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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1    Penelitian Terdahulu 

  Berikut ini adalah uraian mengenai beberapa penelitian terdahulu beserta 

persamaan dan perbedaan yang mendukung penelitian ini. Fokus Penelitian pada 

pengaruh E-WOM dan Citra Merek Terhadap Niat Beli pada Produk Laptop  Acer 

di Surabaya diantaranya sebagai berikut : 

2.1.1  Metode Penelitian Irwan Shahrinaz, Jati Kasuma, Yusman Yacob, 

 Dayang Hummida Abang Abdul Rahman, Ahmad Faisal Mahdi 

 (2016) 

  

 Topik penelitian Irwan Sharinaz et al (2016) adalah “Relationship and  

impact of E-WOM and Brand Image towards Purchase Intention of Smartphone”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan dampak E-WOM dan 

Brand Image terhadap Purchase Intention smartphone. Populasi dalam penelitian 

ini adalah mahasiswa di kota Samarahan, Sarawak, Malaysia yang menggunkan 

smartphone dan sampel yang digunakan sebanyak 380 responden dengan teknik 

pengambilan sampel menggunakan non probability random sampling. Teknik 

analisis data dan pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda dengan 

menggunakan software SPSS. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

menggunakan kuesioner. 
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Gambar 2.1 berikut ini menjelaskan tentang kerangka dari penelitian Irwan 

Shahrinaz et al : 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Irwan Shahrinaz et al (2016) 

 

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN IRWAN SHAHRINAZ ET AL (2016) 

 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa E-WOM tidak berpengaruh  

signifikan terhadap Purchase Intention dapat diketahui hasil dari  uji t antara E-

WOM terhadap Purchase Intention menunjukkan t hitung sebesar 0,136 tetapi 

Brand Image berpengaruh signifikan terhadap Purchase Intention dapat diketahui 

hasil dari uji t menunjukkan t hitung sebesar 0,01. 

 Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan saat ini 

antara lain akan di jelaskan sebagai berikut, persamaan penelitian Irwan Shahrinaz 

et al (2016) dengan penelitian saat ini adalah pada variabel yang diteliti E-WOM , 

Brand Image dan Purchase Intention, sedangkan perbedaan penelitian Irwan 

Shahrinaz et al (2016) dengan penelitian saat ini adalah pada subyek dan obyek 

penelitian. Pada penelitian terdahulu subyek yang diteliti adalah Smartphone dan 

obyek yang diteliti adalah mahasiswa di kota Samarahan, sedangkan subyek pada 

 

Brand Image 

E-WOM 

Purchase 

Intention 
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penelitian ini adalah Laptop Acer dan obyek yang di teliti adalah masyarakat di 

Surabaya. 

2.1.2  Metode Penelitian Anees Kazmi and Qazi Shujaat Mehmood (2016) 

 Topik penelitian Anees Kazmi and Qazi Shujaat Mehmood adalah ” The 

effect of Electronic Word of Mouth Communication and Brand Image on 

Purchase Intention: A case of consumer electronics in Haripur, Pakistan”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui E-WOM dan Brand Image berpengaruh 

terhadap Purchase Intention. Populasi dalam penelitian ini adalah di University of 

Haripur, Pakistan. Sedangkan sampel yang digunakan sebanyak 300 responden 

dengan teknik pengambilan sampel menggunakan simple convenient sampling 

with non probability. Teknik analisis data dan pengujian hipotesis menggunakan 

regresi dengan software SPSS. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

menggunakan kuesioner 

Gambar 2.2 berikut ini menjelaskan tentang kerangka dari penelitian Anees 

Kazmi and Qazi Shujaat Mehmood: 

 

 

 

Gambar 2.2  

 

Sumber : Anees Kazmi and Qazi Shujaat Mehmood (2016) 

Gambar 2.2 

KERANGKA PEMIKIRAN ANEES KAZMI AND QAZI SHUJAAT 

MEHMOOD (2016) 

 

E-WOM 

Brand Image 

Purchase 

Intention 
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 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 0,01 

semua variabel sangat signifikan pada (0.00) dalam uji dua sisi. Kolerasi awal 

untuk Purchase Intention dan Brand Image adalah 0,355 yang berarti 

hubungannya moderat. Kolerasi E-WOM dan Purchase Intention adalah 0,389 

yang berarti hubungan itu sedang. 

 Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan saat ini 

antara lain akan di jelaskan sebagai berikut, persamaan penelitian Anees Kazmi 

and Qazi Shujaat Mehmood (2016) dengan penelitian saat ini pada variabel yang 

diteliti yaitu E-WOM ,Citra Merek dan Niat Beli, sedangkan perbedaan penelitian 

Anees Kazmi and Qazi Shujaat Mehmood (2016) dengan penelitian saat ini adalah 

pada subyek dan obyek penelitian. Pada penelitian terdahulu subyek yang diteliti 

adalah barang elektronik seperti ipod, ponsel, kamera dll dan obyek yang diteliti 

adalah mahasiswa di Universitas Haripur, sedangkan subyek pada penelitian ini 

adalah Laptop Acer dan obyek yang di teliti adalah masyarakat di Surabaya. 

2.1.3 Metode Penelitian Maryam Tariq, Tanveer Abbas, Muhammad Abrar, 

Asif Iqbal (2017) 

 

 Topik penelitian Maryam Tariq, Tanveer Abbas, Muhammad Abrar, Asif 

Iqbal (2017) adalah ”EWOM and Brand Awareness on Consumer Purchase 

Intention: Mediating role of Brand Image”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis dampak EWOM dan Brand Awareness terhadap niat beli konsumen 

dengan mediasi Brand Image. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

yang menggunakan ponsel di Rawalpindi dan Islamabad. Sedangkan sampel yang 

digunakan sebanyak 300 responden dengan teknik pengambilan sampel 

menggunakan non probability sampling convenience sampling. 
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Gambar 2.3 berikut ini menjelaskan tentang kerangka dari penelitian Maryam 

Tariq, Tanveer Abbas, Muhammad Abrar, Asif Iqbal: 

 

 

 

 

 

Sumber : Maryam Tariq, Tanveer Abbas, Muhammad Abrar, Asif Iqbal (2017) 

Gambar 2.3 

KERANGKA PEMIKIRAN MARYAM TARIQ, TANVEER ABBAS, 

MUHAMMAD ABRAR, ASIF IQBAL (2017).  

 

 Hasil penelitian ini menyajikan korelasi, hal ini menunjukan bahwa semua 

variabel signifikan pada 0,01 yang berarti semua variabel signifikan pada 99%. 

Karena semua variabel memiliki nilai kurang dari 0,8 maka semuanya diaggap 

sebagai konstruksi tersendiri. 

 Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan saat ini 

antara lain akan di jelaskan sebagai berikut, persamaan penelitian Maryam Tariq, 

Tanveer Abbas, Muhammad Abrar, Asif Iqbal (2017) dengan penelitian saat ini 

adalah pada variabel yang diteliti yaitu E-WOM, Citra Merek dan Niat Beli. 

Sedangkan perbedaan penelitian Maryam Tariq, Tanveer Abbas, Muhammad 

Abrar, Asif Iqbal (2017) dengan penelitian saat ini adalah obyek penelitian. Pada 

penelitian terdahulu obyek yang diteliti adalah mahasiswa Universitas di 

Rawalpindi dan Islamabad, sedangkan obyek yang di teliti pada penelitian kali ini 

adalah masyarakat di Surabaya. 
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Brand Awareness 

Brand Image Consumer 

Purchase intention 



13 

 

48  

Berikut perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini : 

 

Tabel 2.1 

PERBANDINGAN PENELITIAN SAAT INI DENGAN PENELITIAN 

TERDAHULU 

Keterangan 

Irwan 

Sharinaz et 

al (2016) 

Anees 

Kazmi and 

Qazi 

Shujaat 

Mehmood 

(2016) 

Maryam Tariq, 

Tanveer 

Abbas, 

Muhammad 

Abrar, Asif 

Iqbal (2017) 

Ali 

Suhartono 

(2017) 

