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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian terdahulu 

Ika Lestari Pujiana (2012) Dalam   penelitian ini maksud  dan  

tujuan  penulisan adalah    : “Mengetahui   bagaimana   Pengaruh   Word   of   

Mouth   Communications Terhadap  Proses Pengambilan Keputusan 

Pembelian (survey pada pelanggan klinik Auraku Skin Solution di Cimahi).” 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelanggan klinik 

kecantikan Auraku Skin Solution pusat yang berlokasi di Cimahi. 

Pengambilan  sampel  dengan  menggunakan  non-probabilitas  teknik 

sampling dengan pendekatan purposive sampling. Penelitian ini 

menggunakan kuesioner yang diberikan kepada 100 pelanggan Auraku di 

Cimahi pada bulan Mei sampai Juli 2012. Selanjutnya data dianalisis 

menggunakan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

word of mouth communications  memiliki  berpengaruh  positif dan     

signifikan terhadap proses pengambilan keputusan pembelian pelanggan. 

Persamaan adalah Y=15.411+0,988X. Variabel X mengacu pada word of 

mouth communications dan variabel Y mengacu pada proses pengambilan 

keputusan pembelian. Setelah data diolah, dihasilkan nilai (r) sebesar 0,660 

menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat. 

Selanjutnya hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Oktavianto (2013) dengan judul penelitian Pengaruh Word Of Mouth 
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Terhadap Keputusan Pembelian  Konsumen Pada Usaha Mie Ayam Pak 

agus Di Kota Batu. Berdasarkan hasil analisis data, menunjukkan bahwa: 

variabel WOM mempunyai pengaruh positif dan berpengaruh terbesar 

terhadap Keputusan pembelian.Dari hasil perhitungan analisi regresi linier 

sederhana yang telah dilakukan menunjukkan pengaruh variabel independent 

terhadap variabel dependent adalah sebesar, hal tersebut dapat dilihat 

padanilai koefisien determinasi (R²) yaitu 0,772. Dengan demikian berarti 

bahwa pengaruh WOM terhadap keputusan pembelian pada usaha mie ayam 

Pak Agus Di Kota Batu sebesar 77,2%, sedangkan sisanya sebesar 22,8% 

dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian 

ini. 

 

B. Landasan Teori 

1. Komunikasi Pemasaran 

Didalam suatu kegiatan pemasaran perlu adanya suatu komunikasi, 

komunikasi menjadi suatu jembatan antara produsen dan konsumen.Bagi 

produsen ini dibutuhkan untuk menginformasikan tentang produknya baik 

itu harga, jenis barang dan lain-lain. Begitu juga dengan konsumen 

mmbutuhkan informasi tentang produk yang dihasilkan oleh produsen. 

Komunikasi pemasaran adalah aspek penting dalam keseluruhan misi 

pemasaran serta penentu suksesnya pemasaran. Dalam dekade terakhir ini , 

komponen komunikasi pemasaran dalam bauran pemasaran menjadi 

semakin penting. Bahkan hal ini telah diklaim bahwa “pemasaran di era 
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1990-an adalak komunikasi dan komunikasi adalah pemasaran. Keduaya 

tak dapat terpisahkan. Konsep  komunikasi  pemasaran  yaitu  gabungan  

semua  unsur   dalam bauran pemasaran merek, yang memfasilitasi 

terjadinya pertukaran dengan menciptakan suatu arti yang disebarluaskan 

kepada pelanggan atau kliennya (Shimp,2003:4) 

Dengan menggunakan marketing communication tools yang tepat, 

perusahaan selaku komunikator dapat memperkenalkan serta memasarkan 

barang atau jasanya kepada konsumen selaku komunikasikan. 

Bentuk-bentuk utama dari komunikasi pemasaran menurut 

shimp : 

a. Penjualan  perorangan  (personal  selling)  adalah  bentuk  

komunikasi antar individu di mana tenaga penjual/wiraniaga 

menginformasikan, mendidik, dan melakukan persuasi kepada 

calon pembeli untuk membeli produk atau jasa perusahaan. 

b. Iklan (advertising) suatu bentuk komunikasi non personal 

mengenai suatu organisasi atau perusahaan, produk, jasa, 

maupun gagasan yang telah dibayar oleh sponsor tertentu. 

