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ABSTRAK 

 

 

        Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hubungan Brand 

Awareness, Brand attitude, Word of Mouth, dan pengaruhnya terhadap  

Purchase Intention Di Minimarket “Minang Mart” Penelitian ini merupakan 

penelitian survei dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumennya dan 

diambil sebanyak 110 responden dengan menggunakan metode purposive 

sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan daftar 

pertanyaan kuesioner kepada responden yang pertama kali mengunjungi 

Minimarket “Minang Mart”. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi 

linier berganda. Hipotesis diuji dengan uji t dan uji F. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa Brand Awareness, Brand attitude secara signifikan 

berpengaruh positif terhadap Purchase Intention, dan variabel Word of Mouth 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Purchase Intention. Variabel-variabel 

hubungan Brand Awareness, Brand attitude, dan Word of Mouth mampu 

menjelaskan variabel Purchase Intention sebesar 43% dan sisanya sebesar 57% 

dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model 

penelitian. 
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