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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunikasi menurut Harold Lasswell dalam Deddy (2008) yakni “(cara

yang baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab

pertanyaan- pertanyaan berikut) Who Says What In Wich Channel To Whom With

What Effect?” atau jika diartikan kedalam bahasa Indonesia menjadi Siapa

Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Pengaruh

Bagaimana?.

Perkembangan komunikasi yang begitu pesat mengakibatkan terjadinya

perluasan komunikasi yang disebut dengan Komunikasi Massa. Menurut Jay

Black dan Frederick C. Whitney (1998) dalam Nurudin (2007), Komunikasi

Massa adalah sebuah proses dimana pesan-pesan diproduksi secara masal atau

tidak sedikit disebarkan kepada massa penerima pesan yang luas, anonim, dan

heterogen. Komunikasi massa merupakan sebuah proses penyampaian informasi

atau berkomunikasi melalui media massa, yakni baik berupa media cetak (surat

kabar, majalah, tabloid), media elektronik (radio, televisi), dan media cyber

(media online, internet).

Seiring dengan berjalannya waktu komunikasi melalui media massa

berkembang begitu signifikan. Perkembangan komunikasi begitu cepat

berkembang seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi. Teknologi

komunikasi begitu cepat berkembang terutama ketika media cyber mulai masuk

sebagai salah satu dari media massa yakni media online dan internet. Dengan
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adanya media cyber seseorang dimudahkan dalam tingat kecepatan pengaksesan

sebuah informasi, selain itu media cyber mempermudah seseorang untuk

melakukan sebuah interaksi sosial dengan orang lain maupun kelompok dengan

perbedaan jarak maupun waktu.

Internet merupakan salah satu dari media cyber yang sejak awal dari

kemunculannya hingga sekarang teruslah berkembang. Bukti dari perkembangan

teknologi informasi dan komunikasi yang diakibatkan oleh internet yakni,

maraknya jejaring sosial atau yang biasa disebut dengan media sosial seperti

Twitter, facebook, blog, path, instagram dan banyak lainnya. Sedangkan situs

jejaring sosial menurut Boyd dan Ellison (2007) dalam Rizqi (2016) merupakan

sebuah web berbasis jasa yang memungkinkan penggunanya untuk membuat

profil, melihat list pengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima

teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Sekarang ini di Indonesia

penggunaan internet meningkat begitu signifikan, faktor utama penikatan internet

ini diakibatkan oleh jejaring sosial karena untuk saat ini jejaring sosial telah

menjadi sebuah trend atau gaya hidup bagi sebagian masyarakat.

Menurut data dari hasil riset kerjasama PUSKAKOM (Pusat Kajian

Komunikasi) FISIP Universitas Indonesia yang dilakukan pada tahun 2014 lalu

menyatakan bahwa penggunaan internet di Indonesia tahun 2015 sudah mencapai

88,1 juta. Kemudian jika disesuaikan dengan jumlah populasi penduduk Indonesia

menurut data Badan Pusat Statistik  (BPS) mencapai 252,5 juta jiwa, maka

penggunaan internet di Indonesia mengalami pertumbuhan 16,2 juta jiwa dari

total 71,9 juta pengguna di tahun 2013 lalu. Selain itu dalam data PUSKAKOM
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juga melampirkan bahwa  85% penduduk Indonesia mengakses internet dengan

menggunakan perangkat mobile, kemudian disusul 32% via laptop, 14% via PC

serta 13% via tablet (http://m.liputan6.com, diakses 14 Desember 2016).

