikansi adalah kemampuan untuk digeneralisasikan dengan kesalahan tertentu. 

Jika terdapat pernyataan “ ada hubungan signifikan” berarti hubungan itu dapat 

digeneralisasikan (Sugiyono,2008:208). Pengujin signifikansi hubungan pengaruh 

tersebut perlu dilakukan, maka dicari nilai t terlebih dahulu. Penggunaan bantuan 

program komputer SPSS untuk menguji signifikansi tersebut dengan Analyze 

Regresion Linear. Nilai t pada output SPSS dapat dilihat pada kolom t baris 

ketidakpuasan, tabel Coefficients (α). 
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   Tabel 3.40 menunjukan bahwa hasil t hitung sebesar 11.797 nilai t dari hasil 

penghitungan tersebut digunakan untuk menentukan hasil dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif 

Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji, apakah suatu parameter (β) sama dengan 

nol, atau : 

H0 =  0, artinya tidak terdapat pengaruh antara brand image (X2) dengan word of 

mouth (Z) 

Hipotesis alternatif (Ha) yang hendak diuji , apakah suatu parameter (β) tidak 

sama dengan nol: 

Ha: β ≠ 0, artinya terdapat pengaruh antara brand image terhadap word of mouth  

2. Menentukan tingkat keyakinan  interval dengan signifikansi alpha = 0,05 atau 

sangat signifikan 5% dengan uji dua pihak (two tailed test) 

3. Membandingkan nilai statistik dengan titik kritis menurut tabel . nilai t tabel 

diketahui dengan mencari nilai df (degree of freedom) terlebih dahulu. 

Df = n – 2 

 = 100 – 2 

 = 98 

Keterangan taraf signifikansi 5% atau 0,05 menggunakan pengujian dua arah, 

dengan dk= 98, maka diperoleh angka tabel sebesar 1,984. 

4. Pemenuhan kebutuhan sebagai berikut : 
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c. Ho diterima apabila t hitung ≤ t tabel, artinya variabel bebas (X2) tidak 

mempengaruhi variabel intervening (Z). 

d. Ha diterima apabila t hitung > t tabel, artinya variabel bebas (X2) 

mempengaruhi variabel intervening (Z). 

5. Nilai t hitung (11.797) > t tabel (1,984), maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

sehingga hipotesis 2 “erdapat pengaruh antara brand image terhadap word of 

mouth“ diterima. Lebih jelasnya disajikan gambar sebagai berikut : 

Gambar 3. 2  
Hasil Uji Hipotesis 2 (two tail) 

 

 

 

 

 

 

 

   Selain itu uji signifikansi dapat juga dilihat dari nilai probabilitas 

signifikansinya, pada output SPSS dilihat pada kolom sig, baris brand image , tabel 

coefficients (α). Apabila nilai probabilitas signifikansinya berada dibawah nilai 0,05 

maka secara signifikan variabel bebas (X2) mempengaruhi variabel intervening (Z). 

Berdasarkan Tabel 3,35 dapat dilihat nilai probabilitas signifikansinya sebesar 0,000 

yang berada dibawah nilai 0,05. Sehingga hipotesis 2 “ terdapat pengaruh antara 

brand image terhadap word of mouth” diterima. 

     Daerah Penolakan Ho 

11.797   1,966 

Daerah Penerimaan Ho 
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3.5 Analisis Pengaruh Country Of Origin terhadap Intention Behavior 

   Analisis pengajuan yang digunakan pada penelitian ini adalah uji koefisien 

korelasi, uji regresi linear sederhana, uji koefisien determinasi, dan uji signifikansi. 

Pengujian tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer 

SPSS, yang disajikan seperti berikut ini: 

3.5.1 Analisis Korelasi Country Of Origin terhadap Intention Behavior  

    Korelasi digunakan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara 

variabel country of origin (X1) terhadap variabel intention behavior (Y). Berikut 

disajikan tabel hasil perhitungan korelasi antar variabel country of origin (X1) 

terhadap variabel intention behavior (Y) : 

Tabel 3. 42  
Hasil Uji Korelasi Country Of Origin terhadap Intention Behavior 

Correlations 

    Country Of 
Origin Intention Behavior 

Country Of 
Origin 

Pearson Correlation 1 .708** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 100 100 

Intention 
Behavior 

Pearson Correlation .708** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Sumber : Data primer yang diolah (2017) 

  

 

   Tabel 3.42 menunjukan bahwa koefisien korelasi (r) atau tingkat keeratan 

hubungan antar variabel country of origin terhadap variabel intention behavior adalah 
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sebesar 0,708. Hasil uji tersebut menunjukan bahwa kekuatan hubungan linear antara 

variabel country of origin terhadap variabel intention behavior adalah sebesar 0,708, 

dimana interval antara 0,60- 0,799 menunjukan tingkat hubungan yang kuat. 

