
   
BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1  Latar Belakang Penelitian  

Pada saat ini, setiap perusahaan dalam bidang pemasarannya tidak lagi 

menitikberatkan pada peningkatan profit (keuntungan) melalui volume penjualan 

tetapi pemahaman tersebut sudah mulai bergeser dan lebih menitikberatkan pada 

bagaimana menemukan cara atau teknik dalam memberikan kepuasan kepada 

pelanggan (customer satisfaction). Setiap perusahaan haruslah berusaha untuk 

memberikan kepuasan kepada pelanggan bila ingin memenangkan persaingan dan 

menjaga eksistensinya. (Stauss yang dikutip oleh Hurriati, 2008:33.)   

Dalam menghadapi persaingan bisnis makanan di Kota Bandung banyak 

perusahaan yang melakukan inovasi produk serta dengan karakteristik yang 

berbeda. Dalam menjalankan usahanya banyak perusahaan yang tidak 

mengandalkan media massa dalam memasarkan produknya tetapi melalui 

konsumen, dimana konsumen melakukan pembelian dan merasakan produknya, 

seperti halnya beberapa perusahaan kue yang cukup besar di Kota Bandung yang 

dijelaskan pada tabel 1.1 

Tabel 1.1 

Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri kue di Kota Bandung 

Nama Toko Produk Harga 
Elsari Brownies Brownies  Rp.27.000,- Rp.31.000 
Vanisa Brownies Brownies Rp.25.000,- Rp.29.000 
Amanda Brownies kukus Rp. 29.000 

 

Rp. 41.000 
Holand Bakery Cake Pandan Rp. 35.000,- Rp. 40.000 
Kartika Sari Bolen/Brownies Rp. 27.500, - Rp. 40.000 
Prima Rasa Aneka Kue Rp. 25.000,- Rp.250.000 
Toko Kue Bawean Aneka Kue Rp. 25.000 

 

Rp 350. 0000 
Sumber: www.ayojajan.com

 

Tabel 1.1 menunjukkan perusahaan yang bergerak dalam industri kue 

dengan masing-masing kue yang menjadi andalan perusahaannya, Amanda yang 

memiliki ciri khas brownies kukusnya memiliki harga yang relatif lebih tinggi di 

banding brownies produk Vanisa dan Elsari. Sedangkan Holand Bakery memiliki 

http://www.ayojajan.com


   
khas cake pandannya. Prima Rasa dan Toko kue Bawean menawarkan beraneka 

macam kue.   

Persaingan yang dihadapi oleh para pengusaha semakin ketat. Dengan 

semakin berkembangnya industri bisnis baik dalam skala kecil ataupun dalam 

skala besar, maka timbul persaingan di antara perusahaan. Oleh karena itu sebagai 

suatu usaha yang memiliki karakteristik tertentu, dituntut setiap saat untuk dapat 

memberikan inovasi-inovasi dalam produknya agar konsumen tetap loyal. Adapun 

cara yang ditempuh masing-masing perusahaan dalam memasarkan produknya 

berbeda satu dengan lainnya. (Asworo, www.bisnis indonesia.co.id/2010/02/11) 

Konsumen menjadi bagian yang memiliki potensi luar biasa dalam 

pemberitaan sebuah produk. Pemberitaan itu dapat berupa hal negatif maupun 

positif mengenai suatu produk dan dalam hal inilah terjadi word of mouth 

marketing atau pemasaran dari mulut ke mulut. Pada saat ini orang cenderung 

lebih percaya pada pemasaran dari mulut ke mulut dibanding metode promosi 

apapun yang sifatnya lebih formal. Orang yang menerima rekomendasi 

berdasarkan informasi dari orang lain cenderung lebih yakin bahwa pemberi 

rekomendasi berbicara jujur dan tidak ditunggangi motif tersembunyi (SWA 

08/xxv/16-29 April 2009). 

