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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

E.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Electronic Word of Mouth di

Media Sosial Terhadap Brand Image DW Coffee Shop (Studi pada Followers

Account Instagram @Dw_Coffee di Kota Malang)”, peneliti juga melakukan

studi kepustakaan terhadap beberapa jurnal penelitian sejenis yang telah dilakukan

sebelumnya. Penelitian mengenai eWOM (Electronic Word of Mouth) masih

tergolong baru dan sebagian besar penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui

implikasi dari penggunaan eWOM terhadap minat beli konsumen, namun kali ini

peneliti ingin mengetahui implikasi dari penggunaan eWOM terhadap Brand

Image. Penelitian mengenani eWOM di media sosial Instagram ini memiliki

tujuan yakni ingin mengetahui seberapa jauh penyebaran eWOM di media sosial

yang berdampak pada brand image sebuah perusahaan di kalangan konsumen.

Penelitian sebelumnya menggambarkan berbagai macam variabel dalam

electronic word of mouth dengan menggunakan variabel yang beragam sebagai

alat ukurnya. Diharapkan beberapa rujukan ini dapat menunjang penulis dalam

melakukan sebuah penelitian.

Penelitian pertama yakni penelitian yang dilakukan oleh (Hennig-Thurau

et al., 2004) dengan judul penelitian mengenai eWOM yakni Electronic word-of-

mouth Via Consumer Opinion Platform: What Motivates Consumer To Articulate

Themselves On The Internet. Jurnal penelitian ini memiliki tujuan untuk lebih

memahami motivasi seseorang konsumen dibalik keputusannya untuk terlibat
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dalam komunikasi eWOM di Web dengan basis consumer opinion platform.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan

kuesioner dan menggunakan sampel online dari sekitar 2000 konsumen.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen menginginkan

interaksi sosial, keinginan untuk mendapat intensif ekonomi, perhatian kepada

konsumen lain, dan potensi untuk meningkatkan nilai diri sendiri merupakan

faktor utama yang mendorong timbulnya eWOM. Dalam penelitian ini juga

ditemukan dimensi eWOM yakni Platform Assistance, Venting Negative Feeling,

Concern for Other Consumers, Extraversion/Positive Self Enhancement, Social

Benefit, Economic Incentive, Helping The Company, dan Advice Seeking.

Selanjutnya penelitian kedua yang dilakukan oleh (Eunha Jeong et al.,

2011) dalam jurnal penelitian yang berjudul Restaurant Experiences Trianggering

Positive Electronic Word of Mouth (eWOM) Motivationas. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengalaman konsumen terhadap restoran

yang kemudian dapat memicu pelanggan terlibat didalam eWOM positif.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni kuantitatif,

dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara kuantitatif melalui

kuesioner.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapatnya beberapa hal yang memicu

terjadinya eWOM yang pertama adalah kualitas makanan sebuah restoran

mempengaruhi pelanggan unutk menyebarkan eWOM positif serta didorong oleh

keinginan mereka untuk membantu restoran. Kedua pengalaman yang memuaskan

dengan karyawan di restoran dapat memicu terjadinya eWOM positif, hal ini
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termotifasi oleh kebutuhan untuk membantu restoran atau untuk

mengekspektasikan perasaan positif. Ketiga suasana superior direstoran juga

dapat menimbulkan eWOM positif, hal ini didorong oleh rasa kepedulian terhadap

orang lain. Dan yang keempat kewajaran harga di restoran tidak mendorong

pelanggan untuk melakukan eWOM.

Penelitian ketiga dilakukan oleh (Viranti Mustika Sari, 2012) dengan judul

penelitian Pengaruh Electronic Word of Mouth di Media Sosial Twitter Terhadap

Minat Beli Konsumen (Studi pada Restoran Hollycowsteack). Penelitian ini

dilakukan dengan metode kuantitatif dengan menggunakan kuesioner dan

dianalisis menggunakan multiple regression. Serta sampel yang digunakan dalam

penelitian ini berjumlah 100 responden yang dihitung menggunakan metode non-

probability sampling serta teknik snowball. Hasil dari penelitian ini menyatakan

bahwa electronic word of mouth (eWOM) yang terjadi pada media sosial Twitter

memiliki pengaruh kuat terhadap minat beli konsumen restoran Hollycowsteack.

Penelitan keempat dilakukan oleh (Rizqi Dwi, 2015) dengan judul

penelitian Pengaruh Dimensi Electronic Word of Mouth di Media Sosial Twitter

Terhadap Minat Beli Konsumen Cafe (Studi pada Followers Account Twitter

@Bunchbead di Kota Malang). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan

kuantitatif serta menggunakan jenis penelitian explanatory. Dalam penelitian ini

menggunakan teknik non-probability sampling dengan sampel sebanyak 110

responden. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa adanya pengaruh

antara variabel-variabel electronic word of mouth yakni concern for other, helping
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the company, dan expressing positive feeling di media sosial twitter yang memiliki

pengaruh kuat terhadap minat beli konsumen cafe Bunchbead.