3.5.2 Uji Regresi Linear Sederhana Country Of Origin terhadap Intention 

 Behavior 

   Uji regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh antara variabel country of origin (X1) terhadap variabel intention behavior 

(Y), dengan menggunakan SPSS. Adapun hasil penghitungannya adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3. 43  
Hasil Uji Regresi Country Of Origin terhadap Intention Behavior 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
B 

Std. 
Error 

Beta 

1 (Constant) 4.931 1.376  3.583 .001 

Country Of 
Origin .604 .061 .708 9.919 .000 

a. Dependent Variable: Country Of Origin       

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

   Berdasarkan hasil uji regresi pada Tabel 3.43, menunjukan bahwa koefisien 

regresi untuk variabel country of origin (X1) adalah sebesar 0,604 dan untuk nilai 

konstantanya adalah sebesar 4,931. Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat 

terbentuk persamaan regresi sebagai berikut : 

 Y = 4,931+ 0,604X1 
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Dimana: 

X1= Country Of Origin 

Y  = Intention Behavior 

Berdasarkan persamaan regresi linear sederhana tersebut, dapat diartikan bahwa: 

a. Terdapat pengaruh positif dari variabel country of origin terhadap variabel 

intention behavior 

b. Nilai konstanta sebesar 6,397 menunjukan bahwa jika tidak ada variabel country of 

origin, maka variabel intention behavior adalah sebesar 4,931. Artinya bahwa 

tanpa adanya pengaruh dari variabel country of origin, besarnya persepsi terhadap 

variabel intention behavior sudah mencapai angka 4,931. 

c. Koefisien regresi untuk variabel country of origin (X1) sebesar 0,604. Hal tersebut 

menyatakan bahwa variabel country of origin mempunyai pengaruh positif 

terhadap variabel intention behavior. 

d. Berdasarkan hasil penelitian, untuk meningkatkan variabel country of origin, dapat 

dilakukan dengan meningkatkan variabel intention behavior maka akan 

meningkat pula country of originnya. Demikian sebaliknya. 

3.5.3 Uji Koefisien Determinasi Country Of Origin terhadap Intention 

 Behavior 

   Uji koefiisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

antara variabel country of origin (X1) terhadap variabel intention behavior (Y) 

dengan menggunakan SPSS. Adapun hasil penghitungannya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3. 44  
Hasil Uji Determinas Country Of Origin terhadap Intention Behavior 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .708a .501 .496 2.103 

a. Predictors: (Constant), Country Of Origin   

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

 
   Berdasarkan hasil penghitungan hasil uji determinasi pada tabel diatas, 

koefisien determinasi variabel country of origin (X1) terhadap variabel intention 

behavior (Y)  sebesar 0,501 (R Square) maka koefisien determinasinya adalah: 

KD  = R3 x 100% 

 = 0,501 x 100% 

 = 50,1% 

   Berdasarkan penghitungan diatas, menunjukan bahwa 50,1% variabel 

intention behavior dapat dijelaskan oleh variabel country of origin sedangkan sisanya 

(100% - 50,1%= 49,9%) dijelaskan oleh faktor lain diluar factor country of origin. 

3.5.4 Uji Signifikansi Country Of Origin terhadap Intention Behavior 

   Penghitungan selanjutnya adalah mengenai uji signifikansi hipoteses ketiga, 

yaitu terdapat pengaruh antara variabel country of origin (X1) terhadap variabel 

intention behavior (Y). Signifikansi adalah kemampuan untuk digeneralisasikan 

dengan kesalahan tertentu. Jika terdapat pernyataan “ada hubungan signifikan” berarti 

hubungan itu dapat digeneralisasikan (Sugiyono,2008:208). 
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   Pengujin signifikansi hubungan pengaruh tersebut perlu dilakukan, maka 

dicari nilai t terlebih dahulu. Penggunaan bantuan program komputer SPSS untuk 

menguji signifikansi tersebut dengan Analyze Regresion Linear. Nilai t pada output 

SPSS dapat dilihat pada kolom t bariscountry of origin, tabel Coefficients (α). 

   Berdasarkan tabel 3.44 dapat dilihat bahwa hasil t hitung sebesar 9,919 nilai t 

dari hasil penghitungan tersebut digunakan untuk menentukan hasil dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif 

Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji, apakah suatu parameter (β) sama dengan nol, 

atau : 

H0 =  0, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel country of origin terhadap 

variabel intention behavior 

Hipotesis alternatif (Ha) yang hendak diuji , apakah suatu parameter (β) tidak sama 

dengan nol: 

Ha: β ≠ 0, artinya terdapat pengaruh antara variabel country of origin terhadap 

variabel intention behavior 

2. Menentukan tingkat keyakinan  interval dengan signifikansi alpha = 0,05 atau 

sangat signifikan 5% dengan uji dua pihak (two tailed test) 

3. Membandingkan nilai statistik dengan titik kritis menurut tabel . nilai t tabel 

diketahui dengan mencari nilai df (degree of freedom terlebih dahulu. 

Df = n – 2 

 = 100 – 2 
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 = 98 

Keterangan taraf signifikansi 5% atau 0,05 menggunakan pengujian dua arah, dengan 

dk= 98, maka diperoleh angka tabel sebesar 1,984. 

4. Pemenuhan kebutuhan sebagai berikut : 

a. Ho diterima apabila t hitung ≤ t tabel, artinya variabel bebas (X1) tidak 

mempengaruhi variabel terikat (Y). 

b. Ha diterima apabila t hitung > t tabel, artinya variabel bebas (X1) 

mempengaruhi variabel terikat (Y). 

c. Nilai t hitung (9,919) > t tabel (1,984), maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

sehingga hipotesis 3 “terdapat pengaruh country of origin terhadap intention 

behavior“ diterima. Lebih jelasnya disajikan gambar sebagai berikut : 

Gambar 3. 3  
Hasil Uji Hipotesis 1 (two tail) 

 

 

 

 

 

 

   Selain itu uji signifikansi dapat juga dilihat dari nilai probabilitas 

signifikansinya, pada output SPSS dilihat pada kolom sig, baris country of origin , 

tabel coefficients (α). Apabila nilai probabilitas signifikansinya berada dibawah nilai 

 

     Daerah Penolakan Ho 

9,919   1,966 

Daerah Penerimaan Ho 
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0,05 maka secara signifikan variabel bebas (X1) mempengaruhi variabel terikat (Y). 