Judul 

relationship 

and  impact 

of E-WOM 

and Brand 

Image 

towards 

Purchase 

Intention of 

smartphone  

The effect of 

Electronic 

Word of 

Mouth 

Communicat

ion and 

Brand 

Image on 

Purchase 

Intention: A 

case of 

cunsumer 

electronics 

in Haripur, 

Pakistan  

EWOM and 

Brand 

Awareness on 

consumer 

Purchase 

Intention: 

Mediating role 

of Brand Image 

Pengaruh E-

WOM dan 
Citra Merek 

terhadap Niat 

Beli pada 
prduk Laptop 

Acer di 

Surabaya 

 Variabel 

Bebas 

-  E-WOM 

-  Brand 

Image 

 

-  Electronic 

Word of 

Mouth 

Communicat

ion 

- Brand 

Image 

 

- EWOM 

- Brand 
Awareness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   E-WOM 
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Sumber: Irwan Sharinaz et al (2016), Anees Kazmi and Qazi Shujaat Mehmood 

(2016), Maryam Tariq, Tanveer Abbas, Muhammad Abrar, Asif Iqbal (2017), Ali 

Suhartono (2017), 

 

 

2.2 Landasan Teori 

Di dalam penelitian ini terdiri dari beberapa variabel yang menjadi 

landasan teori, landasan teori digunakan untuk menganalisis dan sebagai dasar 

dalam melakukan pembahasan untuk memecahkan masalah di dalam penelitian. 

Variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu E-WOM, Citra Merek dan Niat Beli.  

Keterangan 

Irwan 

Sharinaz et 

al (2016) 

Anees 

Kazmi and 

Qazi 

Shujaat 

Mehmood 

(2016) 

Maryam Tariq, 

Tanveer 

Abbas, 

Muhammad 

Abrar, Asif 

Iqbal (2017) 

Ali 

Suhartono 

(2017) 

Variabel 

Mediasi 
- - Brand Image Citra Merek 

Variabel 

Terikat 

Purchase 

Intention 

Purchase 

Intention 

Purchase 

Intention 
Niat Beli  

Obyek 

Penelitian 
Smartphone 

Barang 

Elektronik 
Smartphone Laptop Acer 

Lokasi 
Sarawak, 

Malaysia 

Haripur, 

Pakistan 

Rawalpindi dan 

Islamabad 

Surabaya, 
Indonesia  

Sampel 
380 

responden 

300 

responden 
300 responden 

100 

responden 

Alat Analisis 

Regresi 

Linear 

berganda 

Regresi linear 

berganda 
Regresi linear 

berganda 
SEM-PLS 

Hasil 

E-WOM 

tidak 

berpengaruh  

signifikan 

terhadap 

Purchase 

Intention dan  

Brand Image 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Purchase 

Intention 

E-WOM dan 
Brand Image 

Berpengaruh 

secara 
signifikan 

terhadap 

Purchase 
Intention 

E-WOM, Brand 

Awareness dan 

Brand Image 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Purchase 

Intention. 

E-WOM dan 

Citra Merek 

berpengaruh 
signifikan 

terhadap Niat 

Beli 
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2.2.1   E-WOM. 

Teknologi baru telah memperbarui konsep word of mouth, dengan 

kemajuan penggunaan internet sekarang orang bisa memposting ulasan, 

rekomendasi, tips tentang atmosfer virtual (Arenas-Gaitan, 2013) dalam (Tariq et 

al, 2017:86). Peningkatan revolusi media sosial telah membuat peningkatan yang 

nyata dalam kemajuan dan pentingnya EWOM (Hutter, Hautz, Dennhardt, & 

Filler, 2013) dalam (Tariq et al, 2017:86). Fenomena baru ini muncul dengan 

nama Electronic Word of Mouth (E-WOM), E-WOM berkembang dalam sepuluh 

tahun terakhir dan baru di bidang penelitian (Chan & Ngai, 2011) dalam (Tariq et 

al, 2017:86). 