Dianggap non personal karena disebarkan melalui media massa 

dalam skala besar dan dalam satu waktu yang bersamaan, serta 

kurang memungkinkan untuk dapat direspon langsung oleh 

konsumen 

c. Promosi penjualan (sales promotion) terdiri dari semua 

kegiatan pemasaran yang mencoba merangsang terjadinya aksi 
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pembelian suatu produk yang cepat atau terjadinya pembelian 

dalam waktu yang singkat. Sebagai bahan perbandingan, ada 

iklan yang di desain untuk mencapai tujuan lain yaitu 

menciptakan kesadaran pada merek dan mempengaruhi sikap 

pelanggan. promosi penjualan diarahkan baik untuk 

perdagangan (kepada pedagang besar dan pengecer) maupun 

kepada konsumen. Promosi penjualan yang berorentasi 

perdagangan memberikan berbagai jenis bonus untuk 

meningkatkan respon dari pedagang besar dan pengecer. 

d. Pemasaran sponsorsip adalah aplikasi dalam 

mempromosikan perusahaan dan merek mereka dengan 

menegoisasikan perusahaan atau salah satu dari merek dengan 

kegiatan tertentu. 

e. Publishitas (publicity), seperti halnya iklan, publisitas 

menggambarkan komunikasi massa; namun juga tidak seperti 

iklan, perusahaan sponsor tidak mengeluarkan biaya untuk 

waktu dan ruang beriklan. Publisitas biasa di lakukan dalam 

bentuk berita atau komentar editorial mengenai produk atau 

jasa dari perusahaan. Bentuk-bentuk penting ini di muat dalam 

media cetak atau televisi secara gratis karena terwakilan media 

menganggap informasi tersebut penting dan layak di sampaikan 

kepada khalayak mereka. 

 



12 
 

 

f. Komunikasi di tempat pembelian (point of-purchase 

communication) melibatkan peraga, poster, tanda, dan berbagai 

materi lain yang di desain untuk mempengaruhi keputusan 

untuk membeli dalam tempat pembelian. 

2. Word Of Mouth (WOM) 

Banyak konsumen secara tidak langsung   banyak melakukan 

kegiatan pemasaran   dengan cara merekomendasikan suatu prodak 

maupun jasa kepada calon konsumen hal ini di dalam ilmu pemasaran 

disebut Word of mouth Di dalam masyarakat word of mouth dikenal juga 

dengan istilah komunikasi dari mulut ke mulut. Komunikasi personal ini 

dipandang sebagai sumber yang lebih dapat dipercaya atau dapat 

diandalkan dibandingkan dengan informasi dari nonpersonal (Gremler dan 

Brown, 1994; Zeithml dan Bitner, 1996). 

Word of mouth adalah jenis komunikasi dari mulut ke mulut antara 

calon pembeli dan pembeli suatu produk, merek, dan jasa. Dimana pembeli 

ini bercerita kepada calon pembeli mengenai pengalamannya setelah 

membeli produk,merek, dan jasa yang telah dibelinya. Sehingga secara 

tidak langsung pembeli ini mempromosikan produk,merek, dan jasa yang 

telah dibelinya tanpa ada unsur paksaan atau bonus dari perusahaan  

(Arndt,1967) 

Menurut (Kotler:1998), WOM adalah pengaruh personal, yang 

berkaitan erat dengan produk yang mahal dan penuh resiko Harapan 

kemungkinan resiko yang akan diterima berkurang dengan bertanya atau 
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meminta rekomendasi dari teman (Heskett, et al 1997). (Lovelock, 2001), 

juga menekankan bahwa WOM sebagai pendapat dan rekomendasi yang 

dibuat oleh konsumen tentang pengalaman servis, yang  mempunyai  

pengaruh  kuat  terhadap  keputusan  konsumen  atau  perilaku pembelian. 

Hal ini menunjukkan bahwa orang lebih percaya terhadap informasi dari 

teman dibandingkan iklan ataupun tenaga penjual. 

Berdasarkan penelitian Ali Hasan (2010) diperoleh fakta Word of 

mouth dapat menjadi sumber informasi yang kuat dalam mempengaruhi 

keputusan pembelian dimana  strategi  word  of  mouth  terbukti  sangat 

bermanfaat karena teridentifikasi sebagai faktor yang kuat dalam 

pembelian industri jasa. 