Berdasarkan tabel 3,43 dapat dilihat nilai probabilitas signifikansinya sebesar 0,000 

yang berada dibawah nilai 0,05. Sehingga hipotesis 3 “ terdapat pengaruh positif 

antara variabel country of origin terhadap variabel intention behavior” diterima. 

3.6  Analisis Pengaruh Brand Image terhadap Intention Behavior 

   Analisis pengajuan yang digunakan pada penelitian ini adalah uji koefisien 

korelasi uji regresi linear sederhana, uji koefisien determinasi, dan uji signifikansi. 

Pengujian tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer 

SPSS, yang disajikan seperti berikut ini: 

3.6.1 Analisis Korelasi Brand Image terhadap Intention Behavior 

   Korelasi digunakan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara 

variable brand image (X2) terhadap variabel intention behavior (Y). Berikut disajikan 

tabel hasil perhitungan korelasi antar variable brand image (X2) terhadap variabel 

intention behavior (Y) : 
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Tabel 3. 45  
Hasil Uji Korelasi Brand Image terhadap Intention Behavior 

Correlations 

    BI IB 

BI Pearson 
Correlation 1 .652** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 100 100 

IB Pearson 
Correlation .652** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

 
   Tabel 3.45 menunjukan bahwa koefisien korelasi (r) atau tingkat keeratan 

hubungan antara variabel nilai brand image (X2) terhadap variabel intention behavior 

(Y) adalah sebesar 0,652. Hasil uji tersebut menunjukan bahwa kekuatan hubungan 

variabel brand image (X2) terhadap variabel intention behavior (Y)  adalah 0,652. 

Dimana interval antara 0,00- 0,799 menunjukan tingkat hubungan yang kuat. 

3.6.2 Uji Regresi Linear Sederhana Brand Image terhadap Intention Behavior 

   Uji regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh antara variabel variabel brand image (X2) terhadap variabel intention 

behavior (Y) , dengan menggunakan SPSS. Adapun hasil penghitungannya adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 3. 46  
Hasil Uji Regresi Brand Image terhadap Intention Behavior 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2.368 1.898   1.247 .215 

Brand Image .588 .069 .652 8.516 .000 

a. Dependent Variable: Brand Image       

Sumber: data primer yang diolah (2017) 

   Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 3.46, menunjukan bahwa koefisien 

regresi untuk variabel brand image adalah sebesar 0,588 dan untuk nilai konstantanya 

adalah sebesar 2,368. Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat terbentuk 

persamaan regresi sebagai berikut: 

Z = 2,368 + 0,5885X2 

Keterangan: 

Y = Intention Behavior 

X2 = Brand Image 

Berdasarkan persamaan regresi linear sederhana tersebut dapat diartikan bahwa: 

a. Terdapat pengaruh positif variabel brand image (X2) terhadap variabel 

intention behavior (Y). 

b. Nilai konstanta sebesar 2,368 menunjukan bahwa jika tidak ada variabel 

brand image, maka variabel intention behavior adalah sebesar 2,368. Artinya 
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bahwa tanpa adanya pengaruh dari variabel brand image, besarnya persepsi 

terhadap variabel intention behavior sudah mencapai angka 2,368. 

c. Koefisien regresi untuk variabel brand image (X2) sebesar 0,588. Hal tersebut 

menyatakan bahwa variabel brand image mempunyai pengaruh positif 

terhadap intention behavior sebesar 0,588. 

d. Berdasarkan hasil penelitian, untuk meningkatkan variabel intention behavior, 

dapat dilakukan dengan meningkatkan variabel brand image maka akan 

meningkat pula intention behaviornya. Demikian sebaliknya. 

3.6.3 Uji Koefisien Determinasi Brand Image terhadap Intention Behavior 

   Uji koefiisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

antara variabel brand image (X2) terhadap variabel intention behavior (Y) dengan 

menggunakan SPSS. Adapun hasil penghitungannya adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. 47  
Hasil Uji Determinasi Brand Image terhadap Intention Behavior 

Model Summary 

Model R 
R 

Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .652a .425 .419 2.257 

a. Predictors: (Constant), BI   

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

   Berdasarkan hasil penghitungan uji determinasi pada tabel diatas, menunjukan 

bahwa hasil koefisien determinasi variabel brand image (X2) terhadap variabel 

intention behavior (Y) sebesar 0,425 (R Square) maka koefisien determinasinya 

adalah: 



137 
 

 
 

KD  = R2 x 100% 

 =0,425 x 100% 

 = 42,5% 

   Berdasarkan penghitungan diatas, menunjukan bahwa 42,5% variabel 

intention behavior dapat dijelaskan oleh variabel brand image sedangkan sisanya 

(100% - 42,5%= 57,5%) dijelaskan oleh faktor lain diluar faktor brand image. 

3.6.4 Uji Signifikansi Brand Image terhadap Intention Behavior 

   Penghitungan selanjutnya adalah mengenai uji signifikansi hipoteses pertama, 

yaitu terdapat pengaruh antara brand image (X2) terhadap variabel intention behavior 

(Y). Signifikansi adalah kemampuan untuk digeneralisasikan dengan kesalahan 

tertentu. Jika terdapat pernyataan “ada hubungan signifikan” berarti hubungan itu 

dapat digeneralisasikan (Sugiyono,2008:208). 

   Pengujin signifikansi hubungan dan pengaruh tersebut perlu dilakukan, maka 

dicari nilai t terlebih dahulu. Penggunaan bantuan program komputer SPSS untuk 

menguji signifikansi tersebut dengan Analyze Regresion Linear. Nilai t pada output 

SPSS dapat dilihat pada kolom t baris brand image, tabel Coefficients (α). 