Kemudian penelitian yang kelima dilakukan oleh (Annisa Magya, 2016)

dengan judul penelitian Pengaruh eWOM Terhadap, Brand Image, Brand Trust,

Serta Dampaknya Terhadap Minat Beli Produk Smartphone Iphone (Studi pada

Masyarakat di Yogyakarta). Penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan

kuantitatif menggunakan jenis penelitian survey, dimana instrumen penelitian ini

berupa kuesioner. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 180 yang ditentukan

dengan menggunakan teknik purposive sampling.

Untuk uji validitas instrumen penelitian ini menggunakan Confirmatory

Factor Analisys sedangkan uji reliabilitasnya menggunakan Alpha Cronbach,

teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur dengan program AMOS versi

21.0. kemudian hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa eWOM berpengaruh

posittif terhadap brand image, brand trust serta minat beli produk smartphone

Iphone.

E.2 Komunikasi

Menurut Bernard Berelson dan Gary A. Steiner dalam Deddy Mulyana

(2008) Komunikasi: tansmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan

sebagainya, dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, figur, grafik,

dan sebagainya. Tindakan atau proses transmisi itulah yang biasanya disebut

dengan komunikasi.

Kemudian definisi komunikasi menurut Harold Lasswell dalam Deddy

(2008) mengatakan bahwa (Cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi
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adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut) Who Says What In

Which Channel To Whom With What Effect? Atau Siapa Mengatakan Apa Dengan

Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Pengaruh Apa. Berdasarkan definisi yang

telah dikemukakan oleh Lasswell kemudian timbul lima unsur dari komunikasi

yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya yaitu sumber (source) dimana

sumber ini dapat dikatakan sebagai komunikator yakni merupakan seseorang yang

membawa atau menyampaikan pesan, kemudian yang kedua adalah pesan

(message) dimana pesan ini merupakan sesuatu yang dikomunikasikan oleh

komunikator kepada komunikan (penerima pesan), ketiga saluran atau media

yakni merupakan sebuah perantara bagi komunikator untuk menyampaikan

pesannya kepada komunikan. Keempat penerima (receiver) biasa juga disebut

dengan komunikan yakni penerima pesan yang telah disampaikan oleh

komunikator, kelima efek yaitu reaksi yang diterima oleh komunikan ketika telah

menerima atau berkomunikasi dengan komunikator. Selain itu ada unsur lain yang

sering ditambah yakni umpan balik (feed back), gangguan/ kendala (noise/

barries), dan konteks atau situasi komunikasi.

Dari dua definisi diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya

komunikasi memiliki arti yakni, komunikasi adalah sebuah proses penyampaian

pesan dari seseorang penyampai pesan (komunikator) kepada penerima pesan

(komunikan) baik disampaikan secara langsung maupun tidak langsung yang

bertujuan untuk memberi stimulus atau rangsangan kepada penerima pesan.

Kemudian hal terpenting dalam kegiatan berkomunikasi yakni adanya rangsangan

balik dari penerima pesan kepada penyampai pesan.
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E.3 Komunikasi Massa

Menurut Josep A. Devito dalam Nurudin (2007) yakni pernyataan beliau

jika diterjemahkan secara bebas bisa berarti, “ Pertama, komunikasi massa adalah

komunikasi yang ditujukan  kepada massa, kepada khalayak yang luar biasa

banyaknya. Ini tidak berarti bahwa khalayak meliputi seluruh penduduk atau

semua orang yang membaca atau semua orang yang menonton televisi, agaknya

ini tidak berarti pula bahwa khalayak itu besar dan pada umumnya agak sukar

untuk didefinisikan. Kedua, komunikasi massa adalah komunikasi yang

disalurkan oleh pemancar-pemancar yang audio dan atau visual. Komunikasi

massa barangkali akan lebih mudah dan lebih logis bila didefinisikan menurut

bentuknya (televisi, radio, surat kabar, majalah, film dan buku).

Sementara itu, menurut Jay Black dan Frederick C. Whitney (1988) dalam

Nurudin (2007) disebutkan, Komunikasi massa adalah sebuah proses dimana

pesan-pesan yang diproduksi secara massal/ tidak sedikit itu disebarkan kepada

massa penerima pesan yang luas, anonim, dan heterogen.”

Menurut Jhon Vivian dalam bukunya Teori Komunikasi Massa (2008)

memaparkan bahwa komunikasi masa dapat didefinisikan sebagai proses

penggunaan sebuah medium massa untuk mengiri pesan kepada audien yang luas

untuk tujuan memberi informasi, menghibur, atau membujuk. Selain itu beliau

juga memaparkan bahwa komunikasi menyusun pesan yang efektif untuk ribuan

orang dengan latar belakang dan kepentingan yang berbeda-beda membutuhkan

keahlian yang berbeda dengan sekedar bicara dengan teman. Menyusun pesan
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lebih kompleks karena ia harus menggunakan suatu sarana misalnya percetakan,

kamera atau perekam.

