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Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Word Of Mouth,, Persepsi Risiko
dan Pictorial Warning Terhadap Minat Beli Konsumen rokok di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini
menggnakan metode kuantitatif. Sampel dalam penelitian diperoleh menggunakan teknik non
probability sampling berjumlah 100 responden. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan
software SPSS versi 16. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (1) variabel word of mouth
berpengaruh signifikan terhadap minat beli. (2) variabel persepsi risiko tidak berpengaruh dan tidak
signifikan terhadap terhadap minat beli. (3) variabel pictorial warning tidak berpengaruh dan tidak
signifikan terhadap terhadap minat beli

Kata kunci : Word Of Mouth, Persepsi Risiko,
Risiko Pictorial Warning, Minat Beli.
perception and pictorial
Abstract – This study aimed to analyze the effect of word of mouth, risk perception,
warning on consumers buying interest in cigarettes in the Sumbawa Regency. This research used
quantitative methods. The sample in this study was obtained using a non-probability
non probability sampling
technique totaling 100 respondents. The data obtained were processed using SPSS version 16. The
results in this study indicated that (1) the word of mouth variable has a significant effect on buying
interest. (2) the risk perception variable does not affect and is not significant on buying interest. (3)
the pictorial warning variable does not affect and is not significant on buying interest

Keywords: Word Of Mouth, Risk Perception, Pictorial Warning and Buying Interest
I. PENDAHULUAN
Seiring dengan berkembangnya zaman yang diiringi dengan perubahan pola hid
hidup, seringkali
seseorang abai terhadap pola hidup yang tidak sehat. Hal tersebut menyebabkan angka kematian yang
dkarenakan kebiasaan hidup tidak sehat meningkat, salah satunya adalah merokok. Rokok adalah
salah satu hal yang sulit lepas dari kebiasaan para
para kaula muda hingga orang dewasa. Rokok memiliki
zat candu yang membuat penggunanya akan terus ketergantungan (Tobing, 2016).
Perilaku
rilaku merokok telah menjadi sebuah gaya hidup yang sudah lumrah kita lihat pada kehidupan
sekarang ini. Berdasarkan data dari Badan
Badan Pusat Statistik (BPS, 2021), jumlah perokok di Indonesia
pada tahun 2020 mencapai 28,69% dari total populasi penduduk. Persentase tersebut menunjukkan
bahwa jumlah perokok di Indonesia adalah sebesar 77 juta jiwa dan merupakan tertinggi di Asia
Tenggara (databoks, diakses tanggal 20 Februari 2021). Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah
dalam menekan jumlah perokok belum berhasil menekan angka perokok secara signifikan.
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Peningkatan regulasi terhadap rokok tidak membuat masyarakat Indonesia menghindari rokok.
Soerojo (2020) menyatakan bahwa jumlah perokok pemula di Indonesia dalam satu dekade terakhir
meningkat sebanyak 240% pada rentan umur 10-14
10
tahun. Hal tersebut disebabkan
abkan oleh kebiasaan
sekitar serta lingkungan perokok yang memberikan presfrensi serta cerita tentang rokok (Putri, 2016).
Word of Mouth adalah komunikasi pribadi tentang sebuah produk antara calon pembeli, tetangga,
keluarga, teman, maupun rekan kerja (Kotler
(Ko
dan Amstrong, 2016). Word of Mouth memiliki peranan
yang sangat optimal dalam meningkatnya jumlah konsumen karena dilakukan melalui komunikasi
lansung yang terjadi antara orang yang pernah menggunakan dengan calon pengguna.
Hal tersebut menyebabkan jumlah
umlah perokok pemula di Indonesia terus meningkat ditengah regulasi
yang semakin ketat. Regulasi tersebut belum mampu efektif dikarenakan bentuk penegakannya hanya
berupa peringatan, akan tetapi tidak ada hukum yang secara lansung mengarah pada prokok.
Word of Mouth memberikan informasi kepada calon pengguna baik secara lansung maupun tidak
lansung sehingga meemunculkan minat untuk membeli. Putri (2016) menjelaskan dalam
penelitiannya bahwa Word of Mouth berpengaruh terhadap minat beli. Penyampaian informa
informasi yang
disampaikan dari mulut ke mulut berupa informasi nikmatnya merokok maupun persepsi terhadap
risiko-risiko
risiko yang mungkin akan didapatkan ketika merokok.
Secara umum, NTB memiliki persentase perokok aktif sebesar 30,4% pada tahun 2020 (bps.go.id,
diakses
ses 20 Februari 2021). Persentase tersebut melampaui rata
rata-rata nasional yang mencapai 28,69%.
28,69%
Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah perokok di NTB cukup tinggi. Jumlah tersebut disebabkan
karena NTB merupakan salah satu produsen bahan mentah rokok yakni te
tembakau
mbakau di beberapa
kabupaten di NTB.
Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten yang berada di Nusa Tenggara Barat
(NTB). Peneliti mengamati
amati dari lingkungan sekitar, banyak masyarakat Sumbawa mulai dari
masyarakat usia SMP yang sudah merokok. Keadaan ini di dukung oleh data yang menunjukan
tingginya jumlah perokok aktif di NTB, sehingga hal
hal tersebut menunjukkan bahwa rokok sudah
menjadi kebiasaan yang ada di masyarakat secara umum, khususnya kabupaten Sumbawa.

