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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Semakin cepatnya arus informasi pada era globalisasi seperti sekarang ini, 

tingkat arus informasi telah berkembang dengan sedemikian rupa sehingga 

pengaruhnya dapat dengan cepat terlihat dan terasa di kehidupan masyarakat. 

Didukung oleh arus informasi yang sangat cepat, unsur-unsur budaya global dapat 

memasuki budaya lokal dengan sangat cepat dan mudah. Salah satu unsur tersebut 

adalah gaya hidup mengkonsumsi fast food. Masyarakat Indonesia banyak disuguhi 

makanan cepat saji (fast food) serta gaya hidup berkumpul di café menjadi tren 

masyarakat Indonesia saat ini, hal tersebut adalah salah satu pengaruh dari arus 

globalisasi yang begitu cepat. 

Gaya hidup dikalangan masyarakat itulah yang menjadi fenomena yang 

banyak terjadi, terutama pada para remaja yang tinggal di kota-kota besar. Masalah 

ini juga menimpa sebagian remaja yang berada di kota Bandung. Hal ini didukung 

oleh kondisi kota Bandung yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang 

padat dengan keberadaan pusat-pusat makanan dan perbelanjaan. Oleh karena itu di 

setiap pojok kota Bandung dapat dengan mudah ditemukan factory outlet, cafe, 

restoran, kedai makanan dan minuman ataupun mall-mall yang berdiri begitu megah. 

Tempat-tempat itulah yang kemudian menjadi simbol-simbol pergaulan dan tempat 

berkumpul bagi para remaja di kota Bandung. Lokasi yang strategis, harga yang 

murah, tempat yang nyaman, menu makanan dan minuman yang bermacam-macam, 

serta penyajian yang berbeda dari restoran makanan cepat saji (fast food) membuat 

cafe, resto maupun kedai makanan menjadi salah satu tempat berkumpul favorit para 

remaja di kota Bandung. 
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Bandung dikenal dengan kota dengan tingkat kreatifitasnya yang tinggi serta anak 

muda yang memiliki bakat dalam berbisnis. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya 

usaha-usaha yang diciptakan oleh anak muda seperti distro, café, restoran serta kedai 

makanan dan minuman. Pada saat sekarang ini usaha kuliner semakin berkembang, 

bahkan saat ini kota Bandung menjadi kota wisata kuliner. 

Salah satu wisata kuliner yang sedang menjadi tren di kalangan remaja di kota 

Bandung adalah mie ramen. Mie ramen sendiri adalah menu mie yang disajikan 

dengan gaya khas negara Jepang. Umumnya ramen disajikan dengan kuah panas dan 

dengan berbagai toping di dalamnya seprti daging, tempura, jamur dan baso ikan. 

Makanan khas Jepang ini cocok bagi kebanyakan masyarakat kota Bandung karena 

bahan bakunya tidak berbeda dengan makanan yang biasa dikonsumsi yaitu mie. 

Mie Reman merupakan restoran yang menjual kuliner mie ramen yang hadir 

dengan memberikan inovasi baru bagi pecinta kuliner pedas di Bandung. Awalnya 

Mie Reman berlokasi di Jl. Teuku Umar, sampai saat ini mempunyai beberapa 

cabang yang berada di Jl Braga dan Jl H. Wasid. Pada awalnya usaha ini dibentuk 

oleh tiga orang mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran (Unpad) 

angkatan 2007 yaitu Yoga, Indri, dan Sandi yang dirintis sejak tahun 2010 dan mulai 

berkembang pada Mei 2011. 

 Pemberian nama “Reman” berawal dari sebuah konsep untuk membuat 

kuliner dengan bahan utama mie dengan cita rasa yang sangat pedas. Efek yang 

ditimbulkan dari makanan ini dapat membuat orang yang menyantapnya diibaratkan 

dapat mengeroyok “preman” yang biasanya adalah seseorang dengan wajah sangar, 

galak, dan ditakuti banyak orang.  Kedai yang buka mulai pukul 10.00 hingga 22.00 

ini menjadikan tingkat kepedasan sebagai ciri khas kuliner 

tersebut.(www.citizenmagz.com di akses tanggal 4 Mei 2014) 

 

 

 

 

http://citizenmagz.com/?p=4716
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Tabel 1.1 

 

Data Pendapatan Mie Reman Selama Tahun 2013 (Dalam rupiah) 