   Berdasarkan tabel 3.46 dapat dilihat bahwa hasil t hitung sebesar 8,516 nilai t 

dari hasil penghitungan tersebut digunakan untuk menentukan hasil dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif 
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 Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji, apakah suatu parameter (β) sama  dengan 

 nol, atau : 

 H0 =  0, artinya tidak terdapat pengaruh antara brand image dengan  intention 

behavior 

 Hipotesis alternatif (Ha) yang hendak diuji , apakah suatu parameter (β) 

 tidak sama dengan nol: 

 Ha: β ≠ 0, artinya terdapat pengaruh antara brand image dengan  intention 

 behavior 

2. Menentukan tingkat keyakinan  interval dengan signifikansi alpha = 0,05 atau 

sangat signifikan 5% dengan uji dua pihak (two tailed test) 

3. Membandingkan nilai statistik dengan titik kritis menurut tabel . nilai t tabel 

diketahui dengan mencari nilai df (degree of freedom) terlebih dahulu. 

 Df = n – 2 

  = 100 – 2 

  = 98 

 Keterangan taraf signifikansi 5% atau 0,05 menggunakan pengujian dua 

 arah, dengan dk= 98, maka diperoleh angka tabel sebesar 1,984. 

4. Pemenuhan kebutuhan sebagai berikut : 

a. Ho diterima apabila t hitung ≤ t tabel, artinya variabel bebas (X2) tidak 

mempengaruhi variabel terikat (Y). 

b. Ha diterima apabila t hitung > t tabel, artinya variabel bebas X2) 

mempengaruhi variabel terikat (Y). 
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5. Nilai t hitung (8,516) > t tabel (1,984), maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

sehingga hipotesis 1 “ terdapat pengaruh brand image terhadap intention 

behavior “ diterima. Lebih jelasnya disajikan gambar sebagai berikut : 

Gambar 3. 4  
Hasil Uji Hipotesis 1 (two tail) 

 

 

 

 

 

 

   Selain itu uji signifikansi dapat juga dilihat dari nilai probabilitas 

signifikansinya, pada output SPSS dilihat pada kolom sig, baris brand image , tabel 

coefficients (α). Apabila nilai probabilitas signifikansinya berada dibawah nilai 0,05 

maka secara signifikan variabel bebas (X2) mempengaruhi variabel terikat (Y). 

Berdasarkan tabel 3,32 dapat dilihat nilai probabilitas signifikansinya sebesar 0,000 

yang berada dibawah nilai 0,05. Sehingga hipotesis 1 “ terdapat pengaruh positif 

brand image terhadap intention behavior” diterima. 

3.7 Analisis Pengaruh Word Of Mouth terhadap Intention Behavior 

   Analisis pengajuan yang digunakan pada penelitian ini adalah uji koefisien 

korelasi uji regresi linear sederhana, uji koefisien determinasi, dan uji signifikansi. 

 

 

     Daerah Penolakan Ho 

8,959   1,984 

Daerah Penerimaan Ho 
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Pengujian tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer 

SPSS, yang disajikan seperti berikut ini: 

3.7.1 Analisis Korelasi Word Of Mouth terhadap Intention Behavior 

   Korelasi digunakan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara 

variable word of mouth (Z) terhadap variabel intention behavior (Y). Berikut 

disajikan tabel hasil perhitungan korelasi antar variable word of mouth (Z) terhadap 

variabel intention behavior (Y) : 

Tabel 3. 48  
Hasil Uji Korelasi Word Of Mouth terhadap Intention Behavior 

Correlations 

    IB WOM 

IB Pearson 
Correlation 1 .774** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 100 100 

WOM Pearson 
Correlation .774** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

 
   Tabel 3.48 menunjukan bahwa koefisien korelasi (r) atau tingkat keeratan 

hubungan antara variabel nilai word of mouth (Z) terhadap variabel intention 

behavior (Y) adalah sebesar 0,774. Hasil uji tersebut menunjukan bahwa kekuatan 

hubungan variabel word of mouth (Z) terhadap variabel intention behavior (Y)  
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adalah 0,774. Dimana interval antara 0,00- 0,799 menunjukan tingkat hubungan yang 

kuat. 

3.7.2 Uji Regresi Linear Sederhana Word Of Mouth terhadap Intention   

 Behavior 

   Uji regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh antara variabel variabel word of mouth (Z) terhadap variabel intention 

behavior (Y) , dengan menggunakan SPSS. Adapun hasil penghitungannya adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3. 49  
Hasil Uji Regresi Word Of Mouth terhadap Intention Behavior 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) .477 1.496   .319 .750 

WOM .677 .056 .774 12.089 .000 

a. Dependent Variable: WOM       

Sumber: data primer yang diolah (2017) 

   Berdasarkan hasil uji regresi pada Tabel 3.43 menunjukan bahwa koefisien 

regresi untuk variabel word of mouth adalah sebesar 0,677 dan untuk nilai 

konstantanya adalah sebesar 0,477. Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat 

terbentuk persamaan regresi sebagai berikut: 

Z = 0.477 + 0,677Z 

Keterangan: 
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Y = Intention Behavior 

Z = Word Of Mouth 

Berdasarkan persamaan regresi linear sederhana tersebut dapat diartikan bahwa: 

a. Terdapat pengaruh positif variabel word of mouth (Z) terhadap variabel 

intention behavior (Y). 

b. Nilai konstanta sebesar 0,477 menunjukan bahwa jika tidak ada variabel word 

of mouth, maka variabel intention behavior adalah sebesar 0,477. Artinya 

bahwa tanpa adanya pengaruh dari variabel word of mouth, besarnya persepsi 

terhadap variabel intention behavior sudah mencapai angka 0,477. 

c. Koefisien regresi untuk variabel word of mouth (Z) sebesar 0,677. Hal 

tersebut menyatakan bahwa variabel word of mouth mempunyai pengaruh 

positif terhadap intention behavior sebesar 0,677. 

d. Berdasarkan hasil penelitian, untuk meningkatkan variabel intention behavior, 

dapat dilakukan dengan meningkatkan variabel word of mouth maka akan 

meningkat pula intention behaviornya. Demikian sebaliknya. 