Komunikasi elektronik dari mulut ke mulut (E-WOM) adalah pernyataan 

positif atau negatif yang dibuat oleh konsumen potensial atau mantan konsumen 

tentang produk atau perusahaan yang tersedia untuk para konsumen dan institusi 

melalui Internet (Hauser, 2000) dalam (Shahrinaz et al, 2016:118). Saat ini adalah 

era teknologi modern dimana informasi dibagikan dimana-mana dan ini 

mengakibatkan kosumen lebih sering menggunakan internet untuk mendapatkan 

informasi tentang produk tertentu yang diminati atau profil beberapa perusahaan 

yang kemudian akan menyebabkan munculnya E-WOM (Jalilvand and Samei, 

2012) dalam (Shahrinaz et al, 2016:118).   

Indikator E-WOM menurut (Jalilvand and Samei, 2012:4) ada enam yaitu: 

1. Konsumen sering membaca ulasan/review konsumen lain di jejaring sosial 

untuk mengetahui produk/merek apa yang membuat kesan baik pada 

konsumen. 
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2. Konsumen sering membaca ulasan/review konsumen lain di jejaring 

sosial, untuk memastikan konsumen membeli produk/merek yang tepat. 

3. Konsumen sering berkonsultasi dengan konsumen lain di jejaring sosial 

untuk membantu memilih produk /merek yang tepat. 

4. Konsumen sering mengumpulkan informasi dari ulasan/review konsumen 

lain di jejaring sosial sebelum membeli produk/merek tertentu. 

5. Konsumen khawatir dengan keputusannya, jika konsumen tidak membaca 

ulasan/review konsumen lain di jejaring sosial saat membeli 

produk/merek. 

6. Konsumen percaya diri untuk melakukan pembelian suatu produk/merek 

setelah membaca ulasan/review konsumen lain di jejaring sosial. 

2.2.2 Citra Merek 

Tatik Suryani (2013 : 86) mendefinisikan Citra Merek merupakan segala hal 

yang berkaitan dengan merek yang ada di dalam benak konsumen. Citra Merek 

mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi perilaku pembelian dalam 

suatu produk, konsumen yang memiliki pengalaman positif mengenai suatu merek 

cenderung akan memilih merek tersebut dalam pembeliannya. 

Menurut Tatik Suryani, (2013 : 88) ketika konsumen mempunyai 

informasi yang sangat terbatas mengenai suatu produk dan memikirkan bahwa 

berbagai risiko dapat terjadi dalam pembelian atau jika salah memilih risiko yang 

diterima cukup besar, maka konsumen akan memilih produk berdasarkan citra 

merek. Produk yang memiliki reputasi baik yang akan dipilih karena dianggap 

lebih aman. 
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Konsumen sadar menggunakan produk/merek karena konsumen sensitif 

terhadap gangguan yang mungkin terjadi sesuai menggunakan suatu merek. Jadi 

untuk alasan lain biasanya konsumen bergantung pada merek tertentu yang 

dipercaya dan memenuhi harapan konsumen (Cousins & Menguc, 2006) dalam 

(Anees Kazmy and Qazi Shujjad Mehmmod, 2016:502). Citra merek terdiri dari 

atribut dan manfaat ditawarkan oleh merek untuk membedakannya dari pesaing 

lainnya (Webster dan Keller, 2004) dalam (Sharinez et al, 2016:119).  Citra 

Merek adalah asosiasi yang aktif di memori ketika seseorang berpikir tentang 

merek tertentu (Ship,2010) dalam  (Ira Ningrum Resmana, 2017:3) 

Indikator Citra Merek dapat diukur dengan pengukuran yang di 

kembangkan (Keller, 2012) dalam (Ira Ningrum Resmana, 2017:6) ada tiga yaitu: 

1. Kekuatan asosiasi merek (Strength of brand association), yaitu merek 

membangun kepopuleran dengan strategi komunikasi melalui periklanan 

atau media komunikasi lain.  

2. Keunggulan asosiasi merek (Favorable of brand association), yaitu 

dimana merek tersebut unggul dalam persaingan. 

3. Keunikan asosisasi merek (Uniquess of brand association), yaitu produk 

dari suatu merek tersebut mempunyai keunikan-keunikan positif.  