Bulan Pendapatan 

Januari 222,779,020 

Februari 180,879,041 

Maret 198,263,052 

April 215,461,352 

Mei 146,454,649 

Juni 181,377,450 

Juli 134,267,553 

Agustus 162,512,010 

September 211,830,310 

Oktober 219,515,309 

November  230,562,012 

Desember 237,663,214 

Sumber: Perusahaan Mie Reman Bandung 4 Mei 2014 

Berdasarkan tabel di atas pendapatan Mie Reman mengalami naik dan turun 

atau fluktuatif,  hal tersebut menjadi masalah bagi perusahaan Mie Reman karena 

membuat  tidak stabilnya pendapatan yang diterima perusahaan. Tidak stabilnya 

pendapatan tersebut salah satu penyebabnya adalah semakin banyaknya persaingan di 

bidang sejenis. Tidak stabilnya pendapatan tersebut berdampak pada kondisi 

keuangan  perusahaan, seperti dalam hal pembayaran gaji dan pembayaran tempat 

sewa. Dengan kondisi tersebut, bagaimana pemilik perusahaan Mie Reman harus 

dapat terus mempertahankan, bahkan meningkatkan kinerjanya dalam pemenuhan 

keinginan dan kebutuhan konsumen dalam melihat persaingan di industri kuliner 

yang semakin ketat. 

Untuk mengenalkan produknya, Mie reman melakukan strategi promosi 

dengan menggunakan media sosial yaitu twitter @mie_reman dan facebooknya yaitu 

“Mie Reman”, serta mengandalkan promosi dengan strategi word of mouth. 

Perusahaan mengharapkan melalui komunikasi word of mouth akan terjadinya 
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komunikasi yang efektif dalam mempengaruhi dan menarik konsumen untuk 

membeli produk tersebut. 

Kenyatannya komunikasi word of mouth tidak sesuai dengan apa yang 

diinginkan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan  oleh adanya komentar-komentar 

bersifat negatif dari pelanggan Mie Reman yang muncul belakangan ini. Berdasarkan 

hasil wawancara yang dilakukan pada Manajer keuangan Mie Reman Iwa Triyatna 

tanggal 14 Mei 2014.  Pada saat pertama kali perusahaan Mie Reman didirikan pada 

tahun 2010, tidak terdapat keluhan dari pelanggan yang ditunjukan pada perusahaan, 

tetapi sekarang berdasarkan data keluhan yang dimiliki perusahaan tahun 2013, 

hampir 20% komentar pelanggan berupa keluhan dari para pelanggan Mie Reman. 

Keluhan-keluhan yang diberikan  pelanggan Mie Reman pada perusahaan 

disampaikan melalui  media sosial seperti facebook dan twitter. Keluhan di media 

sosial ini bisa berdampak buruk bagi perusahaan karena selain bisa menyebarkan 

informasi yang positif secara cepat juga biasa menyebarkan informasi negatif secara 

cepat juga. 

 Menurut Iwa keluhan-keluhan itu mengenai lahan parkir yang tidak begitu 

luas, mengenai tempat yang sempit dan suasana di dalam gerah, mengenai kehabisan 

menu makanan,  mengenai banyaknya pengamen, mengenai mienya yang kurang 

matang, mengenai antriannya yang lama, dan mengenai penyajiannya yang lama. 

Keluhan-keluhan inilah yang menyebabkan munculnya word of mouth yang bersifat 

negatif dari para pelanggan Mie Reman. Hal ini dikhawatirkan akan mengurangi 

jumlah konsumen yang datang ke restoran Mie Reman dan mengurangi munculnya 

pelanggan baru. 

 Dengan melihat fenomena di atas yang menunjukan kecenderungan adanya 

komunikasi word of mouth yang negatif yang ditunjukan pada perusahaan Mie 

Reman dari para pelanggannya melalui media sosial, perusahaan tentunya 

mengharapkan melalui komunikasi word of mouth akan menimbulkan respon yang 

positif yang akan mengakibatkan keputusan pembelian. Komunikasi word of mouth 
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pada umumnya memiliki keterkaitan dengan proses keputusan pembelian konsumen 

karena keputusan pembelian dipengaruhi oleh faktor sosial 

Perusahaan Mie Reman mengharapkan melalui komunikasi word of mouth 

akan terjadi komunikasi yang efektif dalam mempengaruhi dan menarik konsumen 

untuk membeli produk tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka 

penulis tertarik untuk melalukan penelitian yang berjudul “PENGARUH WORD OF 

MOUTH COMMUNICATION TERHADAP PROSES KEPUTUSAN 

PEMBELIAN KONSUMEN RESTORAN MIE REMAN BANDUNG“ 

1.2 Indentifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dikemukakan, yang menjadi 

pokok pikiran dan pembahasan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tanggapan konsumen mengenai word of mouth communication 

restoran Mie Reman Bandung? 