Jika ditarik sebuah kesimpulan dari beberapaa teori diatas, maka

Komunikasi Massa merupakan sebuah proses penyampaian pesan baik berupa

audio maupun visual kepada penerima pesan yang luas. Dalam komunikasi massa

tidak dapat diketahui siapa penerima pesannya, namun pesan ada untuk

disampaikan kepada semua khalayak atau audien massa. Serta penerimaan pesan

dalam komunikasi massa berlangsung secara serempak, dengan artian siapapun

dan dimanapun seseorang dapat menerima pesan yang disampaikan.

E.3.1 Ciri-ciri Komunikasi Massa :

1. Komunikator dalam Komunikasi Massa Melembaga

Menurut Alexis. S Tan (1981) dalam Nurudin (2007) Komunikator

dalam komunikasi massa merupakan lembaga karena elemen utama

komunikasi massa adalah media massa.

2. Komunikan dalam Komunikasi Massa Bersifat Heterogen

Menurut Herbert Blumer dalam Nurudin (2007) tentang pemberian

Menurut beliau audience dalam komunikasi massa sangatlah heterogen,

yakni memiliki heterogenitas komposisi atau susunan. Dengan artian

audience dapat berasal dari kelompok masyarakat yang berbeda, tidak

saling mengenal satu sama lain, serta tidak terjadi interaksi secara

langsung.
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3. Pesannya Bersifat Umum

Pesan-pesan dalam komunikasi massa ditujukan kepada masyarakat

plural. Pesan yang dikemukakan pun tidak bersifat khusus atau pesan

memang tidak disengaja merujuk untuk golongan tertentu.

4. Komunikasinya Berlangsung Satu Arah

Berlangsung satu arah, dimana komunikasi yang terjadi yakni dari

media massa kepada khalayak dan tidak berlaku sebaliknya. respon dari

khalayak tidak dapat secara langsung diberikan kepada media massa yang

berlaku sebagai komunikator, kalaupun bisa sifatnya tertunda.

5. Komunikasi Massa Menimbulkan Keserempakan

Komunikasi massa timbul akibat keserempakan penyampaian pesan,

khalayak dapat menikmati media massa tersebut dengan kurun waktu

hampir bersamaan. Keserempakan ini begitu terasa ketika mengamati pada

media komunikasi massa seperti internet, melalui perantara media ini

pesan akan lebih cepat disiarkan.

6. Komunikasi Massa Mengandalkan Peralatan Teknis

Peralatan teknis merupakan alat pemancar untuk media elektronik

yang sangat dibutuhkan media massa, berguna demi kecepatan

penyebaran pesan dapat serentak diterima oleh khalayak.

7. Komunikasi Massa Dikontrol oleh Gatekeeper

Gatekeeper ini berfungsi sebagai pihak yang turut serta dalam

menentukan pengemasan sebuah pesan dari media massa. Gatekeeper

yang dimaksud disini antara lain adalah reporter, editor film/surat
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kabar/buku, manager pemberitaan, penjaga rubrik,kameramen, sutradara,

dan lembaga sensor film yang semuanya mempengaruhi bahan-bahan yang

akan dikemas dalam pesan-pesan dari media masing-masing.

E.3.2 Komponen Komunikasi Massa

Menurut Jhon Vivian dalam bukunya Teori Komunikasi Massa

memaparkan bahwa komunikasi massa adalah proses yang dipakai komunikator

massa untuk mengirimkan pesan merek kepada audien massa. Mereka

melakukannya melalui media massa. Komponen dalam komunikasi massa ada 5,

yakni :

1. Komunikator Massa

Komunikator massa (mass communicator) yakni orang-orang yang

memproduksi pesan yang disampaikan lewat media massa serta

mereka tidak dapat melihat audiennya. Orang-orang ini mencakup

jurnalis, penulis naskah film, penulis lagu, penyiar televisi, disc jockey

radio, praktisi public relations, dll.

2. Pesan Massa

Item berita adalah pesan massa (mass message), pesan adalah

bentuk paling nyata dari hubungan kita dengan media massa. Kita

memperhatikan media karena ingin mendapatkan pesannya.

3. Media Massa

Media massa (mass media) adalah sarana yang membawa pesan.

Media massa utama adalah buku, majalah, koran, televisi, radio,

rekaman, film, dan web.
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4. Komunikasi Massa

Proses dimana pesan sampai ke audien melalui media massa

disebut “komunikasi massa” (mass communication).

5. Audien Massa

Audien massa yakni orang yang menerima pesan dari komunikator

massa melalui media massa. Jumlah dari audien massa tidak dapat

diprediksi oleh komunikator massa berapa besarnya, apalagi efek yang

diterima dari pesannya.