Dari beberapa alat komunikasi pemasaran yang ada, bentuk word of mouth 

merupakan alat promosi yang dominan dalam menunjang pemasaran seperti 

pemasaran suatu produk. Calon konsumen umumnya akan lebih percaya terhadap 

cerita atas pengalaman seseorang yang telah menjadi konsumen dibandingkan 

slogan yang disampaikan melalui iklan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

pemasaran yang dilakukan akan lebih bermanfaat melalui word of mouth 

(Wardhani, journal Fisip UI, 2008).  

Melalui komunikasi word of mouth akan terjadi komunikasi 

interpersonal atau antar individu yang lebih efektif dalam mempengaruhi dan 

menarik konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa tersebut. Sementara 

perilaku pembelian konsumen sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, 

sosial, pribadi dan psikologis. Sebagian faktor itu tak terkendalikan oleh pemasar, 

http://www.bisnis


   
namun pemasar harus dapat memperhitungkan pengaruhnya terhadap perilaku 

seorang pembeli, maka seorang pemasar harus mendalami berbagai hal yang 

mempengaruhi pembelian dan mengembangkan suatu pengertian tentang 

bagaimana konsumen dalam kenyataannya membuat keputusan pada waktu 

membeli suatu produk atau jasa. 

Salah satu perusahaan yang memiliki keberhasilan dalam pengembangan 

produknya melalui word of mouth yaitu Brownies Kukus Amanda. Perusahaan 

yang sebelumnya hanya bergerak pada industri rumahan kini mampu berkembang 

dan menjadi icon brownies Kota Bandung. 

Sejak tahun 2000, Amanda menyajikan produk brownies kukus. Sambutan 

yang luar biasa untuk brownies kukus, hingga akhirnya Brownies Amanda 

menjadi salah satu ikon kuliner khas kota Bandung yang menasional di berbagai 

wilayah Indonesia (www.kompasiana.com). Produk Brownies kukus Amanda 

yang lebih terkenal yaitu brownies original atau brownies coklat, kini Brownies 

kukus Amanda mempunyai rasa baru, berikut adalah daftar produk-produk yang 

dibuat dan dijual oleh Brownies kukus Amanda. 

Tabel 1.1 
Produk Brownies Kukus Amanda 

Nomor Produk Harga Rasa Favorit 
menurut konsumen 

1 Original  Rp. 26.000 41,1% 
2 Banana Biz Rp. 30.000 2,2% 
3 Blueberry Rp. 32.000 - 
4 Cheese Cream Rp. 52.000 19,2% 
5 Choco marble Rp. 30.000 8,2% 
6 Green Marble Rp. 30.000 1,4% 
7 Tiramisu Marble Rp.32.000 10,3% 
8 Pandan srikaya Rp. 28.000 12% 
9 Pink marble Rp. 30.000 5,6% 

10 Brownies bakar Rp. 28.000 - 
Sumber: www.amandabrownies.co.id  

Untuk mengetahui respon konsumen terhadap produknya maka perusahaan 

melakukan polling yang disebar di website amandabrownies.co.id yang dimulai 

pada 15 September 2011 sampai 19 September 2012. Hasilnya bahwa konsumen 

http://www.kompasiana.com


   
lebih banyak memilih produk brownies original yakni sebanyak 41,1%. Brownies 

original merupakan brownis dengan rasa coklat tanpa dicampur rasa lainnya. 

Sedangkan sisanya sebanyak 58,9% adalah untuk jenis produk lainnya kecuali 

produk Bluberry dan Brownies bakar tidak ada yang memilih. Hal ini 

kemungkinan besar karena kurangnya informasi dan promosi, sebab selama ini 

perusahaan tidak melakukan promosi melalui media massa kecuali melalui 

websitenya, dan lebih mengandalkan word of mouth serta respon konsumen 

terhadap kepuasan produk yang ditawarkannya.   

Dengan mengetahui pentingnya word of mouth diharapkan dapat 

mengetahui sejauh mana produk yang ditawarkan perusahaan sesuai dengan apa 

yang diharapkan pelanggan, maka perusahaan diharapkan dapat mengetahui 

dengan cara apa ia dapat memuaskan kebutuhan sehingga menumbuhkan 

keinginan konsumen untuk melakukan pembelian.  