Berdasarkan artikel online Liputan 6 yang diunggah 24 Februari 2016

(http://m.liputan6.com, diakses 14 Desember 2016) kebiasaan orang Indonesia

yang terbiasa terkoneksi dengan internet dan menjadikan smartphone sebagai alat

khusus untuk mengakses internet dimanapun dan kapaunpun. Kemudian muncul

hasil survei dari GfK (Gesellschaft fur Konsumforschung) Asia di tahun 2015

bersama Indonesian Digital Association (IDA) dan Baidu yakni secara total waktu

yang digunakan pengguna smartphone di Indonesia ketika mengakses internet

yakni 5,5 jam per hari. Dengan intensitas penggunaan internet yang tinggi hal ini

memungkinkan seorang pengguna membuka 46 situs/ aplikasi dalam satu hari.

Kemajuan internet juga membawa banyak perubahan pada pasar,

konsumen, serta marketing. Sejak internet muncul pada awal tahun 2000

teknologi informasi mampu mampu menduduki peringkat utama serta

berkembang jauh dan disebut dengan istilah new wave technology. Sedangkan

menurut Hermawan Kertajaya (2010) mengatakan bahwa new wave technology

adalah teknologi yang memungkinkan konektivitas antar individu dan kelompok.

New wave technology meliputi tiga kekuatan utama: Komputer dan telepon

genggam yang murah, internet yang murah, dan open source. Teknologi ini

memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan dirinya dan berkolaborasi

dengan orang lain.
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Salah satu yang memungkinkan terciptanya new wave technology yakni

lahirnya media sosial. Dengan adanya media sosial seseorang dapat dengan

mudah membuat sebuah berita, menyampaikan ide, hiburan sekaligus

menikmatinya. Pada awal abad ke 21 adalah waktu dimana media sosial mulai

berkembang dengan pesat dan banyak digunakan. Tidak dapat dipungkiri lagi

manusia hidup berdampingan dengan gadget, begitupula dengan cara untuk

berkomunikasi sekarang ini mereka lebih cenderung melakukannya melalui

perantara media yakni media sosial ketimbang berkomunikasi secara langsung.

Mengapa demikian karena orang pada zaman ini telah diperkenalkan dengan

banyak perubahan melalui berbagai alat yang easy to use, friendlier, free to use

dan easy to (re)build. Masyarakat pada zaman ini tidak terlalu peduli dengan

aplikasi apa yang mereka gunakan, namun mereka tetap menghabiskan waktu

untuk menggunakannya karena mereka dituntut untuk terus berkembang

mengikuti trend pada abad ini. Pada trend abad ke 21 ini disediakan banyak sekali

varian aplikasi yang dapat digunakan untuk berbagai jenis kegiatan atau

memenuhi tujuan bagi setiap pengguna internet.

Selain internet, komunikasi pun juga memiliki peran penting dalam

kegiatan pemasaran dan biasanya digunakan untuk membangun citra atau untuk

meningkatkan penjualan. Salah satu teknik pemasaran yang digunakan di dunia

bisnis adalah word of mouth, kampanye marketing yang mengandalkan kekuatan

personal untuk menyebarkan informasi dari mulut ke mulut. Word of mouth atau

biasa disebut dengan WOM merupakan bagian yang penting dari strategi

komunikasi pemasaran.
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Komunikasi Word of mouth atau dapat juga disebut dengan komunikasi

dari mulut ke mulut merupakan gaya komunikasi tradisional tanpa melalui media

perantara, atau dilakukan secara offline. Namun dengan meningkatnya

penggunaan media sosial seperti facebook, Twitter, blog, path, instagram dan lain

lain telah mengubah wujud dari WOM itu sendiri. Sekarang ini kehidupan

manusia begitu berdampingan dengan teknologi, sehingga tidak heran jika

berkomunikasi secara face to face tidaklah menjadi prioritas utama. Seperti halnya

untuk membagikan pengalaman antara dua orang sekarang menjadi sangat mudah,

tidak perlu bagi mereka untuk bersusah payah untuk berbagi pengalaman secara

langsung atau bertatap muka, melainkan mereka dapat membagikan hanya melalui

media sosial yang lebih transparan dan dapat diakses dimanapun serta kapanpun

mereka inginkan. Dengan kemajuan internet yang begitu pesat mengakibatkan

jangkauan WOM (Word of Mouth) juga ikut meningkat seiring dengan

perkembangannya. Sehingga muncullah istilah baru yakni Electronic Word of

Mouth yang mana menurut Chaero et al. dalam Rizqi (2016) menyatakan bahwa

bentuk pertukaran informasi dan pengetahuan secara online pada platform publik

dikenal sebagai Electronic Word of Mouth (eWOM).