E.4 Komunikasi Pemasaran

Menurut Terence A. Shimp (2003) komunikasi pemasaran adalan aspek

penting dalam keseluruhan misi pemasaran serta penentu suksesnya pemasaran.

Komunikasi pemasaran dapat dipahami dengan menguraikan kedua unsur

pokoknya, yaitu komunikasi dan pemasaran. Komunikasi adalah proses dimana

pemikiran dan pemahaman disampaikan antar individu, atau antara individu

dengan organisasi. Pemasaran adalah sekumpulan kegiatan dimana perusahaan

dan organisasi lainnya mentransfer nilai-nilai (pertukaran) antara mereka dengan

pelanggannya. Jika digabungkan, komunikasi pemasaran merepresentasikan

gabungan semua unsur dalam bauran pemasaran merek, yang memfasilitasi

terjadinya pertukaran dengan menciptakan suatu arti yang disebarluaskan kepada

pelanggan atau klien.

Sedangkan menurut Kotler & Keller (2009) komunikasi pemasaran adalah

sarana dimana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan

mengingatkan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai
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produk dan merek yang dijual. Komunikasi pemasaran bertujuan untuk

membangun interaksi antara perusahaan dengan konsumen sehingga dapat

memperkenalkan produknya. Masih menurut Kotler dan Keller (2009)

komunikasi pemasaran memungkinkan perusahaan menghubungkan merek

mereka dengan orang, tempat, acara, merek lain, pengalaman, perasaan, dan hal

lainnya untuk membangun ekuitas merek dan menanamkan mereknya dalam

ingatan konsumen.

E.4.1 Bauran Komunikasi Pemasaran

Menurut Kotler dan Keller (2009) bauran komunikasi pemasaran terdiri

dari delapan model utama:

1. Iklan

Iklan merupakan bentuk presentasi nonpersonal dan promosi ide, baik

barang maupun jasa melalui sponsor yang jelas dan bersifat berbayar.

2. Promosi penjualan

Insentif yang diberikan dalam jangka waktu pendek untuk mendorong

pembelian atau penjualan dari suatu produk atau jasa.

3. Acara dan pengalaman

Kegiatan dan program yang dirancang dan disponsori perusahaan untuk

menciptakan interaksi harian dan interaksi yang berhubungan dengan

merek tertentu.

4. Hubungan masyarakat dan publisitas

Berbagai program yang dirancang perusahaan untuk mempromosikan dan

melindungi citra perusahaan atau produk individunya.
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5. Pemasaran langsung

Penggunaan media surat, telepon, email atau internet untuk berkomunikasi

secara langsung dengan pelanggan atau pihak tertentu

6. Pemasaran interaktif

Kegiatan dan program online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan

atau calon pelanggan potensial baik secara langsung maupun tidak

langsung meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra, atau menciptakan

penjualan produk dan jasa.

7. Penjualan personal

Interaksi setiap tatap muka dengan satu atau lebih calon pembeli potensial

yang bertujuan untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan

pengaduan pesanan.

8. Pemasaran dari mulut ke mulut (word-of-mouth)

Komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik antar masyarakat yang

berhubungan dengan keunggulan, pengalaman membeli, dan

menggunakan produk atau jasa

E.4.2 Komunikasi Pemasaran Terpadu

Menurut Terance A. Shimp (2003) belakangan ini telah terjadi satu trend

aplikasi dengan istilah komunikasi pemasaran terpadu (integreated marketing

communication IMC). Bahkan trend ini  merupakan salah satu perkembangan

yang penting dalam dunia pemasaran di tahun 1990-an. Sehingga dalam bukunya

Terence A. Shimp mengemukakan bahwa IMC adalah proses pengembangan dan

implementasi berbagai bentuk program komunikasi persuasif kepada pelanggan
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dan calon pelanggan secara berkelanjutan. Tujuan IMC adalah mempengaruhi

atau memberikan efek langsung kepada perilaku khalayak sasaran yang

dimilikinya. IMC menganggap seluruh sumber yang dapat menghubungkan

pelanggan atau calon pelanggan dengan produk atau jasa dari suatu merek atau

perusahaan, adalah jalur yang potensial untuk menyampaikan pesan di masa

datang.  Lebih jauh lagi IMC menggunakan semua bentuk komunikasi yang

relevan serta yang dapat diterima oleh pelanggan atau calon pelanggan. Dengan

kata lain, proses IMC berawal dari pelanggan atau calon pelanggan, kemudian

berbalik kepada perusahaan untuk menentukan dan mendefinisikan bentuk dan

metode yang perlu dikebangkan bagi program komunikasi yang persuasif.

Definisi tersebut menunjukkan lima ciri yang melekat pada filosofi dan aplikasi

dari komunikasi pemasaran terpadu.