II. STUDI LITERATUR
Word Of Mouth
Menurut Priansa (2017) Word of mouth merupakan salah satu strategi pemasaran yang efektif
untuk mengurangi biaya promosi dan alur distribusi perusahaan.Word
perusahaan.
of mouth dapat mempengaruhi
orang lain, image,, pikiran, serta keputusan mereka. Word of mouth terjadi
di melalui dua sumber yang
menciptakanya, yaitu reference group (grup referensi) dan opinion leader.
Word of mouth sering disebut dengan istilah viral marketing, yaitu teknik pemasaran yang di
gunakan untuk menyebarkan pesan pemasaran dari satu website ke website lainya, yang mampu
menciptakan pertumbuhan eksponensial yang potensial seperti layaknya sebuah virus (Priansa, 2017).
Menurut Priansa (2017) Word of mouth dapat diukur dengan mengunakan sejumlah dimensi yang
dapat menakar persebarannya. Indikator tersebut di bawah ini merupakan indikator yang digunakan
dalam penelitian ini. Indikator-indikator
indikator tersebut adalah sebagai berikut:
1. Membicarakan
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Seorang mungkin begitu terlibat dengan suatu produk tertentu atau aktivitas tertentu dan
bermaksud membicarakan mengenai hal itu dengan orang lain, sehingga menjadi proses
komunikasi word of mouth.
2. Mempromosikan
Seseorang mungkin menceritakan produk yang pernah di konsumsinya tampa sadar ia
mempromosikan produk kepada orang lain (teman atau keluarganya).
3. Merekomendasikan
Seseorang mungkin akan merekomendasikan suatu produk yang pernah di belinya kepada
orang lain (teman atau keluarganya).
4. Jujur
Jujur merupakan mengucapkan kata-kata
kata kata dan memberikan informasi dengan sesuai keadaan
sesunggunya.

Persepsi Resiko
Menurut Sciffman dan
an Kanuk (2016) mendefinisikan persepsi risiko sebagai ketidakpastian yang
di hadapi oleh konsumen ketika mereka tidak dapat meramalkan dampak dari keputusan pembelian
mereka.
Wang & Tsai (2014) berpendapat bahwa persepsi risiko tersebut terdapat dalam proses
keputusan konsumen ketika konsumen tidak bisa meramalkan hasil pembelian yang kemudian
digantikan oleh ketidakpastian.
Menurut Masoud (2013) indikator dalam mengukur risiko adalah sebagai berikut:
1. Risiko produk.
Risiko produk berhubungan dengan rendahnya kualitas atau tidak kesesuaian dari produk
yang dibeli.
2. Risiko waktu.
Risiko waktu berhubungan dengan menunggu produk atau jasa sampai ditanggan konsumen.

