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ABSTRACT 

Reviews and recommendations from someone who is trusted can making out a person's 
attitude and outlook on the brand and is one of the ways consumers make decisions in 
purchasing. Therefore, someone's words, whether positive or negative about a brand, can 
determine purchasing decisions. This study aims to prove the effect of eWOM on Brand 
Attitude and Purchase Intention. 

The object of this research is Toyota which is a car brand that is very well known by 
Indonesian society. This research is descriptive, the research design in this study is cross 
sectional research and the data will be processed using Structural Equation Modeling 
(SEM). The sample technique used is adjustment sampling. The sample in this study are a 
number of internet users in DKI Jakarta and have watched Toyota car brand reviews on 
Youtube. 

The results in this study indicate that eWOM has been shown to have a positive effect on 
Brand Attitude, eWOM has proven to have a positive effect on Purchase Intention, and 
Brand Attitude has not been proven to have a positive effect on Purchase Intention. 

Key words : eWOM, Brand Attitude, Purchase Intention, Online Reviews, Purchase decision. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pada masa ini di media sosial indonesia sedang terjadi fenomena khususnya di Youtube, 
yaitu fenomena Vlog (video blog) yang menjadi tren dikalangan pengguna internet. Hal-hal 
yang diabadikan melalui vlog bermacam-macam, dari aktivitas sehari-hari, traveling, kuliner, 
otomotif, kecantikan, unboxing, review suatu produk, hingga beragam tips. Vlog yang berisi 
tentang unboxing suatu produk atau reviews (ulasan) mengenai pengalaman kepemilikan 
suatu produk atau merek tertentu (owning experience)  seperti mengulas mobil. Muatan 
video reviews seperti tentang mobil tersebut di buat para Vlogger (orang yang melakukan 
Vlog) bertujuan agar penonton yang menyaksikan mengetahui bagaimana pengalaman 
kepemilikan, pendapat, serta kritik seorang Vlogger tersebut selama mempunyai atau 
menggunakan produk tersebut. Karena reviews (ulasan) dianggap bebas dari kepentingan 
komersial, ulasan sering dianggap lebih otentik daripada informasi yang dihasilkan oleh 
pemasar (Otterbacher, 2009). 
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Selama dekade terakhir, kemunculan Internet dan pertumbuhan elektronik dari mulut ke 
mulut (eWOM) telah memberikan kesempatan bagi konsumen untuk mengunggah 
pendapat, ulasan, penilaian, cerita, foto dan opini mereka secara online (G. L. Bradley, 
Sparks, & Weber, 2016). Munculnya Internet telah memungkinkan konsumen untuk 
berinteraksi satu sama lain dengan cepat dan mudah dan telah menetapkan fenomena yang 
dikenal sebagai pengaruh interpersonal online atau electronic word-of-mouth (eWOM) (Chu, 
2009). Pertumbuhan eWOM telah mengubah cara-cara di mana para manajer dipengaruhi 
oleh umpan balik dari pelanggan (customers feedback). eWOM mempengaruhi pengambilan 
keputusan dan perilaku konsumen (G. Bradley, Sparks, & Weber, 2015). Sifat independen 
dari ulasan seperti yang ada di Yotube ini diharapkan dapat meningkatkan pengaruh dan 
kredibilitas eWOM yang mereka bawa. Jika pengguna dapat membedakan antara ulasan 
otentik dan manipulatif, mereka dapat membuat keputusan pembelian informasi yang lebih 
baik (Banerjee & Chua, 2014). Keterlibatan Konsumen dengan merek berpengaruh terhadap 
kredibilitas eWOM. Pelanggan yang lebih terlibat dengan produk lebih cenderung menerima 
dan menggunakan ulasan konsumen yang positif (Fan & Miao, 2012). eWOM yang 
ditimbulkan dari wahana ulasan seperti Youtube yang mengulas makanan, hotel, kendaraan 
dan layanan perjalanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen 
(Zhang, Ren, Xiao, & Zhang, 2017). eWOM memiliki efek langsung terhadap niat beli 
(Jalilvand & Samiei, 2012). 