2.2.3  Niat Beli 

Menurut Tatik Suryani (2013 : 217) menyatakan nilai-nilai dan norma, 

mitos, simbol, dan bahasa merupakan komponen budaya yang berpengaruh pada 

perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Niat pembelian adalah 

komponen penting dalam perilaku pembelian konsumen karena hal ini 
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mempengaruhi konsumen untuk membuat pilihan di antara berbagai alternatif 

yang ada di pasaran berdasarkan preferensi dan juga membantu mengakomodasi 

informasi mengenai pembelian produk atau layanan tertentu (Fishbein & Ajzen, 

1975) dalam (Anees Kazmy and Qazi Shujjad Mehmmod, 2016:503).  

Niat pembelian digambarkan sebagai perilaku transaksi yang ditunjukkan 

oleh pelanggan setelah melakukan evaluasi barang dan jasa (Schiffman & Kanuk, 

2010) dalam (Tariq et al, 2017:88). Kapan pun konsumen berniat membeli produk 

apa pun, konsumen membuat penelitian yang relevan dan mengumpulkan 

informasi berdasarkan pengalaman mengenai produk atau layanan tersebut setelah 

mengumpulkan cukup banyak informasi konsumen membuat perbandingan dan 

mengevaluasi produk dan membuat penilaian mengenai hal itu (Wang, Cheng & 

Chu, 2012) dalam (Tariq et al, 2017:88). Kemungkinan konsumen membeli suatu 

produk dapat diukur dengan niat beli karena semakin tinggi niat beli, semakin 

tinggi keinginan konsumen untuk membeli suatu produk (Schiffman dan Kanuk, 

2000) dalam (Sharinaz et al, 2016:118).  

Menurut (Shukla, 2010) dalam (Tariq et al, 2017:92) indikator niat beli 

dapat diukur sebagai berikut: 

1. Konsumen akan membeli produk/merek ini daripada merek lainnya yang 

tersedia, yaitu konsumen akan membeli produk/merek ini daripada merek 

lainnya. 

2. Konsumen bersedia merekomendasikan orang lain untuk membeli 

produk/merek ini, yaitu konsumen bersedia merekomendasikan orang lain 

untuk membeli produk/merek ini. 
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3. Konsumen berniat membeli produk/merek ini di masa depan, yaitu 

konsumen berniat melakukan pembelian terhadap produk/merek ini di 

masa yang akan datang. 

2.2.4   Pengaruh E-WOM Terhadap Niat Beli 

 E-WOM melalui media elektronik mendorong orang untuk mengumpulkan 

informasi tentang produk dan layanan yang mereka inginkan tidak hanya dari 

beberapa jumlah konsumen di kenal, tetapi juga dari jumlah orang-orang yang 

secara geografis terpisah yang secara pribadi telah mengunakan barang dan jasa 

tersebut dan secara kolektif mempengaruhi niat pembelian konsumen (Lee, 

Cheung, Lim & Sia, 2006) dalam (Tariq et al, 2017:89). 

Anees Kazmy and Qazi Shujjad Mehmmod, (2016:506) menjelaskan 

teknologi adalah kunci penting yang dapat mengubah keputusan pelanggan pada 

saat pembelian. misalnya, melalui internet dapat mempengaruhi keputusan 

tersebut dengan membaca ulasan online tentang produk sebelum membeli produk. 

Selain itu, telah ditunjukkan bahwa E-WOM memiliki efek langsung pada niat 

beli. 

2.2.5 Pengaruh E-WOM Terhadap Citra Merek 

 E-WOM memiliki dampak  pada penciptaan dan pembentukan citra merek 

suatu produk dan dampak kuat citra merek tersebut dilakukan melalui internet 

yang menciptakan dampak pada penilaian suatu merek (Herr, Kardes, & Kim, 

1991) dalam (Tariq et al, 2017:88). Sejak munculnya E-WOM review telah 

menjadi salah satu cara yang paling populer bagi konsumen untuk mendapatkan 

informasi, hal ini adalah salah satu cara paling efisien bagi perusahaan untuk 
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meningkatkan  dan membangun reputasi yang baik (Wu, 2014) dalam (Sharinez et 

al, 2016:118) 

 Penelitian yang dilakukan di Iran menunjukkan bahwa E-WOM adalah alat 

yang efektif dan memiliki dampak yang positif pada citra merek, E-WOM 

membantu dalam membangun citra merek yang baik dan berpengaruh langsung 

terhadapnya (Jalilvand & Samiei, 2012) dalam (Tariq et al, 2017:88). 