3. Risiko pengiriman.
Risiko pengiriman berhubungan dengan keselamatan pr
produk
oduk pada saat dikirim ke
alamat konsumen.
4. Risiko sosial.
Risiko sosial berhubungan dengan rendahnya penerimaan orang lain produk atau cara yang
digunakan untuk membeli suatu produk.
5. Risiko keamanan.
Risiko keamanan berhubungan dengan risiko penyalahgunaan identitas konsumen.

Picturial Warning
Menurut Caesaria (2017) gambar
ambar peringatan atau picturial warning adalah satu jenis gambar dan
tulisan peringatan kesehatan pada bungkus rokok. Peringatan kesehatan berbentuk gambar bertujuan
sebagai strategi pendidikan atau penyuluhan kesehatan masyarakat dan memberikan peringatan
kepada pengkonsumi rokok dan seluruh tempat penjualan rokok.
rokok
Berdasarkan Permenkes Nomor 28 Tahun 2013 pperingatan
eringatan rokok bergambar berupa pemberian
visualisasi peringatan bahaya
haya yaitu kanker mulut, kanker parubronkitis akut
akut-tenggorokan,
tenggorokan, serta
pemberian visualisasi peringatan bahaya asap rokok yaitu merokok membahayakan anak (ilustrasi
bapak menggendong anak sambil merokok) dan ilustrasi kematian (ilustrasi orang merokok
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disamping tengkorak). Berikut adalah wujud tampilan peringatan bergambar dalam Permenkes
Nomor 28 Tahun 2013.

Gambar 1 Peringatan Bergambar pada Kemasan Rokok

Pencantuman bahaya merokok pada setiap bungkus rokok dianggap perlu untuk memberi
kesempatan pada calon pembeli agar menimbang
menimbang-nimbang,
nimbang, apakah akan membeli barang yang
berbahaya. Tulisan dan gambar peringatan merokok bervariasi dari yang paling sederhana, yang
hanya menuliskan “merokok berbahaya bagi kesehatan” sampai ke tulisan yang lebih spesifi
spesifik,
contohnya “merokok dapat menyebabkan kanker paru-paru,
paru paru, bronkitis kronik dan emfisema, penyakit
jantung koroner dan gangguan pada janin dalam kandungan. Selain itu, diatur juga mengenai ukuran
yang harus digunakan pada kemasan rokok.
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Klimchuck dan
Krasovec (2016) yang terdiri dari 4 indikator, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Warna, adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna.
2. Struktur Fisik atau Bentuk,, adalah besaran, dimensi atau kapasitas yang biasanya terhadap suatu
standar atau satuan ukur.
3. Simbol atau Logo, yaitu sebuah representasi spasial dari fenomena obyek, adegan, atau lainnya.
Tipografi (Pesan) adalah sebuah informasi tertulis yang memilik
memiliki tujuan tertentu

Minat Beli
Kotler dan Armstrong (2012) mengatakan bahwa minat beli merupakan sebuh perilaku konsumen
dimana konsumen mempunyai keinginan dalam membeli atau memilih suatu produk, berdasarkan
pengalaman dalam memilih, menggunakan dan mengkonsumsi atau bahkan dalam menginginkan
suatu produk, dimana konsumen akan melakukan pengevaluasian terhadap informasi yang diterima.
Menurut Kotler dan Keller (2016), minat beli adalah tahapan yang dilakukan konsumen sebelum
merencanakan untuk membeli suatu produk. Sebuah perusahaan harus mampu mengenal dan
mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Minat beli merupakan bagian dari
komponen perilaku dalam sikap mengkonsumsi. Konsumen dimanapun dan kapanpun akan
dihadapkan dengan sebuah
ah keputusan pembelian untuk melakukan transaksi pembelian, dimana
konsumen akan membandingkan atau mempertimbangkan satu barang dengan barang yang lainnya.
Menurut penelitian Setianingsih (2016), menyimpulkan bahwa minat beli adalah suatu pemusatan
perhatian
ian individu terhadap suatu barang yang disertai dengan perasaan senang terhadap barang
barang tersebut, sehingga minat tersebut menimbulkan keinginan dan kemudian timbul perasaan yang
meyakinkan individu bahwa barang tersebut memiliki manfaat dan individu tersebut ingin memiliki
barang tersebut dengan cara membelinya.
Menurut Setianingsih (2016), minat beli dapat diidentifikasi melalui indikator
indikator-indikator
indikator sebagai
berikut :
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1. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk setelah mendapat
m
informasi mengenai produk yang ditawarkan.
2. Minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain.
3. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi
utama pada produk tersebut.
4. Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi
mengenai produk yang diminatinya dan m
mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat
sifat positif dari
produk tersebut.
KERANGKA KONSEPTUAL