E.4.3 Ciri utama IMC (Integrated Marketing Communication) :

1. Mempengaruhi Perilaku : hal ini berarti komunikasi pemasaran

harus melakukan lebih dari sekedar mempengaruhi kesadaran merek

atau “memperbaiki” perilaku konsumen terhadap merek. Sebaliknya,

kesuksesan IMC membutuhkan usaha-usaha komunikasi yang

diarahkan kepada peningkatan beberapa bentuk respon dari perilaku

konsumen. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk menggerakan

orang untuk bertindak.

2. Berawal dari Pelanggan dan Calon Pelanggan : IMC menghindari

pendekatan inside-out (dari perusahaan kepada pelanggan) dalam

mengidentifikasi bentuk penghubung mereka dengan pelanggan,
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melainkan memulainya dari pelanggan (outside-in) untuk menentukan

metode komunikasi yang baik dalam melayani kebutuhan informasi

pelanggan, serta memotivasi mereka untuk memberi suatu merek.

3. Menggunakan Seluruh Bentuk “Kontak” : IMC menggunakan

seluruh bentuk komunikasi dan seluruh kontak, istilah kontak dipakai

untuk menerangkan jenis media penyampaian pesan yang dapat meraih

pelanggan dan menyampaikan merek yang dikomunikasikan melalui

cara yang mendukung.

4. Menciptakan Strategi : dalam definisi IMC terkandung kebutuhan

akan sinergi (kesinambungan). Semua elemen komunikasi (iklan,

tempat pembelian, promosi penjualan, event, dan lain-lain) harus

berbicara satu suara; koordinasi merupakan hal yang penting untuk

menghasilkan citra merek yang kuat dan utuh, serta dapat membuat

konsumen melakukan aksi. Kegagalan dalam mengkoordinasi semua

elemen komunikasi dapat menghasilkan pengulangan upaya yang sia-

sia atau lebih buruk lagi pesan yang kontradiktif, mengenai merek.

5. Menjalin Hubungan : kepercayaan bahwa komunikasi pemasaran

yang sukses membutuhkan terjadinya hubungan antara merek dengan

pelanggannya. Suatu hubungan merupakan “pengait” yang tahan lama

antara merek dengan konsumen, ia membangkitkan pembelian yang

berulang dan bahkan loyalitas terhadap merek. Perusahaan telah

menyadari bahwa lebih menguntungkan untuk menjalin dan

mempertahankan hubungan dengan pelanggan yang sudah ada
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dibandingkan dengan mencari pelanggan baru. Hal ini menjelaskan

adanya pertumbuhan jumlah frequent-flyer dan berbagai program lain

yang menggunakan kata “frequency,” “loyalty,” atau “ambassador.”

E.5 Komunikasi Word of Mouth (WOM)

Menurut Kotler & Keller (2009) dalam bukunya yang berjudul

Managemen Pemasaran memaparkan bahwa Word of Mouth Communication

(WOM) atau komunikasi dari mulut ke mulut merupakan proses komunikasi yang

berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap

suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara

personal.

Komunikasi dari mulut ke mulut merupakan salah satu saluran komunikasi

yang sering digunakan oleh perusahaan yang memproduksi baik barang maupun

jasa karena komunikasi dari mulut ke mulut (word of mouth) dinilai sangat efektif

dalam memperlancar proses pemasaran dan dinilai mampu memberikan

keuntungan kepada perusahaan.

Masih menurut pendapat Kotler & Keller (2009), saluran komunikasi

personal yang berupa ucapan atau perkataan dari mulut ke mulut (word of mouth)

dapat menjadi metode promosi yang efektif karena pada umumnya disampaikan

dari konsumen oleh konsumen dan untuk konsumen, sehingga pelanggan yang

puas dapat menjadi media iklan bagi perusahaan.

Selain itu, saluran komunikasi personal word of mouth tidak membutuhkan

biaya yang besar karena dengan melalui pelanggan yang puas, rujukan atau
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referensi terhadap produk hasil produksi perusahaan akan lebih mudah tersebar ke

konsumen-konsumen lainnya (Kotler & Keller, 2009).

E.6 Perilaku Konsumen

Menurut Kotler dan Keller (2009), perilaku konsumen adalah studi tentang

bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan,

dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan

dan keinginan mereka. Sedang definisi perilaku konsumen menurut Schiffman

dan Kanuk (2007) dalam Rizqi (2016) adalah perilaku yang ditunjukkan

konsumen dalam pencarian akan pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan

penggantian produk dan jasa yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan

konsumen.

E.6.1 Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen menurut Kotler & Keller

(2009), yakni:

1. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (Culture) mengkompromikan nilai-nilai dasar, persepsi,

keinginan, dan perilaku yang dipelajari seseorang secara terus-menerus

dalam sebuah lingkungan. (Kotler et, al., 2003).

a. Subkultur

Merupakan bagian-bagian kecil pembentuk budaya yang memberikan

identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk anggota mereka.