Word of mouth menurut Sumardi, et al. (2010:67) adalah tindakan 

penyediaan informasi oleh konsumen kepada konsumen lain. WOM sendiri 

terbagi atas dua jenis, yaitu: 

a) Organic Word Of Mouth adalah WOM yang terjadi secara alami. 

Orang- orang yang merasa senang dan puas pada sebuah produk, 

memiliki hasrat alami untuk membagi dukungan dan antusiasme 

mereka. 

b) Amplified Word Of Mouth adalah WOM  yang terjadi by 

design oleh perusahaan. WOM jenis ini terjadi ketika 

pemasar/perusahaan melakukan kampanye yang dirancang untuk 

mendorong atau mempercepat WOM pada konsumen. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan Word of mouth merupakan 

komunikasi dari mulut ke mulut antara pembeli dan calon pembeli jasa, 

merk, dan produk tanpa ada unsur paksaan. Dan biasanya calon konsumen 

meminta rekomendasi tentang barang yang akan dibelinya tentang 

pengalaman servis, karena pengalaman servis dari teman, keluarga dsb 

tersebut akan mempengaruhi perilaku konsumen atau keputusan pembelian. 

Buzz marketing  

Menurut Co-Founder JasaArtikel.com Agus Siswoyo, buzz marketing 

adalah teknik pemasaran suatu produk atau jasa untuk menghasilkan bisnis 

melalu informasi dari mulut ke mulut. Adapun ‘mulut’ yang ‘dipinjam’ 

untuk memasarkan produk atau jasa adalah ‘mulut’ orang-orang yang 

penting, populer, atau memiliki pengaruh. Pesan yang disampaikan oleh 

orang-orang berpengaruh ini membuat produk atau jasa tertentu menjadi 

dikenal publik secara luas. 

Istilah buzz marketing sendiri ada yang menyebutnya sebagai grass-

roots marketing, centrifugal marketing, guerrilla marketing, atau “word of 

mouse” (yang diambil dari kata “word of mouth”).Tapi dari berbagai istilah 

tersebut kurang lebih maksudnya sama. Buzz marketing intinya upaya 

menciptakan kondisi agar produk, layanan, perusahaan atau apapun yang 

akan anda launching menjadi perbincangan banyak orang. 

Contoh paling mudah dari keberhasilan buzz marketing seperti 

penjualan buku Harry Potter. Sebelum diluncurkan, semua orang sudah 

heboh membincangkannya dan bahkan rela memesannya jauh-jauh hari. 

Serupa juga yang terjadi dengan novel “Laskar Pelangi”-nya Andrea 
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Hirata. Sekalipun awalnya penjualannya kalem-kalem saja, namun setelah 

buzz marketing berhasil diterapkan, penjualannya langsung melesat drastis. 

Proses buzz marketing bermula dari menarik perhatian konsumen dan 

media yang membuat produk, jasa, atau layanan bisnis internet anda 

menjadi layak untuk jadi bahan perbincangan.  

Apa kira-kira dari produk/layanan anda yang bisa menarik perhatian 

konsumen dan media untuk membincangkannya? Kurang lebih itu 

pertanyaan kunci yang harus anda jawab ketika berniat menciptakan buzz 

marketing. 

Bisa mungkin dari produknya sendiri. Artinya produk anda memang 

beda, bagus, dan tak ada duanya. Atau bisa juga dari cara marketingnya. 

Contoh seperti yang dilakukan Tung Desem Waringin saat 

mempromosikan bukunya dengan cara membagikan uang dari pesawat. 

Dari kehebohan itu kemudian berita menyebar dengan sendirinya. 

Setiap orang akan membicarakannya. Konsumen dengan senang hati akan 

mengabarkan kepada orang-orang di sekelilingnya. Bahkan mungkin 

saking semangatnya, pesan yang disampaikan dilebih-lebihkan.Namun 

yang jelas, kalau buzz marketing anda berhasil, pasti pertumbuhan 

penjualan produk/layanan bisnis internet anda terjadi sangat cepat. Dan 

asalkan buzz marketing itu bisa dijaga perkembangannya sesuai yang anda 

inginkan, maka ledakannya akan semakin besar. 

