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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Komunikasi pemasaran adalah proses yang dilakukan oleh 

perusahaan dalam mengkoordinasikan beberapa elemen promosi dan 

kegiatan pemasaran lainnya sehingga terjalin komunikasi dengan konsumen 

perusahaan (Belch & Belch, 2004). Konsep yang secara umum sering 

digunakan untuk menyampaikan pesan adalah apa yang disebut bauran 

promosi (promotional mix) disebut bauran promosi karena biasanya 

pemasar sering menggunakan jenis promosi yang terintergrasi dalam suatu 

rencana promosi produk. Terdapat enam  jenis promosi yang biasa disebut 

sebagai bauran promosi yaitu iklan (advertising), penjulan tatap muka 

(personal selling), promosi penjualan (sales promotion), hubungan 

masyarakat dan publisitas (publlic and publlic relation),pemasaran 

langsung (direct marketing) serta komunikasi dari mulut ke mulut (World 

of mouth) (Hurryati,2005). Untuk mendukung suatu bauran pemasaran 

mencapai tujuan komunikasi pemasaran, pemasar harus benar-benar 

memikirkan pesan komunikasi pemasaran dan media komunikasi 

pemasaran untuk menyampaikan pesan tersebut 

Belakangan ini banyak perusahaan jasa maupun produk melakukan 

kegiatan promosi selain beriklan, yaitu dengan mengaplikasikan word of 

mouth communications menjadi bentuk komunikasi   pemasaran   mereka.   
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Hal   tersebut diadaptasi   dari   kesuksesan   word   of   mouth 

communications yang dipercaya lebih efektif mempengaruhi keputusan 

membeli konsumen. Sumardy, dkk dalam bukunya yang berjudul The 

Power of Word of Mouth Marketing (2011) . 

Setiap orang melakukan word of mouth communication karena 

mereka ingin berbagi ide, opini, informasi, dan pengalaman. Pada tahun 

2012 konsumen secara umum relatif lebih banyak membicarakan 

pengalaman mereka menggunakan sebuah produk/jasa ketimbang pada 

tahun 2011, meskipun pembicaraannya bisa hal positif maupun negatif 

(Sumardy,2012:58) 

Komunikasi pemasaran word of mouth terasa mendominasi dalam 

suatu usaha/bisnis karena merupakan suatu komunikasi pemasaran yang 

tidak mempergunakan biaya besar seperti halnya iklan. Hal tersebut 

dikarenakan komunikasi pemasaran tergantung pada penyebaran informasi 

dari seseorang kepada yang lain.. Oleh  karena  itu,  saat  ini  word  of  

mouth  communications mampu dijadikan   sarana   utama   dalam   

kegiatan   pemasaran   dengan   alasan keberhasilannya dalam 

meningkatkan penjualan – low budget high impact marketing – anggaran 

rendah dampak pemasarannya tinggi (Ali Hasan, 2010:36-37). 

Menurut Brown et al (2005) word of mouth terjadi ketika konsumen 

berbicara kepada orang lain mengenai pendapatnya tentang suatu merek, 

produk, layanan atau perusahaan tertentu pada orang lain. Apabila 

konsumen menyebarkan opininya mengenai kebaikan produk maka disebut 
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sebagai positif WOM, tetapi bila konsumen menyebarluaskan opininya 

mengenai keburukan produk maka disebut sebagai negatif WOM. Positif 

WOM dapat berarti apabila seseorang melakukan bisnis dengan suatu 

perusahaan dan melakukan rekomendasi kepada orang lain mengenai 

perusahaan tersebut dan memuji kualitas perusahaan tersebut. 

Berdasarkan hasil riset, 89% konsumen Indonesia lebih mempercayai 

rekomendasi dari mulut ke mulut. Hal itu menandakan bahwa WOM 

merupakan alat atau media promosi yang paling dipercaya oleh konsumen 

Indonesia. Bersadarkan hasil riset (Onbee Marketing Research) juga 

menunjukkan bahwa sebuah brand memerlukan enam rekomendasi positif 

untuk menetralisir hanya satu pemberitaan negatif dari seorang konsumen. 

Terlihat sekali bahwa rekomendasi merupakan sumber informasi yang 

sangat dipercaya oleh konsumen Indonesia dan sangat sulit dibangun  

untuk  mengembalikan  tingkat  kepercayaan  tersebut.  Rekomendasi 

negatif akan sangat berbahaya bagi kelangsungan suatu bisnis dimana 

suatu hal negatif akan sulit untuk memulihkan kembali citra positif suatu 

bisnis, oleh karena itu dalam suatu komunikasi WOM pebisnis harus lebih 

memperhatikan kembali faktor-faktor yang menimbulkan suatu 

rekomendasi yang negatif atas produk yang di promosikan. 

WOM saat ini menjadi bagian penting dalam studi pemasaran 

mengingat bahwa komunikasi dalam WOM mampu mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen. Konsumen lebih mempercayai Word of 

Mouth dalam menilai sebuah produk, dan mempengaruhi keputusan 
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pembelian mereka dibandingkan iklan. Cerita dan pengalaman seseorang 

menggunakan sebuah produk terdengar lebih menarik yang bisa 

mempengaruhi pendengarnya untuk ikut mencoba produk tersebut. Di sisi 

lain, kekuatan WOM juga bertambah mengingat bahwa manusia adalah 

makhluk sosial yang senang berinteraksi dan berbagi dengan sesamanya, 

termasuk masalah preferensi pembelian. WOM mampu menyebar begitu 

cepat bilaindividu yang menyebarkannya juga memiliki jaringan yang 

luas. WOM adalah suatu sarana komunikasi pemasaran yang efektif, 

murah, dan kredibel (Kertajaya,2007). 

