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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan usaha bisnis di dalam era globalisasi saat ini semakin pesat 

dengan ditandai tingkat persaingan antar perusahaan yang semakin tinggi dan 

ketat. Keadaan tersebut membuat perusahaan berusaha untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan, mengembangkan perusahaan, memperoleh laba 

yang optimal serta dapat memperkuat posisi dalam menghadapi perusahaan 

pesaing dalam memasarkan produk dan jasanya agar dapat diketahui, dikenal dan 

dijangkau oleh konsumen dimana untuk mencapai tujuan tersebut tidak terlepas 

dari usaha pemasaran yang harus dipikirkan dan direncanakan terlebih dahulu. 

Menyadari hal tersebut, pemasaran adalah salah satu dari beberapa kegiatan pokok 

yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Kegiatan–kegiatan seperti 

pengembangan produk, komunikasi, distribusi, penetapan harga dan pelayanan 

merupakan inti kegiatan pemasaran. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini 

konsumen semakin kritis dan semakin selektif dalam berperilaku untuk 

mengkonsumsi produk atau jasa yang dibutuhkannya. Oleh karena itu, perusahaan 

khususnya usaha bisnis yang memiliki persaingan ketat harus semakin aktif di 

dalam melakukan strategi-strategi pemasaran secara efektif dan efisien. 

 Salah satu usaha yang mempunyai persaingan cukup tinggi adalah usaha 

dibidang konter telepon sellular. Perkembangan teknologi yang semakin canggih 

membuat para masyarakat semakin banyak menggunakan telepon sellular 
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(Smartphone), dan banyaknya promosi yang gencar dilakukan oleh semua 

operator Telekomunikasi di Indonesia, tak kalah banyak juga muncul konter-

konter telepon sellular yang menjual perlengkapan telepon sellular mulai dari 

pulsa isi ulang, agen pulsa dan kartu perdana untuk semua operator dengan harga 

yang cukup bersaing, serta perlengkapan telepon sellular lainnya seperti aksesoris 

telepon sellular, service telepon sellular, aplikasi telepon sellular, jual telepon 

sellular baru dan bekas(second) serta kelengkapan telepon sellular lainnya. 

Banyaknya konter-konter telepon sellular membuat persaingan di bisnis konter 

sellular menjadi semakin tinggi dan dengan banyaknya bisnis ini bemunculan, 

maka mengakibatkan konsumen memiliki banyak pilihan untuk memilih konter 

telepon sellular yang terbaik untuk melakukan keputusan pembelian. Salah satu 

konter telepon sellular ialah Ace Cellular yang berlokasi di Istana Bandung 

Electronic Center (BEC) Bandung Lantai LG.E 08. Seperti yang kita ketahui 

bahwa Istana BEC adalah salah satu pusat perbelanjaan barang elektronik yang 

cukup lengkap dan dikenal baik di Bandung maupun diluar Bandung. Sudah 

terdapat banyak konter telepon sellular yang berdiri di Istana BEC, tidak menutup 

kemungkinan persaingan telepon sellular yang ada sangat tinggi. Namun dengan 

persaingan yang sangat ketat, perusahaan konter telepon sellular harus mampu 

membuat strategi pemasaran yang tepat guna untuk tetap dapat bersaing dan 

bertahan dari persaingan tinggi dalam dunia usaha konter telepon sellular seperti 

strategi pemasaran dari mulut ke mulut atau yang sering disebut dengan strategi 

word of mouth. 
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 Word of mouth merupakan jenis promosi yang ampuh, efektif dan berbiaya 

paling murah. Konsumen yang merasa puas akan memberi tahu orang lain 

mengenai pengalaman yang baik tentang produk atau jasa tersebut (Kotler dan 

Amstrong, 2009). Word of mouth seringkali lebih memiliki keunggulan 

kompetitif dalam menyampaikan informasi suatu bisnis atau usaha. Hal ini 

dikarenakan word of mouth muncul secara natural dari pendapat lingkungan sosial 

yang dirasa lebih jujur dan tidak ada motif-motif tertentu dalam menyampaikan 

suatu informasi kepada konsumen lainnya. Sebelum melakukan pembelian, 

seringkali konsumen akan mencari informasi mengenai produk atau jasa yang 

akan dibelinya terutama pada konsumen yang akan melakukan keputusan 

pembelian pada konter telepon sellular. Ace Cellular pun diduga tidak lepas dari 

strategi pemasaran word of mouth ini, yakni pemasaran dari mulut ke mulut yang 

sangat efektif berupa rekomendasi pembelian produk maupun jasa dari konsumen 

yang merasa puas dengan produk dan jasa yang ditawarkan oleh Ace Cellular. 