Viral marketing 

Viral marketing merupakan strategi yang digunakan untuk 

mendorong seseorang agar menyampaikan pesan pemasaran anda pada 

http://www.jokosusilo.com/2009/02/02/rahasia-blogging-rumusan-membuat-blog-sukses-spektakuler/
http://geosya.blogspot.com/2011/08/definisi-dan-fungsi-viral-marketing.html
http://geosya.blogspot.com/2011/08/definisi-dan-fungsi-viral-marketing.html
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orang lain. Manfaatnya pesan anda itu terus menyebar dan meluas dengan 

cepat. Karena caranya yang seperti metode penyebaran virus itulah maka 

namanya disebut viral marketing. Bila strategi ini berjalan sukses, bisnis 

anda bisa melejit dengan sangat cepat. 

Istilah kunonya, strategi ini kurang lebih sama seperti ungkapan jawa 

gethok tular alias dari mulut ke mulut. Tak bisa disangkal keajaiban 

promosi dari mulut ke mulut memiliki efek yang luar biasa. Karena orang 

lebih percaya apa kata teman dibanding kata iklan. 

Sangat baik bila strategi ini juga anda terapkan dalam bisnis internet 

anda. Supaya dalam penerapannya bisa berjalan dengan lancar, kita perlu 

tahu apa saja prinsip yang mendasari viral marketing. Ini dia lima prinsip 

dasar viral marketing yang perlu anda ketahui. 

 Berikan produk dan layanan. Ini prinsip yang pertama. Untuk 

menarik minat penyebar pesan, anda bisa memberikan produk dan 

layanan gratis. Seperti layanan email gratis, produk informasi gratis, 

software gratis, promosi gratis, dan lainnya. Mengapa memberikan 

secara gratis? Karena pada dasarnya semua orang suka hal yang 

gratis, walaupun yang anda berikan sebenarnya tidak besar nilanya. 

So, prinsip pertama dalam viral marketing, berikan sesuatu terlebih 

dahulu, baru anda bisa menjual sesuatu! 

 Proses transfer informasi yang mudah. Virus sangat mudah 

berpindah dari satu orang ke orang lainnya. Nah, anda harus 

menemukan media apa yang memudahkan virus ini berkembang 

http://geosya.blogspot.com/2011/08/definisi-dan-fungsi-viral-marketing.html
http://geosya.blogspot.com/2011/08/definisi-dan-fungsi-viral-marketing.html
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biak? Transfer informasi bisa berjalan mudah jika media yang anda 

gunakan juga mudah digerakkan. Misal, lewat email, situs web, 

software, dan lainnya. So, sebarkan informasi produk anda lewat 

media-media tadi. Agar orang lain juga tinggal copy atau forward 

saat ingin menularkan informasi yang mereka terima. Semakin 

mudah cara penyebaran bisa dilakukan, maka semakin cepat pesan 

pemasaran anda menyebar. 

 Gali dan bangkitkan motivasi semua orang. Viral marketing yang 

sukses biasanya mengambil keuntungan dari motivasi yang dimiliki 

manusia. Apa saja motivasi yang dimiliki manusia? Menjadi terkenal 

dan mendapatkan uang merupakan dua di antara sekian banyak 

motivasi manusia. So, buatlah desain strategi pemasaran yang bisa 

membangkitkan motivasi orang banyak. Misal, buat system 

kompetisi untuk para viral marketer anda. Mereka yang paling 

banyak melakukan penyebaran informasi secara cepat menjadi 

pemenang dan mendapatkan hadiah! 

 Gunakan jaringan hubungan yang ada. Manusia adalah makhluk 

sosial. Ada yang mengatakan setiap orang sedikitnya terhubung 

dengan 10 orang. Bisa hubungan pertemanan atau keluarga. Bahkan 

ada yang punya jaringan sampai ratusan bahkan ribuan orang 

sekaligus. Banyak tidaknya jaringan yang dimiliki itu tergantung 

pengaruh dan reputasi orang tersebut. Nah, dalam viral marketing, 
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anda bisa manfaatkan jaringan orang-orang tersebut untuk 

menyebarluaskan pesan marketing anda. 