Perusahaan atau bisnis yang sukses memanfaatkan konsep 

komunikasi dari mulut ke mulut baik dari perusahaan produk maupun jasa. 

Salah satunya perusahan produk yang berada di Indonesia yaitu 

Sunlight.Sunlight sendiri ini menamakan strateginya dengan agen 1000 

sunlight dimana konsumen diajak berpartisipasi menggunakan produk 

tersebut dengan cara mengajak dan menjadikan agen sunligth dimana jika 

sudah terkumpul sampai 1000 konsumen maka konsumen mendapat hadiah 

1 milyar secara tidak langsung komunikasi pemasaran ini terjadi. Untuk jasa 

salah satunya fitnes Center   merupakan salah satu industri jasa yang sering 

memanfaatkan strategi word of mouth. Seperti yang kita tahu bahwa sangat 

jarang ditemui fitnes Center yang menggunakan media  promosi,   mereka   

hanya berorientasi pada  kualitas pelayanan untuk menciptakan kepuasan 

pelanggan. 
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Kesadaran untuk mendapatkan tubuh yang sehat di Indonesia sudah 

mulai menggembirakan. Cara yang digunakan untuk menjalankan gaya hidup 

sehat ini adalah dengan berolahraga, sehingga kebutuhan berolahraga 

nampaknya sudah menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi. Beberapa tahun 

ini, terutama di kota- kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, 

Surabaya, Medan,Malang dan Ujung Pandang berdiri fitness centre-fitness 

centre. Fitness Centre ini merupakan suatu tempat olahraga  yang 

menyediakan  fasilitas olahraga secara menyeluruh di satu tempat. 

Kegiatan  berolahraga  di fitness  centre  sekarang  ini bukan  lagi  

menjadi suatu kebutuhan saja, melainkan menjadi suatu gaya hidup tersendiri 

bagi masyarakat Indonesia. Berolahraga di fitness centre dapat menjadi gaya 

hidup karena selain mendapatkan  tubuh yang sehat, mesyarakat  juga dapat 

memiliki penampilan yang menarik. Penampilan yang menarik pada saat ini 

menjadi suatu yang cukup penting, karena sebagian besar masyarakat 

berpendapat dengan tubuh yang menarik lebih dapat meningkatkan 

kepercayaan diri mereka dalam pergaulan ( Ade Rai, 2003). 

Usaha jasa fitnes yang menggunakan konsep komunikasi pemasaran 

salah satunya usaha Fitnes Center “Best Gym” yang merupakan salah satu 

dari beberapa fitnes Center yang berada di Kota Malang. Fitnes Center ini 

terletak didaerah Jl.Soekarnao –Hatta yang merupakan kawasan yang 

strategis di Kota malang dan dalam waktu setahun semenjak berdiri pada 

bulan Okteober 2012 fitnes Center ini mampu berkembang dengan 

mempunyai member sekitar kurang lebih 300 member. 
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Semenjak awal berdiri pada tahun 2012 fitnes Center Best Gym tidak 

pernah menggunakan media promosi seperti beriklan dan hanya 

memanfaatkan komunikasi pemasaran Word of mouth.Word of mouth  

yang dilakukan member yaitu dengan cara menceritatakan dan 

merekomendasikan kepada calon konsumen. Komunikasi dari mulut ke 

mulut ini tentunya sangat bermanfaat bagi ini, selain itu komunikasi dari 

mulut ke mulut ini sangat efektif dalam mempromosikan jasa fitnes Center 

Best gym karena komunikasi seperti ini tidak banyak mengeluarkan banyak 

biaya. Komunikasi dari mulut ke mulut mampu manjadi media promosi 

yang jitu terhadap usaha ini, informasi yang timbul dari suatu pembicaraan 

seseorang akan lebih dipercaya dari pada media iklan seperti radio, banner, 

maupun media informasi lainya. Dan ini terbukti sangat efektif karena 

member Best gym ini sudah mencapai 300 lebih,data ini diperoleh langsung 

dari fitnes Center Best gym.Fenomena tersebut terjadi karena adanya 

penyampaian pesan yang positif mengenai jasa fitnes center tersebut, 

melihat hal-hal mengenai komunikasi word of mouth, suatu usaha harus 

memperhatikan pengaruh-pengaruh apa saja yang menimbulkan seseorang 

untuk melakukan minat pembelian pada jasa fitnes Center Best Gym 

tersebut. Promosi melalui Word of mouth merupakan faktor yang dapat 

menstimuli keputusan dalam membeli atau memilih dengan cara 

menawarkan dan merekomendasikan produk atau jasa yang diharapkan oleh 

konsumen. Berdasarkan Latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk 

mengambil judul : “Persepsi pelanggan terhadap aktivitas  Word  of  
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Mouth    yang terjadi pada fitnes center Best Gym kota Malang”. 

B. Perumusan Masalah 
 

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu, “Bagaimana persepsi pelanggan terhadap aktivitas 

Word of mouth yang terjadi pada fitnes center Best gym?”. 

C. Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan rumusan masalah,maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui 

persepsi pelanggan terhadap aktivitas Word  of  Mouth  ya n g t e r j a d i p a 

d a fitnes center Best gym 

D. Kegunaan Penelitian 
 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian, maka hasil penelitian nantinya diharapkan 

memberikan manfaat antara lain: 

1.   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan 

maupun pertimbangan kepada perusahaan serta dapat dijadikan 

informasi untuk melakukan kebijakan dalam merancang strategi 

buran pemasaran khususnya Word of mouth. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan 

pengetahuan dan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan 

dan berminat untuk mengembangknnya dibidang world of mouth. 

 