Gambar 2. Kerangka konseptual
Sumber : Diolah Peneliti 2021

HIPOTESIS
Elpansyah, dkk (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa tidak terdapat hubungan yang
signifikan antara word of mouth terhadap keputusan
n pembelian. Sedangkan Aries dkk (2019)
menyatakan dalam penelitiannya bahwa word of mouth bepengaruh signifikan terhadap
dap minat beli
konsumen.
Sitorus dan Mawardi (2019) menyatakan dalam penelitiannya bahwa variabel persepsi risiko
berpengaruh signifikan terhadap minat beli.
Jalil (2019) menyatakan dalam penelitiannya bahwa peringatan bergambar pada kemasan rokok
tidak berpengaruh
rpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen.
Dari landasan teori dan penelitian terdahulu maka dapat di tarik hipotesis dalam penelitian ini:
H1 : Word Of Mouth Berpengaruh Terhadap Minat Beli Konsumen.
H2 : Persepsi Resiko Berpengaruh Terhadap Minat Beli Konsumen.
H3 : Picturial Warning Berpengaruh Terhadap Minat Beli Konsumen.
III. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif. Data yang digunakan yaitu data primer
yang dikumpulkan dengan cara menyebarkan angket kuesioner secara online dan offline kepada
peminat rokok di Kabupaten Sumbawa
Sumbawa.
Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu pernah melihat atau mendengar serta
berminat mengkonsumsi rokok. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan non-probability
non
sampling. Adapun sampel yang digunakan dalam penelian ini yaitu orang yang pernah melihat atau
mendengar serta berminat mengkonsumsi rokok dan berdomisili di Kabupaten Sumbawa.
Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan
mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan metode
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kuesioner dengan menggunakan skala pengukuran skala likert.
Jenis sampel dalam penelitian ini adalah sampel non probability sampling dimana Teknik
pengambilan
engambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan kkriteria yang
ditetapkan dalam penelitian ini yaitu: Laki-laki
laki atau perempuan dengan umur di atas 18 tahun.
Berdomisili di kabupaten Sumbawa. Pernah menerima promosi tentang produk rokok baik secara
langsung melalui sales dan promotor
motor atau secara tidak lansung melalui
melalui iklan cetak mapun elektronik
dan berminat
erminat untuk mengkonsumsi rokok.
Setelah dihitung menggunakan rumus Paul Leedy maka jumlah sampel yang diteliti adalah 96,04
akan tetapi dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan 100 responden.
IV. PEMBAHASAN DAN HASIL
Pada penelitian ini, karakteristik
teristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat bahwa
persentase antara laki-laki
laki dan perempuan yang menjadi responden dalam penelitian ini menunjukkan
fenomena biasanya. Dimana laki-laki
laki lebih dominan dari jumlah keseluruhan responden. Akan tetapi,
jumlah responden perempuan juga tampaknya menunjukkan bahwa terlihat ketertarikan perempuan
p
terhadap rokok dilihat dari hasil presentasi responden.
responden
Karakteristik responden dilihat
lihat dari usia ternyata responden dengan usia 21-30
21
tahun
mendominasi lebih dari setengah dari total keseluruan responden. Berdasarkan pengamatan peneliti, 8
dari 10 orang dengan usia 21-30
30 tahun adalah perokok. Sehingga dapat disimpulkan bahwa usia
tersebut merupakan usia dimana ketertarikan terhadap rokok tinggi.
Berdasarkan hasil uji validitas menunjukan bahwa semua instrument dalam penelitian ini
menghasilkan nilai Rhitung ≥ Rtabel sehingga dapat disimpulkan bahwa semua kuesioner yang digunakan
dan akan disebarkan dengan google form ini dapat dikatakan valid.
Tabel 1 Hasil Uji Validitas
No
R
R tabel
hitung
1
0.636
0.361
Word Of Mouth
2
0.638
0.361
3
0.720
0.361
4
0.674
0.361
5
0.786
0.361
6
0.663
0.361
7
0.682
0.361
Persepsi Resiko
8
0.437
0.361
9
0.464
0.361
10
0.651
0.361
11
0.619
0.361
12
0.652
0.361
13
0.696
0.361
Picturial Warning
14
0.868
0.361
15
0.814
0.361
16
0.790
0.361
17
0.847
0.361
Minat Beli
18
0.914
0.361
19
0.895
0.361
20
0.840
0.361
21
0.773
0.361
22
0.817
0.361
Sumber : Data diolah peneliti 2021
Variabel