Brand Attitude merupakan preferensi terus menerus dan evaluasi konsumen terhadap 
merek tertentu. dasar dari evaluasi suatu merek di dapatkan dari manfaat dan citra merek 
itu. Sikap konsumen yang positif terhadap suatu merek dapat meningkatkan niat beli pada 
merek tersebut (Wu & Wang, 2011). Ketika eWOM yang terpercaya  membahas tentang 
suatu produk, konsumen cenderung mempertimbangkan produk yang diinginkan sesuai 
dengan eWOM (Park & Lee, 2008). 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut sosial media 
yang mempengaruhi sikap konsumen terhadap merek sehingga mendorong atau mengubah 
niat pembelian konsumen. 

 

2. LANDASAN TEORI 

Perilaku Konsumen 

Konsumen membuat berbagai keputusan pembelian setiap harinya, dan keputusan 
pembelian tersebut adalah upaya terbesar bagi para pemasar. Perusahaan besar banyak 
yang meneliti tentang perilaku pengambilan keputusan oleh konsumen untuk mengetahui 
apa yang mereka beli, dimana mereka membeli, kapan mereka membeli, dan berapa 
banyak mereka beli. Pemasaran dapat mempelajari secara baik mengenai pembelian yang 
dilakukan konsumen. Namun para pemasar masih kesulitan dalam bagaimana konsumen 
berperilaku, karena perilaku tersebut ada jauh didalam pikiran mereka. 

Perilaku konsumen sebagai perilaku yang ditampilkan konsumen dalam mencari, membeli, 
menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk dan layanan yang mereka harapkan 
akan memuaskan kebutuhan mereka (Schiffman & Kanuk, 2010). Perilaku konsumen adalah 
studi yang meliputi proses ketika individu atau kelompok tertentu membeli, menggunakan 
atau mengatur produk, jasa, ide atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan hasrat 
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(Solomon, 2015). Perilaku konsumen dapat dipengaruhi oleh budaya (cultural), sosial 
(social), pribadi (personal), dan psikologis (psychological) (Kotler & Armstrong, 2018). 

 

Merek 

Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi diantaranya, 
dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang dijual dari perushaan tertentu 
dengan maksud sebagai pembeda dengan pesaingnya (Keller, 2013). Merek mencakup 
nama, simbol, atau informasi pengenal lainnya. Kosumen melihat merek sebagai bagian 
penting sebuah produk, dan merek menjadi nilai tambah bagi konsumen untuk membeli 
produk tersebut. Konsumen dapat mengartikan kertarikan dan berusaha mengembangkan 
hubungan dengan merek tersebut. Sebagai hasilnya merek dapat memiliki arti lebih 
dibandingkan atribut fisiknya (Strauss & Frost, 2016). 

Merek dapat membantu pembeli atau konsumen dalam berbagai cara. Seperti nama merek 
membantu konsumen dalam mengidentifakasi produk. Merek juga dapat menjabarkan 
kualitas guna mengetahui nilai, manfaat, dan konsistensi kualitas produk tersebut. Merek 
juga mempunyai manfaat atau keuntungan bagi penjual atau perusahaan, yaitu 
perlindungan resmi merek dagang guna mencegah adanya tiruan dari pesaing. Merek juga 
membantu perusahaan untuk mendapatkan segmentasi pasar. Sebagai contoh Toyota 
menggunakan nama Lexus untuk konsumen segmentasi menengah atas dan merek Lexus 
dipakai Toyota untuk segementasi pasar di wilayah Eropa. Sedangkan untuk di pasar 
Amerika, Toyota menggunakan nama merek Scion dan untuk di luar pasar Asia Toyota tetap 
mamakai nama merek Toyota (Kotler & Armstrong, 2018). 