 Manfaatkan sumber daya orang lain. Tak harus segalanya anda 

sediakan sendiri. Anda bisa manfaatkan sumber daya milik orang lain 

untuk membesarkan bisnis anda. Contoh, dalam affiliate program, orang 

akan dengan suka rela meletakkan teks atau grafis link tentang situs web 

anda. Anda bisa juga menulis artikel yang boleh dipasang di situs web atau 

blog orang lain dengan tetap menyantumkan URL anda. Prinsipnya, 

semakin banyak orang yang menaruh link anda di situs web mereka, 

semakin banyak jaringan yang anda buka. Berarti pula semakin besar 

kemungkinan link anda diklik pengunjung. Dan semakin besar peluang 

produk anda laku di pasaran. 

a) Inisiatif komunikasi WOM dari konsumen 

Beberapa faktor dapat dijadikan dasar motivasi bagi konsumen untuk 

membicararakan mengenai produk. 

Pertama, seseorang mungkin begitu terlibat dengan suatu produk 

tertentu atau aktifitas tertentu dan bermaksud membicarakan mengenai hal 

itu dengan orang lain, sehingga terjadi proses komunikasi WOM. Misalnya 

para penjelajah internet akan senang membicarakan pengalamannya 

menjelajah belahan dunia luar kepada orang yang juga bermaksud 

menjelajah dunia lewat internet. 

Kedua, seseorang mungkin banyak mengetahui mengenai produk dan 

menggunakan percakapan sebagai cara untuk menginformasikan kepada orang 
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lain. Dalam hal ini WOM dapat menjadi alat untuk menanamkan kesan kepada 

orang lain bahwa kita mempunyai pengetahuan atau keahlian tertentu. 

Ketiga, seseorang mungkin mengawali suatu diskusi dengan 

membicarakan sesuatu yang keluar dari perhatian utama diskusi. Dalam hal 

ini mungkin saja karena ada dorongan dan keinginan bahwa orang lain 

tidak boleh salah dalam memilih barang dan jangan menghabiskan waktu 

untuk mencari informasi mengenai suatu merek produk. 

Keempat,  WOM  merupakan  satu  cara untuk  mengurangi  

ketidakpastian, karena dengan bertanya kepada teman, keluarga atau 

tetangga, informasinya lebih cepat di percaya, sehingga juga akan 

mengurangi waktu penulusuran dan evaluasi merek.(Sutisna, 2002) 

Word of mouth marketing 

Menurut Semovitz (2006), definisi WOM marketing adalah tindakan  

yang dapat memberikan alasan supaya semua orang lebih muda dan suka 

membicarakan produk anda, ada 4 hal agar orang lain membicara produk 

atau jasa dalam word of mouth marketing yaitu: 

1) Be interesting, menciptakan suatu produk atau jasa yang menarik 

yang mempunyai perbedaan,  terkadang walaupun perusahaan 

menciptakan produk sejenis mereka akan mempunyai 

karakteristik yang tersendiri atau berbeda agar menarik 

dibicarakan sepeti packagingnya, guarante dari produk atau jasa 

tersebut 

2) Make   people   happy,   buat   produk   yang   menggagumkan, 

ciptakan pelayanan prima, perbaiki masalah yang terjadi, dan 
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pastikan suatu pekerjaan yang perusahaan lakukan dapat 

membuat mereka bertenaga, bergairah dan menggemari untuk 

berbicara kepada teman mereka. Ketika konsumen menyukai 

produk atau jasa yang kita berikan ia akan membagi 

pengalamanya kepada teman terdekat. 

3) Earn Trust and Request, perusahaan harus mendapatkan 

kepercayaan dan rasa hormat dari pelanggan. Tanpa adanya 

kepercayaan, orang enggan merekomendasikan produk atau jasa 

yang perusahaan berikan karena ini akan membahayakan citra 

harga dirinya. Komitmen terhadap informasi yang di berikan, 

dan buat mereka juga yakin untuk membicara tentang produk 

atau jasa yang telah kita berikan kepada semua orang yang 

mereka kenal 

4) Make it easy, perusahaan membuat hal itu mudah buat orang lain 

untuk membicarakan produk yang di tawarkan, yaitu temukan 

cara agar mereka menyampaikan perihal mengenai produk atau 

jasa tersebut dengan singkat seperti pesan singkat agar semua 

orang mudah mengingatnya. 

Ada 3 alasan atau motivasi orang mau membicarakan produk atau 

perusahaan anda (Sernovitz, 2006) : 

1) They like you and your stuff, yaitu mereka berbicara karena 

perusahaan melakukan atau menjual sesuatu yang mereka inginkan 

untuk di bicarakan, mereka menyukai anda atau produk anda. 
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Mereka merasa senang dan banga dapat merekomendasikan 

produk atau jasa yang telah kita berikan kepada konsumen tersebut 

2)  Taking makes them feel good, mereka merasa senang dan bangga 

dapat merekomendasikan produk atau jasa yang telah perusahaan 

berikan kepada konsumen tersebut. 

