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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Saat ini kondisi pasar benar-benar crowded (penuh sesak) dan 

persaingan bisa disebut sangatlah kompetitif. Hal ini digambarkan dengan 

keberadaan banyaknya pesaing yang bergerak di bidang produk atau jasa 

serupa. Perusahaan yang memberikan jasa berkualitas dan bermutu, dapat 

memenuhi tingkat kepentingan konsumen akan dapat lebih bertahan karena 

menciptakan nilai yang lebih unggul daripada pesaingnya. Untuk dapat 

memenangkan persaingan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya, 

perusahaan dituntut mengembangkan strategi pemasaran yang tepat. 

Salah satu strategi pemasaran adalah Word of Mouth (WoM) atau biasa 

disebut dengan promosi dari mulut ke mulut. Word of Mouth merupakan 

komunikasi yang dilakukan oleh konsumen yang telah melakukan pembelian 

dan menceritakan pengalamannya tentang produk atau jasa tersebut kepada 

orang lain. sehingga secara tidak langsung konsumen tersebut telah melakukan 

promosi yang dapat menarik minat beli konsumen lain yang mendengarkan 

pembicaraan tersebut. 

Word of Mouth (WoM) terjadi ketika pelanggan berbicara kepada 

orang lain mengenai pendapatnya tentang suatu merek, produk, layanan atau 

perusahaan tertentu pada orang lain. Apabila pelanggan menyebarkan 



2 
 

opininya mengenai kebaikan produk maka disebut sebagai WoM positif, tetapi 

bila pelanggan menyebarkan opininya mengenai keburukan produk, maka 

disebut sebagai WoM negatif. (Brown, Barry, Dacin and Gunst, 2005:123-

138)  

WoM sangat cocok diterapkan di Indonesia. Hal ini didukung dengan 

adanya hasil riset pada Global Consumer Studi 2007 yang dilakukan oleh 

lembaga riset Nielsen, menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam jajaran 

lima besar negara dimana WoM dianggap sebagai bentuk iklan yang paling 

kredibel. Dari 47 negara di dunia, Indonesia menempati peringkat 3, setelah 

Hong Kong dan Taiwan (Vibiznews,  Oktober 2007).  

Selain itu WoM cocok untuk Indonesia karena konsumen Indonesia 

memiliki keunikan dalam hal attitude, perilaku maupun proses pengambilan 

keputusan dalam mengevaluasi dan membeli produk. Salah satu keunikan 

tersebut yaitu masyarakat Indonesia memiliki tingkat socializing yang kuat, 

seperti ungkapan orang Jawa yang menyatakan "berkumpul lebih penting dari 

pada makan" merupakan cerminan akan kekuatan pembentukan group dan 

komunitas. Dampak dari tingkat komunitas yang kuat ini sangatlah besar 

untuk strategi pemasaran, terutama dalam konteks penetrasi pasar. 

(www.Handiirawan.com 2007, "Karakter dan Perilaku Khas Konsumen 

Indenesia", 29 Mei 2007) 

Proses komunikasi Word of Mouth menjadi sangat efektif dalam 

membantu penetrasi pasar suatu merek, dan pastinya lebih efektif 

dibandingkan dengan yang ada di pasar Amerika. Hal ini didukung bukan 
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hanya faktor socializing yang tinggi, tetapi kebiasaan orang Indonesia yang 

banyak membicarakan hal-hal yang bersifat pribadi dan memiliki 

kecenderungan kuat untuk membagi informasi, merupakan bumbu penyedap 

dari komunikasi mulut ke mulut. Dengan jumlah jam kerja produktif yang 

lebih kecil dari masyarakat Amerika, membuat jumlah jam berkumpul dan 

ngobrol yang lebih tinggi pula. Tidak mengherankan bila Amerika mencatat 

bahwa konsumen yang merasa puas akan cerita kepada sekitar 2 hingga 5 

orang, maka menurut Irawan berdasarkan salah satu penelitiannya, konsumen 

Indonesia yang merasa puas, akan bercerita kepada sekitar 5 hingga 15 orang, 

tergantung dari jenis produk dan target yang dibidik. (www.Handiirawan.com 

2007, "Karakter dan Perilaku Khas Konsumen Indenesia", 29 Mei 2007) 