Walaupun tergolong konter telepon sellular yang belum lama berdiri, konsumen 

Ace Cellular sudah banyak sama seperti para pesaingnya yang lebih awal berada 

di Istana BEC, kepala toko mengatakan “Dalam satu hari, konsumen yang 

melakukan keputusan pembelian di Ace Cellular mencapai 12orang terlebih lagi 

apabila di hari-hari libur atau weekend, itu merupakan angka penjualan yang 

dibilang cukup baik dalam penjualan satu hari di BEC”. Berdasarkan penelitian 

yang pernah dilakukan oleh Onbee Marketing Research bekerjasama dengan 

Majalah SWA (2009) membuktikan bahwa tingkat word of mouth conversation 
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(menceritakan kembali kepada orang lain) sebesar 85% dan menjadikan word of 

mouth sebagai sumber informasi untuk mengubah keputusannya dalam membeli 

sebesar 67%. Efek dari adanya word of mouth ini sangat besar, bahkan banyak 

perusahaan yang telah memanfaatkannya karena berasal dari sumber terpercaya. 

 Seperti yang kita ketahui, banyak perusahaan yang rela menganggarkan 

biaya promosi besar-besaran guna mempromosikan produk dan jasanya kepada 

masyarakat atau calon konsumen. Namun meskipun tidak memakan anggaran 

yang besar, dengan strategi pemasaran word of mouth memberikan banyak 

kemudahan dalam membantu memasarkan sebuah produk atau jasa suatu 

perusahaan termasuk usaha konter telepon sellular. Dengan kekuatan rekomendasi 

pribadi dari rekan maupun orang terdekat, ternyata dapat meningkatkan 

kepercayaan konsumen terhadap suatu produk atau jasa. Terlebih lagi masyarakat 

Indonesia memiliki kebiasaan suka bersosialisasi dan berkumpul hanya untuk 

sekedar berbagi cerita, sehingga kesempatan atau peluang untuk menyebarluaskan 

informasi sebuah produk atau jasa yang sering mereka gunakan sangat terbuka 

lebar. Hal ini justru akan menguntungkan para perusahaan terutama usaha pada 

bidang konter telepon sellular, tak heran jika dengan adanya pemasaran word of 

mouth dapat meningkatkan penjualan. Misalkan saja, seorang Ibu yang dulu 

ketika anaknya masih bayi merasa cocok dan senang dengan susu formula tertentu 

untuk anaknya, maka dia pun akan terus berusaha merekomendasikan kepada 

rekan dan saudaranya. Oleh karena itu word of mouth pun bisa terjadi, meskipun 

dia saat ini sudah tidak membeli produk itu lagi. 
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 Perusahaan yang dapat melakukan kualitas pelayanan yang baik serta 

mempertahankan kepuasan dan memperhatikan calon konsumen, konsumen 

maupun pelanggan setia akan membuat terbentuknya word of mouth di para 

konsumennya. Sehingga bisa dikatakan bahwa word of mouth akan berdampak 

besar dan penting pada pengambilan keputusan konsumen dalam membeli produk 

atau jasa pada konter telepon sellular. Menurut (Kotler, 2009) Keputusan 

pembelian adalah suatu tahap dimana konsumen telah memiliki dan siap untuk 

melakukan pembelian atau pertukaran antara uang dan janji untuk membayar 

dengan hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Proses 

keputusan pembelian terhadap produk atau jasa seperti pada konter telepon 

sellular yang membutuhkan pertimbangan banyak untuk membelinya, konsumen 

cenderung menggunakan word of mouth, karena pertimbangan dari orang yang 

berpengalaman lebih dapat dipercaya konsumen sebagai salah satu alasan dalam 

proses pengambilan keputusan pembelian dibandingkan dengan promosi iklan 

yang dilakukan oleh perusahaan konter telepon sellular. 