 

eWOM Terhadap Brand Attitude 

Brand attitude dapat didefinisikan sebagai evaluasi keseluruhan konsumen terhadap suatu 
merek. Evaluasi yang dimaksud adalah penilaian tentang tanggapan yang menguntungkan 
atau tidak menguntungkan terhadap rangsangan atau keyakinan terkait merek (Kudeshia & 
Kumar, 2017). Sikap adalah kecenderungan yang stabil dan bertahan untuk berperilaku. 
Dengan demikian, pemasar menganggapnya sebagai alat prediksi paling penting dari 
perilaku konsumen terhadap produk atau layanan (Kudeshia & Kumar, 2017). Ulasan online 
bisa sangat meyakinkan dalam mempengaruhi evaluasi produk (Hong & Park, 2012). eWOM 
yang merupakan cara paling populer untuk mengetahui lebih banyak tentang merek pasti 
bermanfaat dalam mempengaruhi evaluasi konsumen terhadap produk (Kudeshia & Kumar, 
2017). eWOM yang mempunyai kuantitas dan kredibilitas sumber (Vlogger/Reviewer) yang 
lebih tinggi menunjukkan merek yang unggul (Wu & Wang, 2011). 

H1: eWOM berpengaruh positif terhadap Brand Attitude. 
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eWOM Terhadap Puchase Intention 

Purcahse intention adalah janji tersirat kepada diri sendiri untuk membeli produk (Tariq et 
al., 2013). Mengetahui niat beli seorang konsumen terhadap sebuah merek adalah sangat 
penting karena menggambarkan keterkaitan antara merek dengan konsumen. Brand 

attitude, brand image, kualitas, pengetahuan tentang merek, atribut dan loyalitas merek 
adalah beberapa fungsi atau dimensi merek yang menjadi tujuan pembelian (Tariq et al., 
2013). Dengan perkembangan media elektronik muncul sebagai sumber informasi yang kuat 
dan dapat diandalkan, pengaruh eWOM pada niat beli berpengaruh signifikan (Kudeshia & 
Kumar, 2017). Ulasan online dengan kredibilitas bertindak sebagai rekomendasi dan secara 
signifikan mempengaruhi purchase intention. Semakin kuat kredibilitas yang dirasakan 
ulasan konsumen secara online, semakin tinggi purchase intention. Bukan hanya kredibilitas 
eWOM namun juga kuantitas eWOM  juga mempengaruhi purchase intention (J. Lee, Park, 
& Han, 2011). 

H2: eWOM berpengaruh positif terhadap Purchase Intention. 

 

Brand Attitude Terhadap Purchase Intention 

Memiliki sikap positif terhadap suatu merek, itu secara signifikan mempengaruhi tujuan 
pembeliannya. Brand Attitude dianggap sebagai penanda niat berperilaku (Wu & Wang, 
2011). Sikap konsumen terhadap suatu merek memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
niat pembeliannya, karena sikap merek adalah penentu yang paling penting dari purchase 

intention (Abzari, Ghassemi, & Vosta, 2014). Faktor-faktor seperti kesadaran merek dan 
persepsi konsumen secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi purchase intention 
konsumen terhadap produk yang akan di beli. Sikap terhadap pembelian secara positif 
mempengaruhi niat. eWOM dapat menghasilkan evaluasi positif terhadap merek yang 
mendorong "percobaan ulang" dari merek tersebut (Kudeshia & Kumar, 2017). 

H3: Brand Attitude berpengaruh positif terhadap Purchase Intention. 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

Sumber : (Kudeshia & Kumar, 2017) 

Brand 
Attitude 

Purchase 
Intention 

eWOM 
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3. METODOLOGI PENELITIAN 

Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah merek mobil Toyota. Sedangkan yang menjadi subjek 
dalam penelitian ini adalah masyarakat pengguna internet yang menggunakan Youtube dan 
pernah melihat ulasan (review) merek mobil Toyota. Alasan memilih objek penelitian 
tersebut karena Toyota merupakan merek yang cukup terkenal di seluruh dunia termasuk di 
Indonesia dan merupakan merek mobil dengan penjualan tertinggi di Indonesia. Sedangkan 
alasan peneliti memilih subjek penelitian tersebut, pertama karena saran penelitian 
terdahulu menyarankan Youtube sebagai subjek untuk diteliti kembali,  kedua karena untuk 
mengukur tingkat pengaruh eWOM yang ada di Youtube terhadap minat beli konsumen 
pengguna internet kepada merek mobil Toyota. 