2.2.6    Pengaruh Citra Merek Terhadap Niat Beli 

Citra merek membangun merek karena merupakan sumber penciptaan 

kredibilitas dan reputasi merek yang mempengaruhi niat konsumen untuk 

membeli merek tersebut (Wijaya, 2013) dalam (Tariq et al, 2017:91). Pernyataan 

ini juga didukung oleh (Petrauskaite,2014) dalam (Sharinez et al, 2016:119) 

menyebutkan bahwa keputusan pembelian dapat dirangsang oleh pengetahuan 

tentang merek dan kebanyakan konsumen cenderung mengandalkan citra merek 

yang sudah di kenal. 

Pada penelitian yang dilakukan (Sharinez et al, 2016:121) menunjukan 

bahwa Citra merek memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat beli 

konsumen terhadap suatu produk. Pada penelitian yang dilakukan Anees Kazmy 

and Qazi Shujjad Mehmmod (2016:506) menunjukan bawa niat beli konsumen di 

pengaruhi oleh Citra Merek suatu produk.  

2.2.7 Pengaruh E-WOM Terhadap Niat Beli Melalui Citra Merek 

 E-WOM mengubah perilaku dan keputusan konsumen dengan 

pertumbuhan internet dan teknologi, konsumen sekarang menggunakan saran dan 

pendapat konsumen lain saat membuat keputusan pembelian dan bahkan saat 
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membuat keputusan pembelian langsung mereka mempertimbangkan informasi E-

WOM tentang berbagai hal. E-WOM memainkan peran kunci dalam keputusan 

pembelian konsumen sekarang (Chan & Ngai, 2011) dalam (Tariq et al, 2017:89). 

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa E-WOM memiliki dampak 

positif dan kuat terhadap niat beli, dalam penelitian ini citra merek digunakan 

sebagai penengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-WOM memiliki 

dampak yang kuat dan langsung terhadap niat beli sedangkan brand image 

memainkan peran mediasi parsial (Jalilvand & samiei, 2012) dalam (Tariq et al, 

2017:89). 

 

2.3  Kerangka Pemikiran 

   Untuk dapat mengetahui bagaimana alur hubungan antar variabel yang 

akan diteliti berdasarkan landasan teori atau penelitian terdahulu, berikut ini 

digambarkan pengaruh E-WOM dan Citra Merek terhadap Niat Beli pada produk 

Laptop Acer di Surabaya dapat disajikan pada gambar 2.4 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Irwan Shahrinaz et al (2016), Anees Kazmi and Qazi Shujaat Mehmood 

(2016), Maryam Tariq, Tanveer Abbas, Muhammad Abrar, Asif Iqbal (2017) 

Gambar 2.4 

KERANGKA PEMIKIRAN ALI SUHARTONO (2017) 

E-WOM 

(X) 

CITRA MEREK 

(Z) 

NIAT BELI 

(Y) 

H1 

H2 H3 

H4 
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2.4 Hipotesis  

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian tersebut maka hipotesis dari 

rumusan masalah yang diteliti yaitu : 

H1: E-WOM berpengaruh signifikan terhadap Niat Beli pada produk Laptop 

Acer di Surabaya. 

H2 : E-WOM berpengaruh secara signifikan terhadap Citra Merek pada produk 

Laptop Acer di Surabaya. 

H3 : Citra Merek berpengaruh signifikan terhadap Niat Beli pada produk 

Laptop Acer di Surabaya. 

H4 : E-WOM berpengaruh secara signifikan terhadap Niat Beli melalui Citra 

Merek pada produk Laptop Acer di Surabaya. 
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