Melihat hal di atas, penulis ingin mengetahui seberapa besar pengaruh 

word of mouth communication terhadap keputusan pembelian pada konsumen 

Brownis Kukus Amanda. Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka  penulis 

tertarik  untuk melakukan penelitian berjudul: Pengaruh Word of Mouth 

Communication terhadap Keputusan Pembelian konsumen pada Brownis 

Kukus Amanda di Bandung

  

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dikemukakan, yang menjadi 

pokok pikiran dan pembahasan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tanggapan konsumen tentang word of mouth 

communication produk Brownis Kukus Amanda?  

2. Bagaimana tanggapan konsumen tentang keputusan pembelian 

terhadap produk Brownis Kukus Amanda? 

3. Berapa besar pengaruh word of mouth communication terhadap 

keputusan pembelian konsumen pada produk Brownis Kukus 

Amanda?  



   
1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, 

mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikannya. Hasilnya akan penulis 

gunakan sebagai bahan penyusunan skripsi yang akan diajukan sebagai salah satu 

syarat untuk menempuh ujian sidang sarjana lengkap pada program studi 

Manajemen fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan konsumen tentang word of 

mouth communication produk Brownis Kukus Amanda. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan konsumen tentang keputusan 

pembelian produk Brownis Kukus Amanda. 

3. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh antara word of mouth 

communication terhadap keputusan pembelian konsumen produk 

Brownis Kukus Amanda.  

1.4  Kegunaan Penelitian  

Kegunaan yang dapat diharapkan dapat diambil sehubungan dilakukannya 

penelitian ini adalah:  

1. Bagi penulis 

Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya 

mengenai pelaksanaan word of mouth communication sekaligus untuk 

memperdalam pengetahuan dalam bidang manajemen pemasaran. 

2. Perusahaan 

Penelitian ini memberikan informasi pelaksanaan word of mouth 

communication sebagai alat penyampaian informasi dalam hubungannya 

dengan keputusan pembelian terhadap produk Brownis Kukus Amanda, 

sehingga diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi 

perusahaan agar dapat menyempurnakan pengelolaan dan pelayanannya. 

3. Pihak lain 

Sebagai masukan bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih 

lanjut sebagai bahan bacaaan yang diharapkan akan menambah wawasan 



   
dan pengetahuan bagi yang membacanya, terutama mengenai word of 

mouth communication dan keputusan pembelian konsumen.  

1.5  Kerangka pemikiran dan hipotesis  

Pemasaran tidak hanya sekedar memasarkan 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. 

  Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller (2008:172) 

   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 aktivitas pemasaran yang dapat 

mempengaruhi konsumen untuk membeli produk barang atau jasa dan loyal pada 

produk yang ditawarkan melalui proses komunikasi yang efektif. Idealnya 

peranan dari proses komunikasi adalah untuk meningkatkan attention, 

menciptakan interest, merangsang desire, dan menimbulkan action agar pesan 

tersebut dapat disampaikan kepada pihak lain, maka diperlukan saluran 

komunikasi personal dan inpersonal (media massa).  

Sebagian besar konsumen menerima informasi bisa 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, karena selama ini dia bergerak di bidang tertentu yang berkaitan 

dengan informasi yang kita butuhkan. 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 Salomon (2007:394) menyatakan word of mouth 

communication adalah : 



    
word of mouth is product information transmitted by individuals to  

individuals .  

Menurut Sernovitz (2006:13) terdapat tiga motivasi dasar yang 

mendorong pembicaraan word of mouth: 

1. Konsumen menyukai perusahaan dan produk yang dihasilkan    

perusahaan. 