Subbudaya meliputi kebangsaan, agama, kelompok ras, dan geografis

(Kotler & Keller,2009). Meskipun konsumen pada negara yang berbeda
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mempunyai suatu kesamaan, nilai, sikap, dan perilakunya sering kali

berbeda secara dramatis. (Kotler et, al., 2003).

b. Kelas Sosial

Pengelompokkan individu berdasarkan kesamaan nilai, minat, dan

perilaku. Kelompok sosial tidak hanya ditentukan oleh satu faktor saja

misalnya pendapatan, tetapi ditentukan juga oleh pekerjaan, pendidikan,

kekayaan, dan lainnya (Kotler & keller, 2009).

2. Faktor Sosial

a. Kelompok Acuan

Sikap dan perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak grup-grup kecil.

Kelompok dimana orang tersebut berada yang mempunyai pengaruh

langsung disebut membership group. Membership group terdiri dari dua,

meliputi primary groups (keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja) dan

secondary groups yang lebih formal dan memiliki interaksi rutin yang

sedikit (kelompok keagamaan, perkumpulan profesional dan serikat

dagang). (Kotler et, al., 2003).

b. Pengaruh Keluarga

Keluarga memberikan pengaruh yang besar dalam perilaku pembelian.

Para pelaku pasar telah memeriksa peran dan pengaruh suami, istri, dan

anak dalam pembelian produk dan servis yang berbeda. Anak-anak

sebagai contoh, memberikan pengaruh yang besar dalam keputusan yang

melibatkan restoran fast food. (Kotler et, al., 2003).
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c. Peran dan Status

Seseorang memiliki beberapa kelompok seperti keluarga,

perkumpulan-perkumpulan, atau organisasi. Sebuah role terdiri dari

aktivitas yang diharapkan pada seseorang untuk dilakukan sesuai dengan

orang-orang di sekitarnya. Tiap peran membawa sebuah status yang

merefleksikan penghargaan umum yang diberikan oleh masyarakat (Kotler

& Keller, 2009).

3. Faktor Pribadi

a. Situasi Ekonomi

Keadaan ekonomi seseorang akan mempengaruhi pilihan produk,

contohnya merek handphone iPhone diposisikan untuk konsumen kelas

atas sedangkan Nokia dimaksudkan untuk konsumen kelas menengah.

Situasi ekonomi seseorang amat sangat mempengaruhi pemilihan produk

dan keputusan pembelian pada suatu produk tertentu (Kotler, Amstrong,

2006).

b. Gaya Hidup

Pola kehidupan seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas,

ketertarikan, dan opini orang tersebut. Orang-orang yang datang dari

kebudayaan, kelas sosial, dan pekerjaan yang sama mungkin saja

mempunyai gaya hidup yang berbeda (Kotler, Amstrong, 2003)

c. Kepribadian dan Konsep Diri

Kepribadian (Personality) adalah karakteristik unik dari psikologi

yang memimpin kepada kestabilan dan respon terus menerus terhadap



31

lingkungan orang itu sendiri, contohnya orang yang percaya diri, dominan,

suka bersosialisasi, otonomi, defensif, mudah beradaptasi, agresif (Kotler,

Amstrong, 2003). Tiap orang memiliki gambaran diri yang kompleks, dan

perilaku seseorang cenderung konsisten dengan konsep diri tersebut

(Kotler et, al., 2003).

d. Umur dan Siklus Hidup

Orang-orang merubah barang dan jasa yang dibeli seiring dengan

siklus kehidupannya. Rasa makanan, baju-baju, perabot, dan rekreasi

sering kali berhubungan dengan umur, membeli juga dibentuk oleh family-

life-cycle. Faktor-faktor penting yang berhubungan dengan umur sering

diperhatikan oleh para pelaku pasar. Ini mungkin dikarenakan oleh

perbedaan yang besar dalam umur antara orang-orang yang menentukan

strategi marketing dan orang-orang yang membeli produk atau servis.

(Kotler et, al., 2003)

e. Pekerjaan

Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibeli.

Contohnya, pekerja konstruksi sering membeli makan siang dari catering

yang datang ke tempat kerja. Bisnis eksekutif, membeli makan siang dari

full service restoran, sedangkan pekerja kantor membawa makan siangnya

dari rumah atau membeli dari restoran cepat saji terdekat (Kotler et, al.,

2003)
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4. Faktor Psikologi

a. Motivasi

Kebutuhan yang mendesak untuk mengarahkan seseorang untuk

mencari kepuasan dari kebutuhan. Berdasarkan teori Maslow, seseorang

dikendalikan oleh suatu kebutuhan pada suatu waktu. Kebutuhan manusia

diatur menurut sebuah hierarki, dari yang paling mendesak sampai paling

tidak mendesak (kebutuhan psikologikal, keamanan, sosial, harga diri,

pengaktualisasian diri). Ketika kebutuhan yang paling mendesak itu sudah

terpuaskan, kebutuhan tersebut berhenti menjadi motivator, dan orang

tersebut akan kemudian mencoba untuk memuaskan kebutuhan paling

penting berikutnya (Kotler et, al., 2003).