3)  They Feel connected to the group yaitu setelah merekomendasikanya  

mereka merasa menjadi  satu  bagian dari  sebuah  keluarga 

besar pemakai produk yang sama 

b) Indikator word of mouth 

Berdasarkan pendapat (Rangkuti 2009), pesan yag di sampaikan 

melalui word of mouth dapat di ukur dengan menggunakan indikator-

indikator, yaitu denganmelihat hubungan antara lawan bicara anda 

mengenai produk X dan tindakan anda setelah melakukan pembicaraan 

mengenai produk X tersebut. 

Indikator lawan bicara anda meliputi: 

1)  Keahlian lawan bicara 

2)  Kepercayaan terhadap lawan bicara 

3)  Daya tarik lawan bicara 

4)  Kejujuran lawan bicara 

5)  Objektifitas lawan bicara 

6)  Niat lawan bicara 

c) Strategi menstimuli word of mouth 

Produk atau layanan yang menyenangkan otomatis akan mendorong 
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pelanggan melakukan word of mouth. Namun, bukan berarti perusahaan 

tidak dapat mendorong terjadinya hal ini. 

Berikut ini adalah lima langkah yang dapat di lakukan untuk 

menstimuli word of mouth, adalah sebagai berikut: 

1) Ask them 

Tanyakan kepada pelanggan mengenai hubungan antara 

produk perusahaan dengan pelanggan. Seperti: apa yang mereka 

beli, apa motivasi pelanggan dalam membeli produk yang di 

tawarkan perusahaan. 

2) Teach them 

Perusahaan harus bisa menstimuli pelanggan untuk 

mengutarakan pendapatnya tentang keunggulan produk yag di 

tawarkan perusahaan. 

3) Include them 

Libatkan pelanggan dengan produk/layanan perusahaan, 

contohnya:perusahaan meminta nasihat dari sekelompok 

pelanggan terkait dengan sejumlah inisiatif maupun langkah 

pemasaran. Dengan begitu akan memberikan sense of belonging 

(rasa memiliki) dari pelanggan terhdap perusahaan. 

4) Star them 

Pengalaman unik atau testimoni pelanggan mengenai produk 

perusahaan dapat memanfaatkan untuk mempengaruhi orang lain 

untuk melakukan pembelian. Contohnya : perusahaan dapat 
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melakukan wawancara dengan pelanggan testimoni pelanggan 

yang nantinya bisa di publikasi kepada calon nasabah. 

5) Surprise them 

Berikan pelanggan sebuah kejutan, contohnya: bisa berupa 

pelayanan yang tidak mereka pikirkan, intiya adalah memberikan 

pelayanan yang tidak mereka pikirkan, intinya adalah perusahaan 

memberikan pelayanan yang tidak mereka lupakan dan mendorong 

merek untuk bicara mengenainya. 

6) Reward them 

Berikan keuntungan tambahan bagi pelanggan, contohnya 

memberikan hadiah kepada pelanggan yang hisa mempengaruhi 

pelanggan lain untuk membeli produk dari perusahaan. Dan juga 

bisa dsengan cara memberi hadiah kepada pelanggan yang 

memuat artikel tentang produk perusahaan diblog atau website. 

d) Merangsang komunikasi WOM 

Pemasang iklan bisa menerapkan komunikasi WOM ini 

dengan mencoba secara langsung menyampaikan kata-kata atau 

kalimat-kalimat yang mendorong konsumen untuk menyampaikan 

informasi yang di terimanya kepada teman, tetangga, keluarga dan 

orang lain. Pemasar dapat menggunakan kata-kata seperti “pakai 

Honda terbukti iritnya ” kata-kata atau kalimat demikian 

merupakan dorongan langsung kepada konsumen untuk 

menyampaikan atau menanyakan informasi mengenai suatu 
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produk. 