2. Pembicaraan membuat konsumen merasa baik. 

3. Konsumen merasa terhubung dengan suatu kelompok.  

Menurut Babin, Barry J; Lee, Yong-Kie; Kim, Eun-Fu; dan Griffin, 

Mitch (2005) Modeling Consumer Satisfaction and word of mouth: 

Restaurant Patronage Korea. Journal of Servive Marketing, Vol.19, pp133-

139. Indikator word of mouth communication sebagai berikut: 

1. Kemauan konsumen dalam membicarakan hal-hal positif tentang produk dan 

berharap mendapatkan kepuasan yang maksimal dan memiliki bahan menarik 

untuk dibicarakan dengan orang lain. 

2. Rekomendasi produk kepada orang lain. 

Konsumen menginginkan produk yang bisa memuaskan dan memiliki 

keunggulan dibandingkan 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.   

Definisi keputusan pembelian Kotler dan Keller (2008:227)keputusan 

pembelian adalah:  



    
Proses dimana konsumen melewati lima tahap, yaitu pengenalan 

masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 
pembelian, dan perilaku pasca pembelian, yang dimulai jauh sebelum  
pembelian aktual dilakukan dan memiliki dampak yang lama setelah  
itu

    

Berikut ini adalah bagian dari proses keputusan pembelian konsumen: 

Gambar 1.1 

Model Lima Tahap Proses Pembelian    

Sumber : (Kotler dan Keller, 2008:185)  

Gambar di atas menunjukkan sebuah model tahap proses pembelian 

tertentu. Keputusan pembelian konsumen melalui lima tahap yaitu: 

1. Pengenalan Masalah 

2. Pencarian Informasi 

3. Evaluasi Alternatif 

4. Keputusan Pembelian 

5. Perilaku Pasca Pembelian  

Dalam tahapan keputusan pembelian setelah mengetahui dan mengenali 

masalah mengenai kebutuhan dan keinginannya, maka selanjutnya konsumen 

akan mencari dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, seakurat dan 

selengkap mungkin tentang produk atau jasa yang akan dibelinya. Dalam proses  

pencarian informasi ini konsumen akan mendapat informasi dari berbagai media 

yang tersedia dan memungkinkan untuk diperoleh secara cepat dan mudah, mulai 

dari promosi yang dilakukan perusahaan, sampai informasi dari pengalaman 

konsumen lain yang pernah menggunakan produk atau jasa tersebut. Dimana 

konsumen akan melakukan evaluasi dari berbagai alternative yang tersedia untuk 

dipilih menjadi suatu keputusan yang dianggap paling baik dan dapat di percaya. 

Interaksi antar konsumen dalam penyebaran informasi (word of mouth) dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian.  

Pengenalan 
masalah 

Pencarian 
informasi 

Evaluasi 
alternatif  

Keputusan 
pembelian 

Perilaku pasca 
pembelian 



    
Adanya Pengaruh komunikasi word of mouth terhadap keputusan 

pembelian konsumen dikemukakan oleh Sumardy, Silviana dan Melone 

(2011:25) Fenomena word of mouth diyakini bisa mendorong pembelian oleh 

konsumen, bisa mempengaruhi komunitas, efisien karena tidak memerlukan 

budget yang besar (low cost), bisa menciptakan image positif bagi produk, dan 

bisa menyentuh emosi konsumen . Berdasarkan pendapat diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa komunikasi word of mouth yang dilakukan antar konsumen 

dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Pengalaman konsumen sebelumnya 

menjadi acuan informasi penting bagi konsumen lain yang akan melakukan 

pembelian.  

Berdasarkan kerangka pemikiran dan paradigm diatas, maka dapat 

dirumuskan hipotesis berikut: 

Word of Mouth Communication berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian konsumen pada produk Brownis Kukus Amanda

  

1.6  Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

yaitu, penelitian berupaya untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual, dan 

akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau suatu daerah. Penelitian dapat 

dilakukan di laboratorium atau kepustakaan maupun di lapangan. (Sumarni dan 

Wahyuni, 2006 : 52).  

1.7  Lokasi dan Waktu  

Penelitian ini akan dilakukan di CV Amanda yang berlokasi di jalan 

Rancabolang Komplek Margahayu Raya Bandung. Waktu penelitian dilakukan 

dari bulan Desember 2012 sampai dengan Mei 2013.      