b. Persepsi

Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengorganisasi,

dan menerjemahkan informasi untuk membentuk sebuah gambaran yang

berarti dari dunia. Orang dapat membentuk berbagai macam persepsi yang

berbeda dari rangsangan yang sama (Kotler et, al., 2003).

c. Pembelajaran

Pembelajaran adalah suatu proses, yang selalu berkembang dan

berubah sebagai hasil dari informasi terbaru yang diterima (mungkin

didapatkan dari membaca, diskusi, observasi, berpikir) atau dari

pengalaman sesungguhnya, baik informasi terbaru yang diterima maupun

pengalaman pribadi bertindak sebagai feedback bagi individu dan
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menyediakan dasar bagi perilaku masa depan dalam situasi yang sama

(Schiffman, Kanuk, 2004) dalam Rizqi (2016).

d. Kepercayaan dan Sikap

Kepercayaan adalah pemikiran deskriptif bahwa seseorang

mempercayai sesuatu. Kepercayaan dapat didasarkan pada pengetahuan

asli, opini, dan iman (Kotler, Amstrong, 2003). Sedangkan Sikap adalah

evaluasi, perasaan suka atau tidak suka, dan kecenderungan yang relatif

konsisten dari seseorang pada sebuah obyek atau ide (Kotler, Amstrong,

2003).

E.7 Definisi Konsep

E.7.1 Electronic Word of Mouth (eWOM)

Internet menyebabkan munculnya paradigma baru mengenai komunikasi

tatap muka atau word of mouth. Bentuk komunikasi face to face ini pada awalnya

didefinisikan sebagai bentuk komunikasi non-komersial antar pribadi, saat ini

telah mengalami sebuah evolusi menjadi bentuk komunikasi baru yakni electronic

word of mouth (eWOM). Pengertian eWOM sendiri didefinisikan oleh Henning-

Thurau et.al, (2004) yakni merupakan pernyataan positif atau negatif yang dibuat

oleh pelanggan potensial, pelanggan aktual dan mantan pelanggan tentang produk

atau perusahaan melalui internet. Gruen et al., (2006) mendefinisikan e-WOM

sebagai sebuah media komunikasi untuk saling berbagi informasi mengenai suatu

produk atau jasa yang telah dikonsumsi antar konsumen yang dikenal maupun

yang tidak saling mengenal dan bertemu sebelumnya.
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Electronic Word of Mouth (eWOM) sangat berbeda dengan komunikasi

tradisional Word of Mouth. Perbedaan antara keduanya sangat terlihat jelas pada

media yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan. Jika pada komunikasi

tradisional word of mouth proses penyampaian pesan dilakukan secara langsung

atau offline, yakni dengan bertatap muka. Namun pada komunikasi electronic

word of mouth bersifat online tentunya melalui bantuan media cyber atau

cyberspace.

Semakin pesatnya kemajuan tekhnologi mampu menggeser komunikasi

tradisional word of mouth yakni penyampaian pesan melalui mulut ke mulut atau

face to face menjadi cyberspace. Perubahan media penyampaian mampu

menjelaskan perbedaan komunikasi tradisional WOM dengan eWOM. Karena

tingkat aksesibilitas eWOM lebih tinggi, hal ini memungkinkan untuk mencapai

jutaan orang dari segala penjuru dunia, serta tidak terbatas oleh jangka waktu

tertentu.

Menurut George Silverman dalam Viranti (2012) di bukunya yang

berjudul The Secret Of Word-of-mouth Marketing, menyederhanakan sifat dari

word-of-mouth dan alasan perusahaan menggunakan kekuatan dari word-of-mouth

yaitu : word-of-mouth memiliki pengaruh kuat dan sangat persuasif di pasar,

mekanismenya adalah menyampaikan pengalaman pribadi, bersifat independen

dan kredibel, menjadi bagian dari suatu produk itu sendiri, informasi yang

diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan agar lebih relevan dan lengkap,

bersifat self-generating, self-breeding (tumbuh secara eksponensial, bahkan

kadang tumbuh secara eksplosif), kecepatan dan ruang lingkupnya tak terbatas,
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dapat berasal dari satu sumber atau beberapa sumber, sangat bergantung pada

keadaan dan sumber, dapat sangat menghemat waktu, efisien, serta hemat tenaga

kerja, dapat bersifat negatif tetapi yang negatif sebenarnya dapat diubah kembali

menjadi positif melalui klarifikasi, serta bersifat sangat mudah untuk

menstimulasi, memperkuat, dan mempertahankan.