Konsumen yang puas akan memberitahukan kepada 4 atau 5 orang lain 

tentang pengalamannya, sedangkan konsumen yang tidak puas akan 

memberitahukan kepada 9 sampai 10 orang. Kondisi ini memperlihatkan 

bahwa konsumen lebih sering menceritakan ketidakpuasan terhadap barang 

atau jasa dibandingkan kepuasannya, sehingga pemasar perlu memperhatikan 

agar jangan sampai terjadi WoM negative dari perusahaan yang pada akhirnya 

akan mempengaruhi citra perusahaan. (Harrison, 2001: 60-75)  

Berpijak pada hasil penelitian yang menyatakan betapa penting dan 

berperannya WoM dalam mensukseskan pemasaran perusahaan, maka setiap 

perusahaan perlu membangun WoM positive disamping program-program 

marketing yang telah ada. Hal ini sangat relevan dilakukan apabila melihat 

keefektifan WoM dibanding media-media promosi yang lain. Dinyatakan 



4 
 

bahwa WoM positif tujuh kali lebih efektif daripada iklan di koran dan 

majalah, empat kali lebih efektif dari pada personal selling, dan dua kali lebih 

efektif daripada iklan di radio dalam mempengaruhi konsumen untuk 

berpindah merek. (Cengiz dan Yayla, 2007:73-82) 

Persaingan produk makanan/minuman khususnya saat ini sangat 

bermacam – macam variasinya. Misalnya saja sekarang ada yang 

memvariasikan minuman  tradisonal dengan bahan makanan modern seperti 

cappucino cincau, Randol  (radja cendol), ada pula yang memadukan dengan  

unsur kesehatan seperti minuman dari tebu dan sebagainya. Dengan semakin 

banyaknya usaha kuliner tersebut, sebagai pengusaha harus mempunyai trik 

dan kiat khusus agar produk makanan yang dijual tetap laku dan diminati oleh 

konsumen. Bagaimanapun juga makanan atau kuliner adalah kebutuhan 

primer bagi setiap orang, sehingga keberadaan bisnis pengadaan pangan 

sangat diminati oleh banyak kalangan. Ibaratnya semua orang menginginkan 

membuka usaha kuliner untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat atau 

bahkan menciptakan kebutuhan. 

Cokelat Klasik merupakan salah satu produk kuliner minuman yang  

memiliki pusat penjualan di Ruko Griya Amarta Kav R2, Malang – Jawa 

Timur. Cokelat Klasik ialah usaha dalam bidang kuliner dengan fokus 

pengolahan bahan dasar Cokelat. Suatu resep minuman Ice/Hot Chocolate 

yang lezat dan nikmat, serta memiliki kandungan beberapa zat yang baik di 

konsumsi oleh tubuh manusia seperti zat besi, vitamin, kalsium, magnesium, 

dan juga antioksidan. Original Recipes of Cokelat Klasik di ramu khusus oleh 
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owner Cokelat Klasik yakni Lindalala dan dibantu beberapa tim bagian 

produksi yang kemudian dikemas dalam bentuk packaging sehingga memiliki 

standar rasa yang sama pada setiap cabangnya. Cokelat Klasik menyuguhkan 

produk real chocolate yang berkualitas dengan harga terbatas.  Bisnis Cokelat 

Klasik ini telah tersebar di berbagai kota di Indonesia. Terhitung mulai dari 

Januari 2013 hingga Juni 2014 Cokelat Klasik telah memiliki 67 titik cabang 

yang tersebar di Kota Malang, Kediri, Gresik, Surabaya, Tulungagung, Solo, 

Cilegon, Balikpapan hingga Lampung. 

Persaingan yang ketat antara produk kuliner minuman, membuat 

Cokelat Klasik lebih berhati-hati dalam merancang pemasarannya untuk 

menarik minat konsumen. Salah satu cara agar dapat merebut pangsa pasar 

adalah dengan memperoleh pelanggan sebanyak-banyaknya. Pelaku usaha 

akan berhasil memperoleh pelanggan dalam jumlah yang banyak apabila 

dinilai dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan. Terciptanya kepuasan 

pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya hubungan antara 

pelaku usaha penyedia produk dan jasa dengan konsumen menjadi harmonis, 

memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang, membentuk suatu 

rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan pelaku usaha. 

Berangkat dari paparan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji  

Proses Komunikasi Word of Mouth Dalam Pemasaran Produk (Studi 

Pada Konsumen Cokelat Klasik Di Kota Malang). 