Electronic Word of Mouth merupakan sebuah istilah baru dalam

komunikasi yang merupakan perkembangan dari komunikasi tradisional tatap

muka menjadi lebih modern dengan bantuan media cyber atau sebuah media

elektronik dan banyak digunakan sebagai keperluan komunikasi satu arah maupun

melakukan timbal balik secara online. “Electronic Word of Mouth menjadi sebuah

venue atau sebuah tempat yang sangat penting untuk konsumen memberikan
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opininya dan dianggap lebih efektif ketimbang WOM karena tingkat aksesibilitas

dan jangkauannya yang lebih luas daripada WOM tradisional yang bermedia

offline” (Jalilvand dan Samiei, 2012). Hening- Thurau, et al. (2004) mengatakan

bahwa, “eWOM komunikasi pada Web-based opinion platforms dapat dimulai

karena keinginan untuk membantu konsumen lain dengan keputusan pembelian

mereka, untuk menyelamatkan orang lain dari pengalaman negatif, atau keduanya.

Dengan demikian, komunikasi tersebut dapat mencakup pengalaman konsumen

positif dan negatif dengan produk atau perusahaan.”

Dari beberapa definisi mengenai Electronic Word of Mouth dapat

disimpulkan bahwa eWOM adalah sebuah hal baru dalam komunikasi, khususnya

dalam bidang komunikasi pemasaran dimana eWOM dalam komunikasi

pemasaran memiliki manfaat baik untuk customer, calon customer maupun

sebuah perusahaan. Electronic Word of Mouth adalah tempat dimana setiap

individu dapat saling betukar dan menyampaikan informasi serta berbagi

pengalaman baik itu positif maupun negatif mengenai suatu hal yang pernah

dialami sebelumnya melalui media online.

Kegiatan komunikasi pemasaran saat ini semakin maju dan begitu mudah

dilakukan semenjak kepopuleran media sosial. Semenjak media sosial hadir untuk

promosi sebuah bisnis tidak lagi dilakukan melalui perantara perseorangan, radio,

media cetak maupun televisi. Karena sekarang kita hidup pada era digital media

online menjadi sebuah wadah yang dimanfaatkan untuk mempromosikan sebuah

bisnis. Hadirnya media sosial akibat kekuatan internet saat ini berpotensi untuk

menunjang keberhasilan dalam sebuah perencanaan promosi suatu usaha atau
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produk dengan mudah, cepat dan murah bahkan dapat dibilang tidak

mengeluarkan biaya sama sekali. Apalagi dengan berbagai sarana yang disediakan

oleh media sosial bersifat global, tidak dibatasi waktu, jangkauannya luas dan

praktis serta dapat mempermudah pemaksimalan kegiatan promosi.

Berawal dari maraknya fenomena media sosial ini banyak perusahaan

ingin mengakomodasi trend yang sedang berkembang. Hal tersebut dilakukan

perusahaan untuk mendapatkan nilai bisnis seperti meningkatkan loyalitas

pelanggan, meningkatkan penjualan dan pendapatan, meningkatkan kepuasan

pelanggan serta membangun brand awareness serta reputasi pelanggan (He, Zha

and Li, 2013 dalam Rizqi, 2016). Melalui media sosial interaksi antara perusahaan

dengan konsumen maupun calon konsumen dapat berlangsung secara langsung.