Ket
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

6

masing-masing
Hasil uji reliabilitas kuesioner penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha masing
variabel > 0,60. maka
aka dapat disimpulkan bahwa variabel dalam penelitian ini dikatakan realiabel.
Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas
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Variabel
Word of Mouth
Persepsi Risiko
Pictorial Warning
Minat Beli

Ket

Cronbach's
Alpha
0.771
0.613
0.805
0.920

Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel

Sumber : Data diolah

Hasil Regresi Linear Berganda menunjukkan bahwa hasil thitung untuk variabel word of mouth
(X1) adalah sebesar 4.949 dengan nilai sig sebesar 0.000. Kedua hasil tersebut menunjukkan bahwa
thitung>ttabel (4.949>1.984).
1.984). Maka dapat disimpulkan bahwa word of mouth berpengaruh signifikan
terhadap minat beli rokok di Kabupaten Sumbawa.
Hasil olah data dengan SPSS menunjukkan bahwa hasil thitung untuk variabel persepsi risiko (X2)
adalah sebesar -0.306
0.306 dengan nilai sig sebesar 0.760.Kedua hasil tersebut menunjukkan bahwa
ba
thitung <
ttabel (-0.306< 1.984). Maka dapat disimpulkan bahwa persepsi risiko tidak berpengaruh dan tidak
signifikan terhadap minat beli rokok di Kabupaten Sumbawa.
Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa thitung untuk variabel picturial warning (X3) adalah sebesar
-0.862
0.862 dengan nilai sig sebesar 0.391. Kedua hasil tersebut menunjukkan bahwa thitung < ttabel (0.862<1.984). Maka dapat disimpulkan bahwa picturial warning tidak berpengaruh dan tidak
signifikan terhadap minat beli rokok di Kabupaten Sumbawa.
Tabel 3 Hasil Regresi Linear Berganda

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model

B

1 (Constant)

6.420

2.786

2.305 .023

X1

.544

.110

.461 4.949 .000

X2

-.044

.145

-.033 -.306 .760

X3

-.182

.211

-.092 -.862 .391

Std. Error

Beta

t

Sig.