Desain Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan 
suatu masalah, keadaan, peristiwa sebagaimana adanya (Malhotra, 2010). Desain 
penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian cross sectional yaitu rancangan riset yang 
terdiri dari pengumpulan informasi mengenai sampel tertentu dari elemen populasi yang 
hanya dilakukan satu kali dan cross sectional yang dipilih adalah single cross-sectional 
dimana suatu sampel responden diambil dari populasi sasaran dan informasi diperoleh dari 
sampel tersebut hanya satu kali (Malhotra, 2010). Hasil dari data kuesioner tersebut 
kemudian diolah peneliti dengan metode statistik analisis Structural Equation Modeling 
(SEM) dengan menggunakan software AMOS 21. 

Tabel 3.1 Operasional Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

eWOM 

Komunikasi 
informal antara dua 
orang atau lebih, 
atau seseorang 
yang berusaha 
menjual sesuatu 
dengan 
menggunakan 
media online. 

(Schiffman & 
Kanuk, 2010) 

eWOM1: Reviews/ulasan di Youtube 
mencakup sejumlah besar ulasan 
konsumen Toyota. 

eWOM2: Jumlah reviews/ulasan 
tentang Toyota di Youtube sangat 
banyak. 

eWOM3: Sejumlah besar konsumen 
Toyota mempublikasikan 
reviews/ulasan mereka di Youtube. 

(Matute, Polo-Redondo, & Utrillas, 
2016) 

eWOM4: Reviews/ulasan di Youtube 
mencakup informasi pro dan kontra 
tentang Toyota. 

eWOM5: Saya pikir  reviews/ulasan 
tentang Toyota di Youtube 
berdasarkan kenyataan. 
 

Likert Scale 

1-5 
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Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

  eWOM6: Saya pikir  reviews/ulasan 
tentang Toyota di Youtube dapat 
dipercaya. 
 

(Cheung, Luo, Sia, & Chen, 2009) 

 

Brand Attitude 

Preferensi terus 
menerus atau 
kecenderungan 
konsumen terhadap 
merek tertentu dan 
evaluasi 
keseluruhan yang 
dimiliki konsumen 
terhadap merek. 

(Kudeshia & Kumar, 
2017) 

BA1: Saya memiliki kesenangan 
dengan merek Toyota. 

BA2 : Toyota memiliki reputasi yang 
baik. 

BA3: Saya lebih memilih merek 
Toyota. 

(Kudeshia & Kumar, 2017) 

BA4: Merek mobil Toyota memenuhi 
harapan saya. 

BA5: Saya mengandalkan merek 
mobil Toyota untuk memecahkan 
masalah. 

(Wu & Wang, 2011) 

Likert Scale 

1-5 

Purchase 
Intention 

Sebagai rencana 
sadar konsumen 
atau keinginan 
untuk berusaha 
membeli produk. 

(Lu et al., 2014) 

PI1: Saya akan membeli mobil merek 
Toyota. 

PI2: Saya akan membeli mobil merek 
Toyota daripada merek mobil lain. 

PI3: Saya bermaksud membeli mobil 
merek Toyota di masa mendatang. 

(Kudeshia & Kumar, 2017) 

PI4: Keinginan saya untuk membeli 
merk mobil Toyota sangat tinggi. 

(Wu & Wang, 2011) 

Likert Scale 

1-5 

 

 

Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam dilakukannya penelitian ini, metode pengolahan data yang digunakan adalah metode 
Structural Equation Modeling (SEM). SEM sendiri merupakan pengaplikasian statistik yang 
penggunaanya terus meningkat setiap tahunnya. Aplikasi yang akan peneliti gunakan untuk 
melakukan pengolahan data serta analisis statistik adalah IBM SPSS AMOS 21. Dalam 
menggunakan metode SEM, langkah-langkah utama yang harus dilakukan yaitu, Spesifikasi 
Model/Spesification Model, Identifikasi/Identification, Estimasi/Estimation, dan Uji 
Kecocokan/Testing Fit.  Tahap berikutnya akan dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas 
terhadap 30 responden dengan menggunakan IBM SPSS 23. Selanjutnya pengujian 
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validitas dan reliabilitas terhadap 110 responden dengan menggunakan IBM SPSS AMOS 
21. Apabila sudah dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas, maka selanjutnya dapat 
dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui signifikansi dari hubungan sebab akibat 
yang ada dalam model secara keseluruhan (Hair et al., 2010). 

