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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pada saat ini persaingan bukanlah merupakan suatu hal yang asing 

di dalam dunia bisnis. Perusahaan selalu berusaha untuk memberikan hal 

yang terbaik kepada para konsumen daripada perusahaan pesaingnya. 

Persaingan dapat berupa pelayanan, promosi, inovasi dan kualitas produk. 

Perusahaan akan dapat memenangkan persaingan pasar apabila 

mempunyai daya saing secara menyeluruh dan mutu produk yang ada pada 

saat ini telah menjadi standar kehendak konsumen. 

Hal tersebut banyak dialami oleh perusahaan-perusahaan termasuk 

juga perusahaan alat komunikasi, dimana perusahan tersebut selalu 

berupaya untuk memberikan keunggulan-keunggulan dengan berbagai 

cara dengan tujuan untuk meningkatkan image yang baik dalam diri 

konsumen, sehingga konsumen akan tertarik untuk memilih alat 

komunikasi tersebut daripada alat komunikasi dengan merek yang lain. 

Untuk mampu bersaing dengan para pesaingnya perusahaan 

diharuskan untuk mampu mengkomunikasikan produknya sehingga 

perusahaan mampu untuk mempengaruhi dan mendorong konsumen 

dalam menciptakan keputusan pembelian terhadap produk yang telah 

ditawarkan. Selain hal tersebut tujuan perusahaan mengkomunikasikan 
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produknya adalah agar konsumen dapat dengan mudah membedakan 

antara merek yang satu dengan merek yang lainnya. 

Konsumen adalah raja yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya, 

namun tidak sedikit pula bahwa konsumen kurang mengetahui dengan apa 

yang diinginkannya  dan ragu-ragu dalam membeli karena merasa 

kurangnya informasi yang diperoleh. Adanya kontak yang terus menerus 

dan pemberian informasi secara gencar merupakan sarana penting bagi 

kobnsumen untuk dapat melakukan pengambilan keputusan. 

Pengambilan keputusan saat ini lebih komplek daripada 

sebelumnya, konsumen memperoleh informasi yang banyak tentang suatu 

produk dengan melalui iklan, direct mailing, personal selling, yang 

dilakukan oleh perushaan dengan cara word of mouth ( Halfstrom, Chae 

dan Chung. 1992 ) 

Nilai-nilai suatu produk yang diberikan kepada konsumen seperti 

kualitas, inovasi dan kemasan menjadi pertimbangan yang utama bagi 

konsumen dalam membeli dan menggunakan suatu produk. Jika suatu 

perusahaan menginginkan produknya laku dipasaran maka kualitas yang 

baik dan memberikan promosi secara gencar dan terus menerus 

merupakan syarat yang utama bagi perusahaan. Dengan meningkatnya 

persaingan perusahaan telah dihadapkan pada banyaknya produk yang 

sejenis namun berbeda dalam segi kualitas dan promosi. 

Perusahaan Blackberry merupakan perusahaan yang bergerak 

dalam bidang alat komunikasi seluler. Perusahaan ini dapat dikatakan 



3 

 

perusahaan yang baru namun kebanyakan orang mengetahui produk-

produk yang telah dihasilkan dari perusahaan tersebut, bahkan banyak 

konsumen yang mempunyai antusias tinggi untuk membeli dan 

menggunakan  alat komunikasi seluler BlackBerry. 

Salah satu strategi pemasaran yang menjadi fenomena yang 

menarik untuk dibicarakan adalah Word of Mouth atau biasa dikenal 

sebagai komunikasi dari mulut ke mulut. Beberapa pemasar memandang 

rendah promosi semacam ini, karena promosi ini seringkali membutuhkan 

opinion leaders yang sangat sulit ditemukan. Selain itu WOM juga sangat 

sulit untuk dikontrol, padahal WOM bisa jadi lebih efektif dibandingkan 

dengan iklan. Beberapa perusahaan yang sukses menggunakan WOM 

antara lain Jco Donut. Google atau You Tube dan hampir dua pertiga dari 

keseluruhan penjualan yang terjadi di Amerika dipengaruhi oleh promosi 

dengan WOM baik secara langsung atau tidak, menurut Kinsey dan 

Mulyadi (2007:54).  

Menurut Kartajaya (2006:164), promosi yang paling efektif justru 

melalui word of mouth atau getok tular. Pelanggan yang terpuaskan akan 

menjadi pembicara produk yang telah digunakan secara lebih efektif dan 

meyakinkan daripada iklan dalam bentuk apapun. Menurut Kotler 

(2007:315), menyatakan WOM adalah pengaruh personal, yang berkaitan 

erat dengan produk yang mahal dan penug resiko. Sedangkan menurut 

Hesket (1997:98), harapan kemungkinan resiko yang akan diterima 

berkurang dengan bertanya atau meminta rekomendasi dari teman. Dan 
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menurut Lovelock (2001:44), menekankan bahwa WOM sebagai pendapat 

dan rekomendasi yang dibuat konsumen tentang pengalaman servis, yang 

mempunyai pengaruh kuat terhadap keputusan konsumen atau perilaku 

pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa orang lebih percaya informasi dari 

teman dibandingkan iklan ataupun tenaga penjual. Pelanggan akan lebih 

percaya kepada sumber yang lebih kredibel ( orang yang dikenal ) 

daripada salesperson perusahaan (Kartajaya, 2006:164). 