Sumber : Data diolah 2021

Pengaruh Word Of Mouth terhadap Minat Beli Konsumen
Berdasarkan hasil uji T menunjukkan bahwa variabel word of mouth berpengaruh signifikan
terhadap minat beli rokok di kabupaten Sumbawa. Maka disimpulkan bahwa pembicaraan dari mulut
ke mulut (Word Of Mouth) yang disampaikan mengenai produk rokok membuat orang berminat
terhadap rokok di Kabuaten Sumbawa
Word ofmouth pada dasarnya adalah pesan tentang produk atau jasa suatu perusahaan, ataupun
tentang
ntang perusahaan itu sendiri, dalam bentuk komentar tenteng kinerja produk, keramahan, kejujuran,
kecepatan pelayanan, dan hal lainya yang dirasakan dan dialami oleh seseorang yang disampaikan
kepada orang lain (Priansa, 2017).
Word of mouth sangat efektif dalam menyampaikan suatu produk karena informasi yang
disampaikan melalui orang-orang
orang terdekat dapat lebih terpercaya daripada iklan. Hal tersebut
dikarenakan informasi yang diberikan oleh seseorang yang bukan promotor tidak berlebihan. Sebab,
informan yang
ng menyampaikan dari mulut ke mulut tidak menyampaikan secara berlebihan. Akan
tetapi informaisi yang diberikan apa adanya sesuai dengan pengalaman informan sendiri.
Hasil penelitian ini searah dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aries, dkk (2019) yang
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menyatakan bahwa word of mouth berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen.
Pengaruh Persepsi Resiko terhadap Minat Beli Konsumen
Berdasarkan hasil uji T menunjukkan bahwa variabel persepsi risiko tidak berpengaruh dan tidak
signifikan terhadap minat beli rokok di kabupaten Sumbawa yang disimpulkan bahwa persepsi risiko
konsumen membuat mereka tidak berminat terhadap rokok.
Ketidakterdukungan hipotesis dalam penelitian ini juga didukung dengan responden yang
digunakan yaitu orang dengan usia di atas 18 tahun. Rata-rata
Rata rata jawaban responden te
tentang perspsi
risiko yang menyatakan setuju akan risiko yang ada di rokok. Maka, dapat disimpulkan bahwa perspsi
risiko terhadap rokok membuat calon konsumen tidak berminat untuk mengkonsumsi rokok.
Hasil penelitian ini searah dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sitorus dan Mawardi
(2019) menyatakan dalam penelitiannya bahwa variabel persepsi risiko berpengaruh signifikan
terhadap minat beli konsumen
Pengaruh Picturial Warning Terhada
Terhadap Minat Beli Konsumen Rokok di Sumbawa
Berdasarkan hasil uji T menunjukkan bahwa variabel picturial warning tidak berpengaruh dan
tidak signifikan terhadap minat beli rokok di kabupaten Sumbawa.Maka dapat disimpulkan bahwa
picturial warning dalam kemasan rokok membuat calon konsumen tidak berminat untuk
mengkonsumsi rokok.
Berdasarkan pengamatan lansung yang dilakukan oleh peneliti, orang yang berlum merokok
(calon konsumen) pada usia beranjak dewasa dan sudah dewasa menunjukkan kerisihan terhadap
peringatan
an bergambar yang ada di kemasan rokok. Kerisihan tersebut kemudian menjadi
kekhawatiran dengan bermunculannya data kematian akibat dari merokok
merokok.
Peringatan bergambar ini diterapkan dalam kemasan rokok mulai pada tahun 2014 karena adanya
Permenkes No 28 Tahun
hun 2013 yang mewajibkan produsen rokok menampilkan visualisasi bergambar
dalam setiap kemasan produknya. Peringatan bergambar ini terbukti mampu menurunkan
menurun
jumlah
pengguna rokok setiap tahunnya beriringan dengan makin sadarnya masyarakat akan kesehatan.
Hasil penelitian ini searah dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ubaidillah Jalil (2019)
menyatakan dalam penelitiannya bahwa peringatan bergambar pada kemasan rokok tidak berpengaruh
dan tidak signifikan terhadap minat beli konsumen.
V. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil uji dan analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan penelitian ini adalah
sebagai berikut.
1. Variabel word of mouth berpengaruh signifikan terhadap minat beli rokok di kabupaten Sumbawa.
2. Variabel persepsi risiko tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap minat berli rokok di
kabupaten Sumbawa.
3. Variabel pictorial warning tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap minat beli rokok di
kabupaten Sumbawa.
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