 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan 110 responden. Seluruh responden merupakan 
penonton Youtube yang pernah melihat review mobil Toyota. Mayoritas responden 
merupakan laki-laki dengan rentan usia 16 - 40 tahun, bertempat tinggal di DKI Jakarta, dan 
memilki pendidikan terakhir SMA/sedarajat. 

 

Tabel 4.1 Computation Degree of Freedom 

Number of distinct sample moments 120 

Number of distinct parameters to be estimated 33 

Degrees of freedom (253 - 48) 87 

 

Tabel 4.1 merupakan tabel yang menunjukkan Computation Degree of Freedom. 
Berdasarkan tabel tersebut, dapat diambil kesimpulan kategori model dari data yang ada. 
Data tersebut memiliki hasil Degree of Freedom (DF>0) sehingga data termasuk dalam 
kategori over-identified dan positif. Setelah mengetahui hasil analisis Degree of Freedom, 
tahap selanjutnya diperlukan pengujian kembali terhadap uji validitas dan uji reliabilitas 
terhadap keseluruhan responden yang didapatkan. Setelah dilakukan uji validitas dan uji 
reliabilitas dengan menggunakan AMOS 21, selanjutnya perlu dilakukan estimasi dan 
penilaian terhadap model. 

 

Tabel 4.2 Goodness of Fit (GOF) 

GOF Cut of Value Hasil Analisis Evaluasi Model 

CMIN/DF ≤ 5.0 (Good Fit) 2.111 Good Fit 

CFI ≥ 0.90 (Good Fit) 0.101 Poor Fit 

RMSEA < 0.08 (Good Fit) 0.905 Poor Fit 

 

Tabel 4.2, menjelaskan bahwa indeks CMIN/DF memiliki evaluasi model Good Fit karena 
indeks memiliki cut of value sebesar 1.111 karna nilai tersebut kurang dari standar yang 
diisyaratkan ≤ 5.0. Indeks CFI dan RMSEA memiliki evalusai model Poor Fit, kedua nilai 
indeks tersebut berada dibawah dan berada diatas standar yang telah diisyaratkan. Indeks 
CFI memiliki nilai sebesar 0.101 lebih rendah dari standar yang diisyaratkan yaitu ≥ 0.90. 

Sedangkan untuk indeks RMSEA memiliki cut of value sebesar 0.905 lebih besar dari 
standar yang diisyaratkan yaitu < 0.08. Jika ada satu atau lebih parameter yang telah fit, 
maka model dinyatakan fit (Hair et al, 2018). Sehingga model pada penelitian ini dinyatakan 
fit dan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. 
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Tabel 4.3 Output Regression Weights 

Hipotesis Estimasi p Kesimpulan 

eWOM   BI 0.734 *** H1 didukung oleh data 
eWOM   PI 0.819 *** H2 didukung oleh data 

BI   PI -0.081 0.549 H3  tidak didukung oleh data 
 

Berdasarkan hasil analisis data pada subbab sebelumnya, hasil pengujian masingmasing 
hipotesis akan dibahas sebagai berikut: 

Pengaruh eWOM terhadap Brand Attitude 

Berdasarkan hasil analisa pada tabel output regression membuktikan bahwa hipotesis 
eWOM terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Brand Attitude. Hal tersebut 
menunjukan bahwa eWOM yang ada dalam review di Youtube dinilai miliki kuantitas dan 
kredibilitas , sehingga dapat mempengaruhi sikap konsumen terhadap merek Toyota. Hasil 
tersebut mengkonfirmasi penelitian sebelumnya yang juga menyimpulkan bahwa eWOM 
memiliki pengaruh positif terhadap Brand Attitude (Kudeshia & Kumar, 2017). 