Selain itu melalui social media, perusahaan dapat mempromosikan sebuah produk

dan membentuk komunitas atau group online untuk konsumen yang menyukai

merek yang digunakan (Kaplan dan Haenlein dalam Rizqi, 2016). Dimana

nantinya melalui group online adan memicu terjadinya electronic word of mouth

yakni sebuah interaksi sosial yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk

bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam eWOM menurut pemaknaan Henning

Thurau (2004) Electronic word of mouth (e-WOM) adalah pernyataan positif atau

negatif yang dibuat oleh pelanggan potensial, pelanggan aktual dan mantan

pelanggan tentang produk atau perusahaan melalui internet.

Bentuk penyampaian pesan Electronic word of mouth (e-WOM) melalui

media sosial yakni disampikan berupa referensi, dimana seseorang memberikan

review kepada orang lain atau khalayak atas sebuah produk, pelayanan bahkan
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memungkinan bagi seseorang untuk memberikan sebuah rekomendasi ataupun

hanya sekedar untuk membagikan pengalaman. Review atau informasi yang telah

disampaikan oleh seseorang nantinya akan menjadi pengetahuan yang mungkin

akan dijadikan sebagai masukan oleh siapapun yang melihat informasi tersebut,

dimana pengetahuan yang didapat dari media sosial dirasa efektif dalam

mengurangi resiko atau ketidakpastian yang dialami oleh calon konsumen,

sehingga dari review tersebut akan membangun opini publik tentang citra sebuah

perusahaan. Jika banyak review terdahulu yang menyatakan hal positif citra

perusahaan pun akan baik di mata publik dan begitu pula jika yang terjadi

sebaliknya.

Contoh akan sadarnya pemanfaatan word of mouth pada media media

sosial dalam perusahaan kuliner di kota Malang salah satunya yakni seperti yang

dilakukan oleh DW coffee shop. Maraknya media sosial membuat DW coffee shop

turut menyadari dan mencoba membangun citra melalui perantara media sosial.

DW coffee shop memanfaatkan media sosial instagram sebagai salah satu alat

pemasarannya. DW coffee merupakan sebuah kedai kopi yang sudah berdiri

selama 5 tahun, dan sempat mengalami masa sulit sehingga harus berhenti selama

beberapa waktu dan akhirnya dapat bertahan sampai sekarang. Hal ini merupakan

sesuatu yang menarik sehingga peneliti menjadikan DW coffee shop sebagai objek

penelitian.

DW coffee shop tergolong aktif dalam pemanfaatan media sosial, baik

dalam segi pemasarannya, interaksi dengan pelanggan, serta berbagi segala

infornasi dan pengalaman melalui media sosial instagram dengan account
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@Dw_Coffee. Selain menggunakan media sosial instagram DW coffee juga

memanfaatkan media lain sebagai alat pemasarannya seperti facebook dan juga

Twitter. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan penerapan electronic word of

mouth yang dilakukan oleh DW coffee pada media sosial instagram karena

interaksi yang dilakukan lebih interaktif dibandingkan melalui facebook maupun

Twitter. Hal ini dapat dilihat melalui konten dari setiap kali posting di akun

instagram milik DW coffee, dari setiap konten yang diunggah dikemas sedemikian

rupa untuk mempercepat terjadinya proses mulai dari awareness hingga

advocation. Adanya e-WOM membuat kegiatan pemasaran DW coffee menjadi

lebih efektif dan evisien, karena dapat mempercepat tahapan dalam kegiatan

pemasaran untuk mencapai keberhasilan advocation dimana seseorang mulai

menganjurkan kepada orang lain untuk datang mencoba.