3.7.3 Uji Koefisien Determinasi Word Of Mouth terhadap Intention Behavior 

   Uji koefiisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

antara variabel word of mouth (Z) terhadap variabel intention behavior (Y) dengan 

menggunakan SPSS. Adapun hasil penghitungannya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3. 50  
Hasil Uji Determinasi Word Of Mouth terhadap Intention Behavior 

Model Summary 

Model R 
R 

Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .774a .599 .595 1.886 

a. Predictors: (Constant), WOM   

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

   Berdasarkan hasil penghitungan uji determinasi pada tabel diatas, menunjukan 

bahwa hasil koefisien determinasi variabel word of mouth (Z) terhadap variabel 

intention behavior (Y) sebesar 0,599 (R Square) maka koefisien determinasinya 

adalah: 

KD  = R2 x 100% 

 =0,599 x 100% 

 = 59,9% 

   Berdasarkan penghitungan diatas, menunjukan bahwa 59,9% variabel 

intention behavior dapat dijelaskan oleh variabel word of mouth sedangkan sisanya 

(100% - 59,9%= 40,1%) dijelaskan oleh faktor lain diluar faktor word of mouth. 

3.7.4 Uji Signifikansi Word Of Mouth terhadap Intention Behavior 

   Penghitungan selanjutnya adalah mengenai uji signifikansi hipoteses pertama, 

yaitu terdapat pengaruh antara word of mouth (Z) terhadap variabel intention 

behavior (Y). Signifikansi adalah kemampuan untuk digeneralisasikan dengan 

kesalahan tertentu. Jika terdapat pernyataan “ada hubungan signifikan” berarti 

hubungan itu dapat digeneralisasikan (Sugiyono,2008:208). 
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   Pengujin signifikansi hubungan dan pengaruh tersebut perlu dilakukan, maka 

dicari nilai t terlebih dahulu. Penggunaan bantuan program komputer SPSS untuk 

menguji signifikansi tersebut dengan Analyze Regresion Linear. Nilai t pada output 

SPSS dapat dilihat pada kolom t baris word of mouth, tabel Coefficients (α). 

   Tabel 3.49 menunjukan bahwa hasil t hitung sebesar 12,089 nilai t dari hasil 

penghitungan tersebut digunakan untuk menentukan hasil dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif 

 Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji, apakah suatu parameter (β) sama  dengan 

nol, atau : 

 H0 =  0, artinya tidak terdapat pengaruh antara word of mouth dengan  intention 

behavior 

 Hipotesis alternatif (Ha) yang hendak diuji , apakah suatu parameter (β) 

 tidak sama dengan nol: 

 Ha: β ≠ 0, artinya terdapat pengaruh antara word of mouth dengan  intention 

behavior 

2. Menentukan tingkat keyakinan  interval dengan signifikansi alpha = 0,05 atau 

sangat signifikan 5% dengan uji dua pihak (two tailed test) 

3. Membandingkan nilai statistik dengan titik kritis menurut tabel . nilai t tabel 

diketahui dengan mencari nilai df (degree of freedom) terlebih dahulu. 

 Df = n – 2 

  = 100 – 2 
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  = 98 

 Keterangan taraf signifikansi 5% atau 0,05 menggunakan pengujian dua 

 arah, dengan dk= 98, maka diperoleh angka tabel sebesar 1,984. 

4. Pemenuhan kebutuhan sebagai berikut : 

c. Ho diterima apabila t hitung ≤ t tabel, artinya variabel intervening (Z) 

tidak mempengaruhi variabel terikat (Y). 

d. Ha diterima apabila t hitung > t tabel, artinya variabel intervening (Z) 

mempengaruhi variabel terikat (Y). 

5. Nilai t hitung (12,089) > t tabel (1,984), maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

sehingga hipotesis 1 “ terdapat pengaruh word of mouth terhadap intention 

behavior “ diterima. Lebih jelasnya disajikan gambar sebagai berikut : 

Gambar 3. 5  
Hasil Uji Hipotesis 1 (two tail) 

 

 

 

 

 

 

   Selain itu uji signifikansi dapat juga dilihat dari nilai probabilitas 

signifikansinya, pada output SPSS dilihat pada kolom sig, baris word of mouth , tabel 

coefficients (α). Apabila nilai probabilitas signifikansinya berada dibawah nilai 0,05 

 

 

     Daerah Penolakan Ho 

12,089   1,984 

Daerah Penerimaan Ho 
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maka secara signifikan variabel intervening (Z) mempengaruhi variabel terikat (Y). 

Berdasarkan tabel 3,32 dapat dilihat nilai probabilitas signifikansinya sebesar 0,000 

yang berada dibawah nilai 0,05. Sehingga hipotesis 1 “terdapat pengaruh positif word 

of mouth terhadap intention behavior” diterima. 

3.8 Analisis Pengaruh Country Of Origin terhadap Intention Behavior 

 Melalui Word Of Mouth 

   Analisis pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah uji sobel. 

