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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Persaingan antara perusahaan mobil satu dengan yang lainnya saat ini 

semakin pesat dalam memenuhi kebutuhan para konsumen. Salah satunya mobil 

pick–up, mobil ini untuk memenuhi kebutuhan bagi para pedagang dalam membantu 

dan memudahkan pedagang membawa barang dagangannya dalam jumlah yang 

cukup banyak. Dengan melihat perkembangan perdagangan di Indonesia yang 

semakin pesat yang kebanyakan pedagang membawa barang dagangan dengan cukup 

banyak. Maka dari pihak perusahaan mobil merancang mobil yang sesuai dengan 

kebutuhan untuk mambawa barang yang cukup banyak di dalam pengoprasian dalam 

berdagang yaitu dengan menciptakan mobil pick–up. 

Di Kota Kediri ada beberapa produsen mobil pick-up dengan bermacam-

macam merek yang mengeluarkan produknya untuk bersaing dalam memperoleh 

perhatian pedagang. Dalam kurun 10 tahun terakhir perhatian pedagang di Kota 

Kediri tertuju pada merek Mitsubishi Colt T120ss, bahkan banyak pula yang 

sudah menggunakan merek tersebut. Terkait dengan pengguna Mitsubhisi Colt 

T120ss diduga karena word of mouth yang menjadi penyebab utama. Hal itu dapat 

dilihat bahwa Mitsubhisi Colt T120ss tidak melakukan periklanan di media- 

media di Kota Kediri. Hal ini didukung dengan minimnya waktu yang dapat 

diluangkan pedagang untuk mencari informasi mengenai Mitsubishi Colt T120ss 

di media–media iklan. Pedagang di Kota Kediri melakukan keputusan pembelian 
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diduga terjadi adanya percakapan dari pedagang satu dengan pedagang yang lain 

terkait pembelian mobil pick–up Mitsubishi Colt T120ss sebagai alat transportasi.  

Pembelian Mitsubishi Colt T120ss di kalangan pedagang di Kota Kediri. 

Hal ini terjadi begitu saja, tanpa adanya informasi di media – media, baik media 

cetak atau media elektronik. Ini menjadi sebuah keunikan yang perlu diteliti, 

sesungguhnya apa yang menjadi pertimbangan pedagang membeli Mitsubishi Colt 

T120ss dan dari mana informasi didapatkan mengenai Mitsubishi Colt T120ss. 

Mobil Mitsubishi Colt T120ss merupakan mobil pick up yang sering digunakan 

oleh pedagng di Kota Kediri dalam mengangkut barang–barang yang akan 

dipasarkan oleh pedagang dengan jumlah yang cukup banyak. Dalam rangka 

meningkatkan penjualan atau tingkat pembelian konsumen maka produsen perlu 

jeli dalam mengkreasikan iklan yang diterjunkan ke masyarakat. 

Ada keunikan iklan saat ini yang banyak digunakan produsen dalam 

menjual produknya tetapi mereka sering tidak mengandalkan iklan modern dalam 

promosinya. Perusahaan saat ini tidak jarang menggunakan promosi sederhana 

yang disebut word of mouth dalam kegiatan pemasarannya. Perusahaan melihat 

dari konsumen yang puas akan merek yang digunakan untuk memberitahukan 

kelebihan–kelebihan merek tersebut kepada orang lain, dan selanjutnya konsumen 

akan merekomendasikan kepada orang lain. Rekomendasi pengguna merupakan 

alat promosi dan penjualan yang sangat efektif dalam mempengaruhi pembeli 

(Silverman, 2001), jadi rekomendasi dari konsumen yang merasakan puas akan 

produk yang di beli konsumen pasti akan menceritakan tentang produk yang 

dibelinya. Dari situlah perusahaan memanfaatkan konsumen sebagai alat promosi.  
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Pada saat ini iklan – iklan di media masa seringkali kurang efektif untuk 

beberapa merek sebagai alat promosi, karena seperti yang diketahui sekarang banyak 

iklan - iklan media yang sudah tersebar tetapi tidak mampu menjadi pengingat yang 

baik. Konsumen biasanya mengingat beberapa hal dari iklan media yang 

memunculkan keunikan-keunikan. Word of mouth sendiri telah menjadi suatu 

fenomena yang menarik di dalam dunia pemasaran dan komunikasi, di mana word of 

mouth menjadi salah satu kekuatan dalam pasar (Basalamah, 2010). 

Produsen mobil untuk dibeberapa wilayah terkadang melakukan promosi 

dengan menggunakkan word of mouth. Contohnya produsen mobil Mitsubishi 

yang mengeluarkan produk Pick – Up dengan merek Colt T120ss di Kota Kediri. 