Komunikasi WOM berpengaruh signifikan terhadap perilaku 

pembelian konsumen. Thurau (2002 :32) menemukan bahwa komitmen 

secara signifikan berkontribusi pada keluaran dari pemasaran. Di 

Indonesia, penggunaan WOM lebih banyak dilakukan oleh perusahaan 

skalan kecil. Seperti, restoran, showroom mobil, dokter, dll (Mulyadi, 

2007:56). Apabila konsumen mempunyai image yang bagus terhadap 

suatu produk, maka konsumen akan melakukan pembelian produk 

tersebut. Didalam citra yang baik akan tersimpan sejumlah harapan, dan 

ketika harapan terpenuhi timbullah kepuasan konsumen. Hal inilah yang 

yang akan memperkuat loyalitas konsumen ( Susanto, 1997 : 112). 

Produk Handphone BlackBerry misalnya, alasan orang memilih 

Handphone BlackBerry antara lain, BlackBerry memiliki kemampuan 

layanan push e-mail, voice call, SMS, faksimili, browsing internet dan 

sebagainya. Mulai diperkantoran, di mall, di sekolah, melihat orang 

menggenggam Handphone Blackberry, sehingga hal ini sudah menjadi 

pemandangan yang umum. Dengan layanan tersebut pengguna BlackBerry 
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akan semakin dimudahan dalam penggunaannya dan juga adanya layanan 

BlackBerry Messanger (BBM) pengguna diberi kemudahan untk 

berkomunikasi sesama pengguna BlackBerry. Apalagi sejak 

diberitakannya bahwa sang presiden AS Obama sangat menggemari 

Handphone Blackberry membuat pandangan orang terhadap BlackBerry 

pun terdongkrak ke atas. (Tristianto, 2009). 

Dengan layanan yang diberikan produsen BlackBerry maka para 

pengguna BlackBerry merasakan suatu peningkatan harga diri atau 

peningkatan gengsi jika menggunakan handphone BlackBerry. 

Selanjutnya setelah konsumen memiliki handphone BlackBerry, 

konsumen akan melakaukan penilaian kepuasan terhadap kinerja maupun 

fitur yang ada pada produk BlackBerry tersebut. 

Faktor lain yang dibutuhkan oleh konsumen adalah suatu 

komunikas perusahaan yang diterima oleh konsumen. Fungsi lain dari 

komunikasi perusahaan juga untuk menjaga hubungannya dengan 

pelanggannya atau pengguna BlackBerry. Tujuan pemasaran yang 

difasilitasi Public Relation (PR) meliputi peningkatan awareness, 

menginformasikan sesuatu (produk, merek, perusahaan, aktivitas 

perusahaan) dan mendidik pelanggan, membentuk pemahaman atas 

produk dan perusahaan (Tjiptono dkk., 2008 : 556). 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka akan diteliti tentang Analisis 

Pengaruh Perceived Value Product dan Word of Mouth Communication 

Terhadap Keputusan Pembelian Handphone BlackBerry.  Merek tersebut 

http://eddytris.blogspot.com/
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dijadikan objek penelitian, karena menurut Mulya Chief Brand Consultant 

Markplus persepsi masyarakat yang menganggap BlackBerry sebagai alat 

komunikasi yang bergengsi (Firman,Chandrataruna, 2009). Juga menurut 

Reseach In Motion (RIM) selaku produsen BlackBerry, handphone 

BlackBerry laku keras di Indonesia dengan pertumbuhan 500% pada tahun 

2009 (Firman,Chandrataruna, 2009). 

B. RUMUSAN MASALAH  

Untuk mengetahui pengaruh word of mouth dan perceived value 

product terhadap keputusan pembelian konsumen, maka rumusan masalah 

yang dapat disimpulkan : 

 Apakah perceived value product dan  word of mouth berpengaruh 

secara signifikan terhadap keputusan pembelian handphone 

Blackberry? 

C. BATASAN MASALAH 

Pembatasan yang dikemukakan di sini adalah untuk membatasi ruang 

lingkup penelitian serta mempertimbangkan data yang tersedia maka 

penulis membatasi penelitian pada tahun 2011 dan penelitian hanya 

mencakup keputusan pembelian konsumen BlackBerry. 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

 Untuk mengetahui pengaruh perceived value product dan word of 

mouth  terhadap keputusan pembelian Handphone BlackBerry. 
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E. MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, 

beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah : 

1) Bagi perusahaan, Penelitian ini diharapkan menjadi bahan 

pertimbangan dan masukan bagi perusahaan dalam menetapkan 

kebijakan dan strategi di bidang pemasaran untuk mengembangkan 

usaha bisnis mereka.. 

2) Bagi peneliti lain, dapat digunakan sebagai masukan atau referensi 

bagi penelitian lebih lanjut 

 