Pengujian tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer 

SPSS, yang disajikan seperti berikut ini: 

3.8.1 Uji Sobel Country Of Origin terhadap Intention Behavior Melalui Word 

 Of Mouth 

   Menurut Baron dan Kenny (2015:110), suatu variabel disebut variabel 

intervening apabila variabel tersebut ikut mempengaruhi hubungan antara variabel 

prediktor (independent) dan variabel kriterion (dependent). Variabel intervening 

dalam penelitian ini adalah word of mouth (Z). Berikut adalah langkah untuk 

menentukan apakah kepuasan memiliki nilai intervening sebagai penghubung antara 

variabel country of origin (X1) dengan intention behavior (Y) : 

 

 



147 
 

 
 

Tabel 3. 51  
Hasil Regresi Country Of Origin dengan Word Of Mouth dan 

Word Of Mouth dengan Intention Behavior 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 11.883 1.650   7.202 .000 

COO .654 .073 .671 8.959 .000 

a. Dependent Variable: COO 
 

      

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) .477 1.496   .319 .750 

WOM .677 .056 .774 12.089 .000 

a. Dependent Variable: WOM       

  Untuk mengenguji dengan uji sobel yang digunakan adalah B dengan Std. Error 

dari hasil perhitungan Tabel diatas maka dapat disimpulkan untuk menjadi gambar 

dibawah ini : 

Gambar 3. 6  
Kerangka Uji sobel 

 α= 0.654 

 Std Error : 0,073  

 

 

Country Of 

Origin (X1) 
Intention 

Behavior (Y) 

Word Of Mouth 

(Z) 

� =  0.677 

Std Error : 0,056 
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   Bedasarkan gambar diatas maka akan dihitung menggunakan uji sobel test 

yanh hasilnya dapat diketahui bedasarkan gambar dibawah ini menggunakan situs uji 

sobel test yaitu http://www.danielsoper.com dengan hasil. 

Gambar 3. 7  
Hasil Uji Sobel 

 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2017 

   Hasil perhitungan Sobel Test country of origin terhadap intention behavior 

melalui word of mouth adalah 7,20. Hasil tersebut menujukkan bahwa word of mouth 

dapat menjadi variabel intervening antara variabel country of origin dan variabel 

intention behavior. Word of mouth antara variabel country of origin terhadap 

intention behavior termasuk variabel intervening parsial atau sebagian, hal ini 

dibuktikan bedasarkan uji mediasi dimana signifikansi dari empat tahap regresi 
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menunjukan ke empat tahap semuanya signifikan maka disebut dengan variabel 

mediasi sebagian atau parsial. 

3.8.2 Uji Signifikansi Pengaruh Country Of Origin dan Intention Behavior  

 Melalui Word Of Mouth (Uji t) 

   Uji t digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi sebuah hipotesis. 

Adapun hipotesis antara variabel country of origin (X1) dengan variabel intention 

behavior (Y) melalui variabel word of mouth (Z) adalah : 

Ha : Terdapat pengaruh signifikan antara Country Of Origin (X1) dengan variabel 

Intention Behavior (Y) melalui variabel Word Of Mouth (Z)  pada Pengguna 

Smartphone Samsung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Diponegoro 

Ho : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara Country Of Origin (X1) dengan 

variabel Intention Behavior (Y) melalui variabel Word Of Mouth (Z)  pada Pengguna 

Smartphone Samsung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Diponegoro  

Adapun kriteria pengujiannya adalah : 

 Apabila t hitung > tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga Terdapat 

pengaruh signifikan antara Country Of Origin (X1) dengan variabel Intention 

Behavior (Y) melalui variabel Word Of Mouth (Z)  pada Pengguna 
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Smartphone Samsung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Diponegoro 

 Apabila t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak sehingga tidak 

Tidak terdapat pengaruh signifikan antara Country Of Origin (X1) dengan 

variabel Intention Behavior (Y) melalui variabel Word Of Mouth (Z)  pada 

Pengguna Smartphone Samsung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Diponegoro 

   Nilai t tabel diketahui dengan melihat tabel t yang disesuaikan dengan degree 

of freedom (df) dengan signifikansi 5 persen (0.05). Untuk memperoleh df digunakan 

perhitungan df = n – 2, dimana n adalah jumlah data sehingga df = 100 – 2 

menghasilkan nilai sebesar 98. Berdasarkan ketentuan di atas, maka nilai t tabel 

diperoleh sebesar 1,984. Sementara t hitung seperti dapat dilihat pada gambar 3.7 

diperoleh nilai sebesar 7,19. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa nilai t 

hitung (7,19) > t tabel (1,984), berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Pengujian 

hipotesis tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Country 

Of Origin (X1) dengan variabel Intention Behavior (Y) melalui variabel Word Of 

Mouth (Z) pada Pengguna Smartphone Samsung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Diponegoro. 
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Gambar 3. 8  
Kurva Uji t 

Country Of Origin (X1) terhadap Intention Behavior (Y) 

Melalui Word Of Mouth (Z) 

 

 

 

3.9 Analisis pengaruh Brand Image terhadap Intention Behavior Melalui 

 Word  Of Mouth 

   Analisi pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah uji sobel. 