Selain itu peneliti memilih fokus pada media sosial instagram dikarenakan

oleh trend penggunaannya yang begitu cepat, hingga mengalahkan media sosial

twitter yang sempat populer sebelumya. Seperti yang dilansir dalam BBC

menyatakan bahwa salah satu media sosial yang paling cepat pertumbuhannya

saat ini adalah instagram. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah user

yang tergolong cepat karena pada September 2015 masih mencapai 400 juta user

namun saat ini sudah mencapai lebih dari 500 juta user yang memakai instagram

tiap bulannya. Semakin meluasnya layanan instagram ke ranah global dalam

kurun waktu yang begitu cepat dinilai telah mengalahkan jejaring sosial

mikroblog Twitter yang sejak beberapa bulan belakangan ini mengalami stagnan
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pertumbuhan pengguna di angka 300 juta user (http://www.bbc.com diakses 16

Desember 2016).

Tidak dapat dipungkiri lagi dalam kehidupan bermasyarakat, sekarang ini

instagram menjadi sebuah trend baru terutama dikalangan anak muda. Selain itu

instagram juga memiliki fasilitas yang serupa dengan media sosial lain seperti

direct message, comment, like, video, dan banyak lainnya. Tidak hanya itu saja

namun instagram juga memberi kemudahan bagi sebuah perusahaan dengan

tersediannya instagram for business dimana bagi pebisnis dapat memanfaatkan

akun instagram khusus dengan beberapa indikator. Untuk tampilan dari instagram

sendiri juga lebih menarik dibandingan dengan media sosial lainnya, karena

penyampaian pesan pada instagram berbasis foto dan video yang secara

psikomotorik lebih dapat diingat jika dibandingan dengan sebuah lisan maupun

tulisan. Seperti halnya dengan DW coffee mereka memanfaatkan kekuatan media

sosial instagram untuk mempengaruhi psikomotorik customer maupun calon

customer. Kemudian dari sana memungkinkan timbulnya kedekatan antara

perusahaan dengan pelanggan, dan nantinya akan meningkatkan hubungan

kedekatan dengan pelanggan dan akan menjadi alat demi terciptanya electronic

word of mouth.

Account instgram @Dw_Coffee, dengan jumlah followers yang kini

mencapai 9.582 followers (www.instagram.com/Dw_coffee , diakses 11 Februari

2017), tergolong aktif memberikan informasi produk maupun berbagi pengalaman

di media sosial Instagram. Followers @Dw_Coffee pun juga turut aktif

memberikan banyak gambar menarik yang dirancang sesuai dengan target
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audience DW coffee. Hal ini tentu akan mendukung terjadinya electronic word of

mouth antar para konsumen dengan perusahaan, ataupun konsumen dengan

konsumen lain pada media sosial Instagram.

Pada akhirnya berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH ELECTRONIC WORD OF

MOUTH DI MEDIA SOSIAL TERHADAP BRAND IMAGE COFFEE SHOP

(Studi pada Followers Account Instagram @Dw_Coffee di Kota Malang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah Apakah ada pengaruh yang terjadi antara variabel

electronic word of mouth terhadap variabel brand image dari DW coffee shop?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh

yang terjadi antara variabel electronic word of mouth terhadap brand image dari

DW coffee shop.

D. Manfaat penelitian

Penulis berharap dengan adanya dapat memberi nilai, secara akademis

maupun praktis yang berkaitan dengan pengaruh electronic word of mouth di

media sosial instagram terhadap brand image atau citra. Adapun manfaat

penelitian yang ingin dicapai antara lain.

1. Manfaat Akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar hasil dari penelitian ini

dapat memberikan konstribusi positif bagi program studi Ilmu Komunikasi
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terutama mengenai komunikasi pemasaran yang berhubungan dengan

electronic word of  mouth di media sosial instagram serta pengaruhnya

terhadap brand image atau citra. Serta peneliti berharap agar penelitian ini

dapat dijadikan sebagai referensi bagi yang ingin mengadakan peneitian

serupa.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan

terutama bagi DW coffee shop untuk menjalin relasi dengan pelanggan

melalui media sosial, kemudian untuk pelaku usaha sejenis dari hasil

penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan referensi terkait

analisis mengenai electronic word of mouth terhadap brand image atau

citra perusahaan.