Perusahaan mobil Mitsubishi tidak melakukan promosi dengan menggunakan 

iklan modern pada produk Colt T120ss. tetapi produk yang dipasarkan terus 

mengalami kenaikan penjualan yang cukup pesat. Saat ini word of mouth 

dianggap sebagai salah satu media promosi yang natural, jujur, dan meyakinkan. 

Disebabkan pada dasarnya calon konsumen memiliki pengetahuan terbatas 

terhadap suatu produk, maka mereka akan lebih memilih mendengarkan apa yang 

dikatakan oleh teman atau kerabat yang telah merasa puas dengan kualitas produk 

yang dimiliki dibandingkan dengan mendengarkan pendapat para ahli atau melalui 

iklan (Werdiningsih, 2012).  

Word of mouth seringkali menjadi peran penting dalam pemasaran. Ketika 

seorang pelanggan berbicara dengan yang lainnya tentang beberapa aspek dari 

produk yang dibeli ataupun layanan yang diberikan, maka informasi ini akan 

berpengaruh baik pada perilaku mereka ataupun juga pada kepuasan mereka 
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terhadap produk atau layanan itu (Werdiningsih, 2012). Pada dasarnya WOM 

sangat berkaitan dengan pengalaman penggunaan suatu merek produk (Harjadi 

dan Fatmasari, 2008). Diduga pembicaraan antar pedagang menjadi salah satu 

pengaruh terhadap keputusan pembelian mobil Mitsubhisi Colt T120ss karena 

atas dasar rekomendasi. 

Keputusan pembelian terjadi di kalangan pedagang karena mungkin 

pedagang sudah memiliki informasi yang cukup terhadap produk atau barang 

yang akan dibeli. Konsumen melakukkan keputusan pembelian sudah mempunyai 

banyak alternatif. Keputusan pembelian merupakan pemilihan tindakan dari dua 

atau lebih pilihan alternatif. Pada dasarnya semua perilaku sengaja dilandaskan 

pada keinginan yang dihasilkan ketika konsumen secara sadar dan rasional 

memilih salah satu diantara alternatif tindakan yang ada. Alternatif konsumen 

tersebut berkenaan dengan manfaat yang diharapkan dan menyempitkan pilihan 

hingga alternatif akhir yang dipilih dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan 

dan keinginannya (Sari, 2012). 

Penggunaan Mitsubishi Pick-up T120ss di Kota Kediri semakin meningkat 

dari minggu ke minggu dan bulan ke bulan. Itu dapat dibuktikan dengan semakin 

banyaknya pedagang yang menggunakan kendaraan tersebut. Peningkatan pelanggan 

yang menggunakan kendaraan ini tidak luput dari semakin tingginya kebutuhan 

kendaraan angkut untuk menuju ke daerah-daerah sentral perdagangan di Kota 

Kediri. Hal yang terjadi dilapangan seringkali aneh dianggap oleh beberapa orang 

atau kalangan, karena perusahaan tidak melakukan apa – apa dan para pedagang yang 

berada di kota Kediri sangan minim memilii waktu untuk mencari informasi yang 
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pasti dari pihak dealer Mitsubishi. Setelah dilakukan penelitian ternyata terjadi iklan 

yang terjadi di masyarakat sendiri yaitu iklan dari mulut ke mulut (word pf mouth). 

Terkadang disela-sela kesibukan kegiatan masing masing mereka juga membicarakan 

kendaraan yang mereka gunakan dan dibandingkan satu sama lain sehingga beberapa 

pedagang saling menyarankan terhadap pedagang lain untuk menggunakan merek 

Mitsubishi T120ss. Iklan dari mulut ke mulut inilah yang akhirnya menyebabkan 

kebutuhan kendaraan ini meningkat dan pelanggan juga jadi meningkat.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti menarik rumusan 

masalah sebagai berikut; apakah word of mouth berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian mobil Mitsubishi Colt T120ss pada kalangan pedagang di Kota Kediri. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah 

menganalisis dan menguji pengaruh word of mouth terhadap keputusan pembelian 

mobil Mitsubishi Colt T120ss pada kalangan pedagang di Kota Kediri. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan pemahaman 

terhadap kajian teoritis khususnya di bidang ilmu yang terkait dengan iklan 

tradisional word of mouth dan keputusan pembelian. Diharapkan dapat memberikan 

tambahan wawasan bagi pemasar mobil Mitsubishi Colt T120ss di Kota Kediri. 