Pengujian tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer 

SPSS, yang disajikan seperti berikut ini: 

3.9.1 Uji Sobel Brand Image terhadap Intention Behavior Melalui Word Of 

 Mouth 

   Menurut Baron dan Kenny (2015:110), suatu variabel disebut variabel 

intervening apabila variabel tersebut ikut mempengaruhi hubungan antara variabel 

prediktor (independent) dan variabel kriterion (dependent). Variabel intervening 

dalam penelitian ini adalah word of mouth (Z). Berikut adalah langkah untuk 

menentukan apakah kepuasan memiliki nilai intervening sebagai penghubung antara 

variabel brand image (X2) dengan intention behavior (Y) : 

 

Daerah Penerimaan H₀ 

Daerah Penolakan H0 Daerah Penolakan H0 

-1,984 0 1,984 7,19 
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Tabel 3. 52  
Hasil Regresi Brand Image dengan Word Of Mouth dan 

Word Of Mouth dengan Intention Behavior 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
4.953 1.839 

 
2.694 .000 

Brand Image 
.788 .067 .766 11.797 .000 

a. Dependent Variable: Brand Image       

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B 
Std. 
Error 

Beta 

1 
(Constant) .477 1.496   .319 .750 

WOM .677 .056 .774 12.089 .000 

a. Dependent Variable: WOM       

 

    Untuk mengenguji dengan uji sobel yang digunakan adalah B dengan Std. 

Error dari hasil perhitungan Tabel diatas maka dapat disimpulkan untuk menjadi 

gambar dibawah ini : 

Gambar 3. 9  
Kerangka Uji sobel 

� =  0.788 

Std Error : 0,067  

 

Brand Image 

(X2) 
Intention 

Behavior (Y) 

Word Of 

Mouth (Z) 

� =  0.677 

Std Error : 0,056 
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   Berdasarkan gambar diatas maka akan dihitung menggunakan uji sobel test 

yanh hasilnya dapat diketahui bedasarkan gambar dibawah ini menggunakan situs uji 

sobel test yaitu http://www.danielsoper.com dengan hasil  

Gambar 3. 10  
Hasil Uji Sobel 

 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2017 

   Hasil perhitungan Sobel Test brand image terhadap intention behavior 

melalui word of mouth adalah 8,43. Hasil tersebut menujukkan bahwa word of mouth 

dapat menjadi variabel intervening antara variabel brand image dan variabel intention 

behavior. Word of mouth antara variabel brand image terhadap intention behavior 

termasuk variabel intervening parsial atau sebagian, hal ini dibuktikan bedasarkan uji 

mediasi dimana signifikansi dari empat tahap regresi menunjukan ke empat tahap 

semuanya signifikan maka disebut dengan variabel mediasi sebagian atau parsial. 
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3.9.2 Uji Signifikansi Pengaruh Brand Image terhadap Intention Behavior 

 Melalui Word Of Mouth 

   Uji t digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi sebuah hipotesis. 

Adapun hipotesis antara variabel Brand Image (X2) dengan variabel Intention 

Behavior (Y) melalui variabel Word Of Mouth (Z) adalah : 

Ha : Terdapat pengaruh signifikan antara Brand Image (X2) dengan variabel Intention 

Behavior (Y) melalui variabel Word Of Mouth (Z) pada Pengguna Smartphone 

Samsung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro 

Ho : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara Brand Image (X2) dengan variabel 

Intention Behavior (Y) melalui variabel Word Of Mouth (Z) pada Pengguna 

Smartphone Samsung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Diponegoro 

Adapun kriteria pengujiannya adalah : 

 Apabila t hitung > tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga Terdapat 

pengaruh signifikan antara Brand Image (X2) dengan variabel Intention 

Behavior (Y) melalui variabel Word Of Mouth (Z) pada Pengguna 

Smartphone Samsung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Diponegoro 

 Apabila t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak sehingga tidak 

Tidak terdapat pengaruh signifikan antara Brand Image (X2) dengan variabel 
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Intention Behavior (Y) melalui variabel Word Of Mouth (Z) pada Pengguna 

Smartphone Samsung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Diponegoro 

   Nilai t tabel diketahui dengan melihat tabel t yang disesuaikan dengan degree 

of freedom (df) dengan signifikansi 5 persen (0.05). Untuk memperoleh df digunakan 

perhitungan df = n – 2, dimana n adalah jumlah data sehingga df = 100 – 2 

menghasilkan nilai sebesar 98. Berdasarkan ketentuan di atas, maka nilai t tabel 

diperoleh sebesar 1,984. Sementara t hitung seperti dapat dilihat pada gambar 3.13 

diperoleh nilai sebesar 8,43. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa nilai t 

hitung (8,43) > t tabel (1,984), berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Pengujian 

hipotesis tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Brand 

Image (X2) dengan variabel Intention Behavior (Y) melalui variabel Word Of Mouth 

(Z) pada Pengguna Smartphone Samsung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Diponegoro  

Gambar 3. 11  
Kurva Uji t Brand Image (X2) terhadap Intention Behavior (Y) 

Melalui Word Of Mouth (Z) 

 

 

 

Daerah Penerimaan H₀ 

Daerah Penolakan H0 Daerah Penolakan H0 

-1,984 0 1,984 8,43 
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3.10  Pembahasan Hasil Penelitian 

   Pada bagian ini akan dipaparkan pembahasan akan hasil analisis yang telah 

dilakukan. Hasil analisis tersebut dapat dijelaskan dalam pembahasan seperti berikut: 

   Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara country 

of origin terhadap word of mouth telah terbukti, semakin tinggi country of origin 

maka word of mouth akan meningkat. Hal ini dibuktikan melalui penelitian dengan 

hasil penghitungan nilai t hitung sebesar 8.959 yang lebih besar dari t tabel sebesar 

1,984 yang menunjukan bahwa country of origin memiliki hubungan dan pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap word of mouth. Hasil uji tersebut diperkuat 

dengan hasil penghitungan koefisien determinasi yaitu sebesar 45% artinya adalah 

variabel word of mouth dapat dijelaskan oleh variabel country of origin sebesar 45%, 

sehingga hipotesis satu yang berbunyi “terdapat pengaruh positif antara country of 

origin terhadap word of mouth” diterima.  

 Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara brand 

image terhadap word of mouth telah terbukti, semakin tinggi brand image maka akan 

meningkatkan word of mouth. Hal ini dibuktikan melalui penelitian dengan hasil 

penghitungan nilai t hitung sebesar 11,797 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,984 

yang menunjukan bahwa brand image memiliki hubungan positif dan signifikan 

terhadap word of mouth. Hasil uji tersebut diperkuat dengan hasil penghitungan 

koefisien determinasi yaitu sebesar 58,7% artinya adalah variabel word of mouth 

dapat dijelaskan oleh variabel brand image sebesar 58,7% sehingga hipotesis kedua 
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yang berbunyi “terdapat pengaruh positif antara brand image terhadap word of 

mouth” diterima. Hal ini sesuai dengan temuan hasil penelitian Prima Conny 

Permadi, Srikandi Kumadji, Andriani Kusumawati (2014), yang menyatakan bahwa 

variabel citra merek berpengaruh signifikan terhadap variabel word of mouth. 

 Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh country of origin 

terhadap intention behavior telah terbukti. Hal ini dibuktikan melalui penelitian 

dengan hasil penghitungan nilai t hitung sebesar 9.919 yang lebih besar dari t tabel 

sebesar 1,984 yang menunjukan bahwa country of origin memiliki hubungan dan 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap intention behavior. Hasil uji tersebut 

diperkuat dengan hasil penghitungan koefisien determinasi yaitu sebesar 50,1% 

artinya adalah intention behavior dapat dijelaskan oleh variabel country of origin 

sebesar 50,1% sehingga hipotesis ketiga yang berbunyi “terdapat pengaruh positif 

antara country of origin terhadap intention behavior” diterima. Hal ini sesuai dengan 

temuan hasil penelitian Kadek Pratita Yanthi, I Made Jatra (2015), yang menyatakan 

bahwa variabel country of origin berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

minat beli. 

 Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh brand image 

terhadap intention behavior telah terbukti. Hal ini dibuktikan melalui penelitian 

dengan hasil penghitungan nilai t hitung sebesar 8.516 yang lebih besar dari t tabel 

sebesar 1,984 yang menunjukan bahwa brand image memiliki hubungan dan 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap intention behavior. Hasil uji tersebut 

diperkuat dengan hasil penghitungan koefisien determinasi yaitu sebesar 42,5% 
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artinya adalah intention behavior dapat dijelaskan oleh variabel brand image sebesar 

42,5% sehingga hipotesis ketiga yang berbunyi “terdapat pengaruh positif antara 

brand image terhadap intention behavior” diterima. Hal ini sesuai dengan temuan 

hasil penelitian Kadek Pratita Yanthi, I Made Jatra (2015), yang menyatakan bahwa 

variabel brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel minat beli. 

 Hipotesis kelima yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh word of mouth 

terhadap intention behavior telah terbukti. Hal ini dibuktikan melalui penelitian 

dengan hasil penghitungan nilai t hitung sebesar 12.089 yang lebih besar dari t tabel 

sebesar 1,984 yang menunjukan bahwa word of mouth memiliki hubungan dan 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap intention behavior. Hasil uji tersebut 

diperkuat dengan hasil penghitungan koefisien determinasi yaitu sebesar 59,9% 

artinya adalah intention behavior dapat dijelaskan oleh variabel word of mouth 

sebesar 59,9% sehingga hipotesis ketiga yang berbunyi “terdapat pengaruh positif 

antara word of mouth terhadap intention behavior” diterima. Hal ini sesuai dengan 

temuan hasil penelitian Rahma Nurvidiana, Kadarisman Hidayat, Yusri Abdillah 

(2015), yang menyatakan bahwa variabel word of mouth berpengaruh signifikan 

terhadap vadiabel minat beli diterima. 

 Hipotesis keenam yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh country of 

origin terhadap intention behavior melalui word of mouth telah terbukti. Hal ini 

dibuktikan melalui penelitian dengan hasil perhitungan nilai t  hitung 7,19 yang lebih 

besar dari t table sebesar 1,984 yang menujukkan bahwa word of mouth  dapat 

menjadi variabel intervening antara variabel country of origin dan variabel intention 
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behavior. Word of mouth antara variabel country of origin terhadap intention 

behavior termasuk variabel intervening parsial atau sebagian, hal ini dibuktikan 

bedasarkan uji mediasi dimana signifikansi dari empat tahap regresi menunjukan ke 

empat tahap semuanya signifikan maka disebut dengan variabel mediasi sebagian 

atau parsial. Sehingga hipotesis keenam terdapat pengaruh positif antara variabel 

country of origin terhadap intention behavior melalui word of mouth. 

   Hipotesis ketujuh yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh brand image 

terhadap intention behavior melalui word of mouth telah terbukti. Hal ini dibuktikan 

melalui penelitian dengan hasil perhitungan nilai t  hitung 8,43 yang lebih besar dari t 

table sebesar 1,984 yang menujukkan bahwa word of mouth  dapat menjadi variabel 

intervening antara variabel brand image dan intention behavior. Word of mouth 

antara variabel brand image terhadap intention behavior termasuk variabel 

intervening parsial atau sebagian, hal ini dibuktikan bedasarkan uji mediasi dimana 

signifikansi dari empat tahap regresi menunjukan ke empat tahap semuanya 

signifikan maka disebut dengan variabel mediasi sebagian atau parsial. Sehingga 

hipotesis ketujuh terdapat pengaruh positif antara variabel brand image terhadap 

intention behavior melalui word of mouth. 