2. Bagaimana tanggapan konsumen mengenai proses keputusan pembelian 

konsumen restoran Mie Reman Bandung? 

3. Seberapa besar pengaruh word of mouth communication terhadap proses 

keputusan pembelian konsumen restoran Mie Reman Bandung? 

 

1.3       Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, 

mengolah data, menganalisa dan menginterpretasikiannya. Hasilnya akan penulis 

gunakan sebagai bahan penyusunan skripsi yang akan diajukan sebagai salah satu 

syarat dalam menempuh ujian sarjana jurusan Manajemen Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama Bandung. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk: 
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1. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan konsumen mengenai word of 

mouth communication restoran Mie Reman Bandung. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan konsumen mengenai proses 

keputusan pembelian konsumen restoran Mie Reman Bandung. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara word of mouth 

communication terhadap proses keputusan pembelian konsumen restoran 

Mie Reman Bandung. 

 

1.4       Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Bagi penulis 

Menambah pengetahuan dalam kejelasan penerapan ilmu, khusunya 

mengenai word of mouth communication dan proses keputusan pembelian 

konsumen. 

2. Bagi perusahaan 

Sebagai gambaran bagi perusahaan-perusahaan untuk menyusun strategi 

pemasaran, sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dengan manfaat 

untuk lebih meningkatkan strategi word of mouth communication terhadap 

proses keputusan pembelian 

3. Sekiranya dapat menjadi pengetahuan dan informasi tambahan yang mungkin 

berguna juga sebagai referensi penelitian lebih lanjut. 

 

1.5       Kerangka pemikiran dan hipotesis 

Pemasaran tidak hanya sekedar menjual produk atau jasa yang baik saja tetapi 

perusahaan harus mengkomunikasikan produk atau jasanya dengan efektif kepada 

para pelanggannya sehingga pelanggan tersebut dipengaruhi atau meneruskan 

informasi tersebut kepada pihak lain dalam hal ini pelanggan potensial. 
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Menurut Kotler dan Keller (2009:172) menyatakan bahwa: 

“Komunikasi pemasaran (marketing communication) adalah sarana 

dimana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan 

mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung 

tentang produk dan merek yang dijual” 

Komunikasi pemasaran merupakan aktifitas pemasaran yang dapat 

mempengaruhi konsumen untuk membeli produk atau jasa. Peran dari sebuah 

komunikasi adalah untuk meningkatkan attention, menciptakan interest, merangsang 

desire, dan menimbulkan action agar pesan tersebut dapat disampaikan kepada pihak 

lain, maka di perlukan saluran komunikasi personal dan interpersonal (media masa). 

Sebagian besar konsumen menerima informasi yang berasal dari teman, 

saudara, keluarga, tetangga, atau teman satu kelompok. Biasanya informasi yang 

dapat dipercaya berasal dari orang yang kita yakini bahwa dia mempunyai informasi 

yang benar. Dengan kata lain, orang yang diminta informasinya sudah mempunyai 

pengalaman yang luas dan ahli dalam bidang tersebut. Dalam dunia pemasaran 

tindakan konsumen menceritakan pengalamannya kepada orang lain setelah 

mengkonsumsi produk atau jasa tertentu dinamakan “ word of mouth 

communication” 

Menurut Kotler dan Keller (2009: 174) word of mouth communication 

adalah: 

“Komunikasi lisan, tertulis dan elektronik antar masyarakat yang 

berhubungan   dengan keunggulan atau pengalaman membeli atau 

menggunakan produk atau jasa” 

Dari definisi word of mouth di atas dapat diartikan bahwa komunikasi word of 

mouth adalah komunikasi yang dilakukan oleh konsumen yang telah melakukan 

pembelian dan menceritakan pengalamannya tentang produk atau jasa tersebut 

kepada orang lain. Sehingga secara tidak langsung konsumen tersebut telah 

melakukan promosi yang dapat menarik minat beli calon konsumen lainnya yang 

mendengarkan pembicaraan tersebut. 
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Menurut Babin, Barry J: Lee, Yong-Kie: Kim, Eun-Fu: dan Griffin, 

Mitch (2005). “Modeling Consumer Satisfaction and Word of Mounth: Restaurant 

Patronage Korea.” Journal of Service Marketing Vol. 19,pp133-139. Indikator word 

of mouth communication sebagai berikut: 

1. Kemauan konsumen dalam  membicarakan hal-hal positif tentang kualitas 

produk kepada orang lain. 

