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ABSTRAKSI 
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan 
testimonial pada produk buku bacaan non – fiksi yang terdapat pada cover buku terhadap 
niat beli. Penelitian ini membandingkan pengaruh antara testimonial atau resensi yang 
terdapat pada cover buku terhadap niat beli. Untuk mengetahui perbedaan tersebut, maka 
peneliti melakukan teknik eksperimen dimana peneliti membuat dua buku yang 
merupakan replikasi dari buku The Next Evolution Of Economic and Marketing, dimana 
perbedaan antara buku satu dan dua terdapat pada jenis informasi yang digunakan yaitu 
testimonial dan resensi. 
Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah believability yaitu seberapa 
besar pengaruh testimonial dan resensi dapat membuat konsumen percaya, selanjutnya 
variabel kepercayaan dan variabel persepsi resiko digunakan untuk mengukur niat beli 
konsumen akan produk buku tersebut. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner kepada 200 partisipan 
yang terbagi menjadi dua yaitu 100 untuk partisipan testimonial dan 100 partisipan untuk 
resensi. Partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa fakultas ekonomi Unair 
Surabaya. 
Kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini adalah testimonial lebih 
mempengaruhi believability atau keyakinan partisipan atas buku dibandingkan dengan 
resensi. Penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat kepercayaan konsumen pada buku 
yang menggunakan testimonial lebih tinggi dibandingkan dengan resensi, persepsi resiko 
konsumen pada buku yang menggunakan testimonial lebih kecil dibandingkan dengan 
persepsi resiko pada buku yang menggunakan resensi. Dan niat beli untuk produk buku 
yang menggunakan testimonial memiliki rata – rata yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan rata – rata niat beli pada buku yang menggunakan resensi. 
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