 

Pengaruh eWOM terhadap Purchase Intention 

Berdasarkan hasil analisa pada tabel output regression membuktikan bahwa hipotesis 
eWOM terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Purchase Intention. Hal tersebut 
menunjukan bahwa eWOM yang ada dalam review di Youtube dinilai miliki kuantitas dan 
kredibilitas , sehingga secara langsung dapat mempengaruhi niat pembelian mereka 
terhadap merek mobil Toyota. 

 

Pengaruh Brand Attitude terhadap Purchase Intention 

Berdasarkan hasil analisa pada tabel output regression membuktikan bahwa hipotesis Brand 

Attitude tidak berpengaruh positif terhadap Purchase Intention. Insignifikansi dari faktor ini 
mengindikasikan bahwa Brand Attitude masyarakat DKI Jakarta bukanlah faktor yang 
mempengaruhi niat beli konsumen atau masih ada faktor lain yang lebih mempengaruhi niat 
membeli mobil Toyota. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Peniliti akan menarik kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan pada penelitian yang 
telah dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 
eWOM, Brand Attitude terhadap Purchase Intention. Penelitian ini merupakan replikasi dari 
kerangka penelitian sebelumnya (Kudeshia & Kumar, 2017). Hasil analisis melalui 
pendekatan SEM menunjukan secara umum hipotesis yang diajukan terbukti, kecuali untuk 
1 hipotesis tidak terbukti dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis pada bab 
sebelumnya, maka kesimpulan ini adalah: 1) eWOM terbukti berpengaruh positif terhadap 
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Brand Attitude. 2) eWOM terbukti berpengaruh positif terhadap Purchase Intention. 3) Brand 

Attitude tidak terbukti berpengaruh positif terhadap Purchase Intention. 

Adapun saran yang dapat diberikan kepada merek mobil Toyota sebagai berikut: 

1. Toyota harus lebih memperhatikan para reviewers atau vlogger yang sering 
membagikan pengalaman dan opininya tentang Toyota, misalnya meminjamkan 
mobil tes untuk mereka ulas sehingga para reviewer itu menjadi berbicara positif 
tentang Toyota. 

2. Toyota harus lebih memperhatikan para pemilik mobil Toyota sebelumnya dan 
memberikan pelayanan after sales, misalnya cepat dan tanggap menerima keluhan 
konsumen. 

3. Membuat sosial media resmi seperti channel Youtube untuk memberikan informasi-
informasi yang bermanfaat bagi calon konsumen yang ingin mengetahui Toyota. 

 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini dan saran yang dapat diberikan kepada peneliti 
selanjutnya, sebagai berikut: 

1. Indikator dan measurment yang ada belum seluruhnya merepresentasikan variabel 
yang ada dalam penelitian ini terutama di indikator eWOM. Saran untuk penelitian 
selanjutnya harus mencari indikator dan measurement yang kuat dan 
merepresentasikan variabel-variabel yang ada. 

2. Responden dalam penelitian ini mempunyai jenjang umur yang beragram sehingga 
pemahaman dan tujuan melihat reviews pun beragam dan membuat data menjadi 
bias. Saran untuk penilitian selanjutnya harus lebih memiliki kriteria umur khusus 
seperti kategori usia 40 sampai 60 tahun (Baby Boomer) yang merupakan umur 
mapan dalam hal ekonomi karena pada umumnya masyarakat ekonomi mapan 
sudah bisa untuk membeli mobil merupakan suatu barang mewah. 

3. Variabel yang di uji hanya 3 Variabel sehingga peranan eWOM belum tergambar 
secara baik. Saran untuk penelitian selanjutnya harus menambahkan variabel 
mediasi di antara variabel eWOM dan Purchase Intention seperti variabel Money for 

Value untuk melihat perbandingan pengaruh dengan Brand Attitude. 
4. Objek yang di teliti dalam penelitian ini mobil yang merupakan golongan 

barang/produk mewah atau mahal. Saran penelitian selanjutnya dengan mengganti 
objek seperti produk makanan atau pakaian yang relatif bisa dijangkau oleh semua 
kalangan. 

5. Penelitian ini dilakukan di DKI Jakarta. Saran penelitian lanjutan harus meneliti di 
daerah lain yang memiliki daya beli rendah untuk melihat pengaruh eWOM terhadap 
daerah yang memliki daya beli rendah. 
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