Konsumen berharap mendapatkan kepuasan yang maksimal dan memiliki 

bahan menarik untuk dibicarakan kepada orang lain. 

2. Rekomendasi produk kepada orang lain 

Konsumen menginginkan produk yang bisa memuaskan dan memiliki 

keunggulan dibanding dengan produk lainnya sehingga bisa 

direkomendasikan kepada orang lain. 

3. Dorongan terhadap teman atau relasi untuk melakukan transaksi atas 

produk. 

Konsumen berharap mendapatkan timbal balik yang menarik pada saat 

mempengaruhi orang lain untuk membeli atau menggunakan produk 

tersebut. 

Sebagian besar proses komunikasi yang terjadi antar manusia adalah 

komunikasi dari mulut ke mulut. Setiap hari seseorang berkomunikasi dengan orang 

lain seperti bertukar informasi, saling memberikan pendapat dan lain-lain. Informasi 

tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

Proses keputusan pembelian menurut Schiffman dan Kanuk (2007:492) 

adalah: 

“Suatu proses yang berhubungan dengan cara konsumen mengambil 

keputusan pembelian” 

Sedangkan menurut menurut Tjiptono (2008:19) Proses keputusan 

pembelian, yaitu: 
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“Proses keputusan pembelian konsumen adalah pemilihan satu tindakan 

dari dua atau lebih pilihan alternatif ” 

Selanjutnya Kotler dan Keller (2009:185) mengemukakan bahwa untuk 

melakukan proses keputusan pembelian konsumen akan melalui beberapa tahap 

seperti pada gambar sebagai berikut: 

Gambar 1.1 

Proses Keputusan Pembelian 

 

 

 

 

 

Sumber: Kotler dan Keller (2009:185) 

1. Pengenalan Kebutuhan 

Proses pembelian dimulai saat pembeli atau konsumen mengenali sebuah 

masalah atau kebutuhan. 

2. Pencarian Informasi 

Konsumen yang telah mengetahui kebutuhannya akan terdorong untuk 

mencari informasi yang lebih banyak kebutuhannya. 

3. Evaluasi Alternatif 

Konsumen akan membentuk penilaian atas produk terutama secara sadar 

dan rasional, konsumen melihat produk sebagai kumpulan sifat-sifat dan 

ciri-ciri tertentu dengan kemampuan yang beragam dalam membatasi 

manfaat yang dicari dan dalam memuaskan kebutuhan tersebut. Ciri 

tersebut adalah atribut produk. 

4. Keputusan Pembelian 

Tahap ketika konsumen benar-benar membeli produk tersebut. Keputusan 

membeli konsumen adalah membeli merek yang paling disukai. 

Pengenalan 

Kebutuhan 

Perilaku setelah 

Pembelian 

Keputusan 

Pembelian 

Pencarian 

Informasi 

Evaluasi 

Alternatif 
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Konsumen mungkin melakukan keputusan pembelian berdasarkan faktor-

faktor seperti pendapatan yang diharapkan, harga yang diharapkan, dan 

manfaat produk yang diharapkan. 

5. Perilaku Setelah Pembelian 

Setelah membeli produk konsumen akan mengalami tingkat kepuasan atau 

ketidakpuasan tertentu. 

 Word of mouth communication berpotensi besar dalam mempengaruhi 

keputusan calon konsumen membeli barang atau jasa. Hal ini tidak terlepas dari pesan 

yang disampaikan mengenai kepuasan atau tidaknya yang dirasakan konsumen 

lainnya yang telah memakai produk atau jasa tersebut. 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di atas, 

maka penulis mengambil hipotesis sebagai berikut: “Word of mouth communication 

berpengaruh positif terhadap proses keputusan pembelian Mie Reman 

Bandung”.  

 

1.6       Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang menggambarkan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan yang berkaitan 

dengan fenomena yang diteliti. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Menurut  

Zulganef (2008:11) 

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan 

suatu kondisi atau fenomena tertentu, tidak memilah-milah atau mencari 

faktor-faktor atau variabel tertentu” 
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1.7       Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, 

penulis melakukan penelitian di restoran Mie Reman yang berlokasi di Jalan Braga 

No. 36 Bandung dan waktu penelitian yaitu pada 15 Februari 2014 sampai dengan 

Agustus 2014. 

 

 

 

  

 

 

 