 Seperti di dalam beberapa penelitian menunjukan bahwa word of mouth 

dapat mempengaruhi keputusan pembelian pada konsumen. Menurut penelitian 

yang dilakukan oleh meitasari (2012) yang memasukkan word of mouth sebagai 

salah satu variabel dalam penelitiannya, menunjukan bahwa rekomendasi personal 

dari mulut ke mulut (word of mouth) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian, variabel word of mouth berpengaruh sebesar 57,3% dan 

masuk dalam ketegori cukup mempengaruhi keputusan pembelian. Begitu juga 
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dengan penelitian yang dilakukan oleh Dina Febiana, Srikandi dan Sunarti 

(2014) dengan hasil penelitian analisis jalur dapat dikatakan bahwa pengaruh 

variabel word of mouth terhadap keputusan pembelian adalah signifikan dengan 

nilai beta sebesar 0,164 dengan t hitung sebesar 2,348 dan nilai probabilitasnya 

sebesar 0,021 (p<0,05). Maka keputusannya adalah H0 ditolak. Hal ini berarti 

bahwa hipotesis ke-2 yang menyatakan bahwa pengaruh variabel word of mouth 

terhadap keputusan pembelian diterima. Serta penelitian yang dilakukan oleh Puji 

Rahayu dan Muhammad Edward dengan hasil penelitian diperoleh persamaan 

regresi Y = 3,272 + 0,458X.  Pengujian hipotesis menggunakan uji t menunjukkan 

bahwa variabel word of mouth terbukti secara signifikan mempengaruhi variabel 

dependen keputusan pembelian. Angka Adjusted R Square sebesar 45,5 % 

menunjukkan bahwa variabel keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh word of 

mouth, sedangkan sisanya sebesar 54,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar 

variabel yang digunakan dalam penelitian. 

 Namun, akibat terlalu banyaknya konter telepon sellular di Istana BEC 

Bandung dengan strategi-strategi pemasaran yang hampir sama, konsumen 

semakin kebingungan dalam memilih konter telepon sellular yang terbaik. Kini, 

semakin sedikit konsumen yang mengandalkan berbagai macam iklan yang dibuat 

perusahaan konter telepon sellular, konsumen beralih ke word of mouth karena 

lebih dapat diandalkan dan dipercaya, terutama dari konsumen yang sudah 

berpengalaman atau pernah melakukan transaksi dari konter telepon sellular yang 

ada. Walaupun tergolong pemain baru dalam bidang konter telepon sellular, Ace 
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Cellular sudah mendapatkan tempat dihati para konsumennya, hal ini terbukti 

dengan banyaknya konsumen yang melakukan keputusan pembelian setiap 

harinya di Ace Cellular seperti yang dikatakan oleh kepala tokonya. Oleh karena 

hal tersebut, penulis menduga adanya word of mouth yang terjadi diantara 

konsumennya. Dengan melihat beberapa hal yang terjadi di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ KONTRIBUSI STRATEGI 

PEMASARAN WORD OF MOUTH DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN 

PADA KONSUMEN ACE CELLULAR BEC BANDUNG” 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, selanjutnya dapat 

diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana tanggapan konsumen mengenai word of mouth di Ace 

 Cellular BEC Bandung? 

2. Bagaimana tanggapan konsumen mengenai keputusan pembelian di Ace 

 Cellular BEC Bandung? 

3. Seberapa besar kontribusi strategi pemasaran word of mouth tersebut 

 dalam keputusan pembelian pada konsumen Ace Cellular BEC Bandung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan konsumen mengenai word of 

 mouth pada Ace Cellular BEC Bandung. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan konsumen mengenai keputusan 

 pembelian di Ace Cellular BEC Bandung. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi strategi pemasaran word of 

 mouth dalam keputusan pembelian pada konsumen Ace Celullar BEC 

 Bandung. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Selain untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi, 

penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi-informasi yang 

hasilnya dapat memberi manfaat antara lain sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan dan memperoleh gambaran secara 

langsung bagaimana kontribusi strategi pemasaran word of mouth pada 

bidang konter telepon sellular dan memperdalam pengetahuan di bidang 

strategi pemasaran khususnya strategi pemasaran word of mouth atau 

strategi pemasaran dari mulut ke mulut. 

2. Bagi Perusahaan 

Dalam penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang kontribusi strategi pemasaran word of mouth dalam 

keputusan pembelian pada konsumen yang ada di Ace Cellular BEC 

Bandung. 
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3. Bagi Pihak Lain 

Sebagai masukan dan bahan referensi bagi pihak lain yang ingin 

melakukan penelitian lebih lanjut dan diharapkan dapat menambah 

wawasan serta pengetahuan bagi masyarakat yang membacanya, terutama 

tentang strategi pemasaran word of mouth. 

1.5 Lokasi dan Waktu 

Dalam penelitian ini, penulis melaksanakan penelitian di Ace Cellular, 

yang bertempat di Lantai LG.E.08 Bandung Elektronik Center (BEC) jalan 

Purnawarman No. 13-15 RT. 01/RW.05, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Jawa 

Barat 40117, Indonesia. Phone 022-4224434. Waktu penelitian direncanakan 

mulai bulan September 2015 sampai dengan selesai. 

  