Alasan mengapa orang ingin mendiskusikan produk atau pesan iklan 

menurut After Bone (1995) dalam Fill (2009: 52) mengacu pada tiga unsur 

word of mouth communications, yaitu; 

1) Direction, input WOM dimana Pelanggan mencari 

rekomendasi sebelum membeli dan pada output WOM yaitu 

ekspresi perasaan sebagai hasil dari pengalaman pembelian. 

2) Valence;  perasaan  positif  atau  negatif  yang  dihasilkan  

dari pengalaman. 

3)      Volume; jumlah orang dimana pesan disampaikan.. 

3. Definisi Perilaku Konsumen 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008;158), perilaku konsumen adalah 

perilaku pembelian konsumen akhir individu dan rumah tangga yang 

membeli barang dan jasa untuk dikonsumsi pribadi.  Sedangkan Menurut 

Engel F, dkk (1995;3), Perilaku konsumen merupakan sebagian tindakan 

yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan 

menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan pembelian yang 

mendahului tindakan ini. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsumen turut serta 

dalam menentukan jenis produk yang dibutuhkan dipasaran. Dari perilaku 

konsumen tersebut maka perusahaan dapat memproduksi barang dan jasa 

sesuai dengan keinginan konsumen. Hal ini menuntut perusahaan untuk 

selalu memperhatikan keinginan konsumen atau kebutuhan dipasaran agar 
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tujuan tercapai. 

4. Pengertian Persepsi 

Kegiatan Individu bisa memahami kata – kata, suara, dan gambar 

yang ditangkap dalam suatu pesan merupakan suatu proses pemaknaan atau 

mempersepsi. Sedangkan persepsi adalah hasil dari proses dimana 

seseorang memilih, mengatur, dan mengintepretasikan informasi untuk 

membentuk suatu gambaran yang berarti mengenal dunia jadi seseorang 

yang termotivasi siap untuk bertindak dan memilih. (Wibowo, 2006:27) 

Berdasarkan pendapata tersebut dapat dikatakan bahwa persepsi 

merupakan pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan–

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan pesan. Sedangkan menurut Berelson dan Steiner dalam buku 

Teori Komunikasi, Sejarah, dan Terapan didalam media massa 

diungkapkan bahwa proses yang kompleks, dimana orang memilih, 

mengorganisasikan, dan menginterpretasikan respons terhadap suatu 

rangsangan ke dalam situasi masyarakat dunia yang penuh arti dan logis. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi 

merupakan aktivitas aktif yang melibatkan pembelajaran, pembaharuan 

cara pandang, dan pengaruh timbal balik dalam pengamatan. 

Seseorang yang termotivasi siap untuk bertindak. Bagaimana cara 

seseorang bertindak dipengaruhi oleh persepsinya mengenai situasi 

tertentu. Mengapa orang – orang memandang situasi – situasi yang sama 

secara berbeda?. Hal ini karena semua belajar melalui arus informasi yang 
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melewati kelima indera, yaitu indera pendengaran, indera pencium, indera 

penglihat, indera peraba, dan indera pengecap. Namun masing-masing 

personal menerima, mengatur, dan menginterpretasikan informasi tersebut 

dengan cara masing –masing. 

Setiap individu diciptakan berbeda. Persepsi masing–masing individu 

terhadap rangsangan yang diterimanya tentunya juga akan berbeda–beda. 

Persepsi sebenarnya inti dari komunikasi, disebut demikian karena jika 

persepsi tidak akurat kita tidak mungkin berkomunikasi dengan  efektif. 

Persepsilah yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan 

pesan yang lain (Mulyana, 2007:180). Bagaimana kita berkomunikasi 

diawali dengan proses persepsi. Ketika kita menyampaikan sesuatu kepada 

seseorang pada awalnya kita telah memiliki persepsi sendiri tentang 

sesuatu dan seseorang tersebut. 

Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa inggris yaitu 

perception dan dari bahasa latin perception, dari percipere, yang artinya 

menerima atau mengambil. Dalam arti sempit, persepsi ialah penglihatan, 

yakni bagaimana seseorang melihat sesuatu. Sedangkan dalam arti luas 

ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memangdang 

atau mengartikan sesuatu (Sobur, 2003:445). 

Sementara itu Walgito dalam Wibowo (2006:29) mengatakan bahwa 

persepsi adalah proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan dalam 

pikirannya, menafsirkan, mengalami dan juga mengolah segala sesuatu 

yang terjadi di lingkungannya. Lebih lanjut, Walgito mengatakan bahwa 
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persepsi itu merupakan proses yang terintegrasi atau menyeluruh dari 

individu yang bersangkutan, maka apa yang ada dalam diri individu, 

berupa pengetahuan, pengalaman – pengalaman, sikap – sikap dan 

sebagainya akan ikut aktif dalam menentukan persepsi individu yang 

bersangkutan. 

Persepsi juga berangkat dari model S-O-R dalam teori komunikasi. 

Model S-O-R terdiri dari Stimulus, Organism, dan Response. Effendi 

(2003:255), yang dimaksud Stimulus dalam komunikasi adalah pesan, 

Response yaitu adalah efek yang dihasilkan. Sementar Organism yaitu 

individu yang berperan sebagai komunikasi atau penerima pesan. Menurut 

Prof. Dr. Mar’at (Effendi, 2003:255) ada 3 variabel utama dalam diri 

manusia sebagai Organism yang menjalankan fungsi komunikan, variabel 

ini secara tidak langsung juga mempengaruhi dalam persepsi. Variabel–

variabel tersebut adalah pengertian, pemahaman, dan penerimaan. 

Pengertian meliputi bagaimana seorang komunikan member arti pada 

pesan yang diterimanya, pemahaman meliputi bagaimana komunikan 

mengaitkan pesan tersebut dengan konsep lain yang telah dipahami 

sebelumnya, sedangkan penerimaan yaitu bagaimana komunikan menerima 

isi pesan tersebut serta pendapat komunikan terhadap isi dari pesan yang 

diterimanya.  

Persepsi Konsumen 

Persepsi menurut Rakhmat Jalaludin (1998), adalah pengalaman tentang 

objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 
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menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Proses persepsi bukan 

hanya proses psikologi semata, tetapi diawali dengan proses fisiologis yang  

dikenal  sebagai  sensasi.  Menurut  Schiffman  dan  Kanuk  (2004)  yang  

disitasi  oleh Suryani (2008) mendefinisikan persepsi sebagai proses dimana 

dalam proses tersebut individu memilih,   mengorganisasikan   dan   

menginterpretasikan   stimuli   menjadi   sesuatu   yang bermakna 

Proses Pembentukan Persepsi 

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa proses persepsi tidak 

terjadi begitu saja, dan beberapa proses yang mempengaruhinya. Menurut 

Werner J. Severin dan James W. Tankard Jr. (2005: 85-89), persepsi 

dipengaruhi oleh faktor psikologis, yaitu  

1. Asumsi – asumsi yang didasarkan pada pengalaman – pengalaman masa 

lalu (yang sering terjadi pada tingkat bawah sadar) 

2. Harapan – harapan budaya 

3. Motivasi (kebutuhan) 

4. Suasana hati (mood) 

5. Sikap 

C. Kerangka berfikir 

Berdasarkan pada rumusan masalah dan telaah pustaka yang 

telah diuraikan dimuka mengenai variabel komunikasi dari mulut ke 

mulut (word of mouth communication) serta pengaruhnya terhadap 

keputusan pembelian, maka kerangka pemikiran teoritis yang diajukan 

dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 
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Sumber  : After Bone(1995) 

Keterangan : 

1. Petunjuk , input WOM dimana Pelanggan mencari rekomendasi 

sebelum membeli dan pada output WOM yaitu ekspresi perasaan 

sebagai hasil dari pengalaman pembelian 

2. Perasaan ;  perasaan  positif  atau  negatif  yang  dihasilkan  dari 

pengalaman 

3. Jumlah ; jumlah orang dimana pesan disampaikan 

 

 

 

1.   Pemberian informasi mengenai jasa 

2.   Konsumen direkomendasika jasa 

3.   Konsumen didorong untuk melakukan 

pembelian terhadap jasa  

 

1. Perasaan positif yang timbul dari informasi 

mengenai jasa 

2. Perasaan positif yang ditimbulkan dari cerita 

tentang pengalaman konsumsi orang lain 

3. Ketertarikan terhadap hasil jasa yang 

terliahat nyata  

 

1. Perolehan informasi mengenai jasa 

didapatkan lebih dari satu sumber WoMC  

2.  Banyaknya penerimaan informasi 

mengenai jasa  

 

Word Of Mouth 

PETUNJUK 

 

 

 

PERASAAN 

 

 

 

 

JUMLAH 