E.7.2 Media Sosial

Pengertian media sosial menurut Philip Kotler dan Kevin Keller dalam

bukunya Marketing Management (2012), media sosial merupakan sarana bagi

konsumen untuk berbagi teks, gambar, audio, dan informasi video dengan satu

sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya.

Kehadiran media sosial berpotensi untuk menjadikan setiap orang sebagai

komunikator massa, yang mana sangat mungkin bagi setiap individu berpotensi

untuk menyampaikan berbagai kejadian di setiap belahan bumi tanpa melalui

perijinan seorang redaktur maupun editor. Saat ini media sosial lebih sering

digunakan sebagai alat penunjang aktivitas rutin yang dilakukan pengguna

maupun aktivitas lainnya. Beberapa perusahaan bahkan perseorangan

menggunakan media sosial sebagai pelancar aktivitas bisnis, disini media sosial

dapat digunakan sebagai wadah untuk saling berbagi karya ataupun memberi

masukan terhadapnya.



36

E.7.3 Brand Image

Menurut Keller (1993) dalam Erna (2008) Brand image merupakan

persepsi tentang merek yang merupakan refleksi memori konsumen akan

asosiasinya pada merek tersebut. Dapat pula dinyatakan bahwa brand image

merupakan konsep yang diciptakan oleh konsumen karena alasan subyektif dan

emosi pribadinya. Oleh karena itu dalam konsep ini persepsi konsumen menjadi

lebih penting daripada keadaan sesungguhnya (Dobni & Zinkhan, 1990 dalam

Erna, 2008). Berdasarkan pengertian diatas dapat dinyatakan bahwa brand image

merupakan representasi dari pengalaman pribadi konsumen mengenai merek

tertentu. Selain itu brand image merupakan persepsi  yang dihasilkan oleh

konsumen dari berbagai atribut yang telah dilakukan oleh perusahaan.

E.8 Perbedaan eWOM dengan WOM

Ada beberapa perbedaan antara electronic word-of-mouth (e-WOM)

dengan traditional word-of-mouth (Cheung dan Lee, 2012).

1. Tidak seperti traditional word-of-mouth, electronic word-of-mouth (e-

WOM) terjadi pada saat penggunaan teknologi elektronik seperti forum

diskusi online, blog, electronic bulletin board, dan social media.

2. e-WOM lebih mudah diakses daripada traditional WOM, sebagian besar

informasi berbasis teks di internet yang dapat diarsipkan yang kemudian

hari dapat diakses kembali.

3. e-WOM lebih mudah diukur daripada traditional WOM. Dengan format

presentasi, kuantitas, dan persistant dari e-WOM membuat pesan lebih

mudah diamati.
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4. Sifat dari e-WOM dimana tidak dapat melakukan penilaian kredibilitas

dari pengirim dan pesanya. Seseorang hanya dapat menilai kredibilitas

komunikator melalui sistem reputasi online.

E.9 Dimensi Electronic Word of Mouth (eWOM)

Jeong dan Jang (2011) dalam penelitiannya yang berfokus pada eWOM

positif terhadap suatu restoran, menyatakan bahwa dimensi eWOM positif

direfleksikan melalui empat dimensi, yaitu :

a. Concern For Others

Kepedulian terhadap orang lain adalah motif yang sangat penting dalam

industri restoran karena intangibility produk restoran menuntut pelanggan

mengandalkan WOM maupun eWOM (Hennig-Thurau, et al., 2004).

b. Expressing Positive Feelings

Pengalaman positif pelanggan restoran memberikan kontribusi untuk

ketegangan psikologis dalam pelanggan karena mereka memiliki

keinginan yang kuat untuk berbagi suka cita dari pengalaman dengan

orang lain (Hennig-Thurau, et al., 2004).

c. Helping The Company

Pelanggan akan termotivasi untuk terlibat dalam eWOM positif karena

untuk memberikan apresiasi kepada restoran terhadap pengalaman positif

yang telah mereka dapatkan (Hennig-Thurau, et al., 2004).



38

d. Advice seeking

Merupakan keinginan mencari saran dan rekomendasi dari konsumen lain.

Dalam konteks berbasis web opinion platform, konsumsi terjadi ketika

individu membaca ulasan produk dan komentar yang  ditulis konsumen

lain, yang juga dapat memotivasi konsumen untuk menulis komentar

(Hennig-Thurau, et al., 2004).

Kemudian penelitian Goyette et al., (2010) dalam Rizqi (2016)

menyatakan bahwa eWOM dibagi dalam 3 dimensi yang berbeda, yakni :

1. Intensity

Intensity (intensitas) dalam eWOM adalah banyaknya pendapat yang

ditulis oleh konsumen dalam sebuah situs jejaring sosial. Penelitian yang

dilakukan oleh Goyette membagi indikator dari intensity sebagai berikut :

a. Frekuensi mengakses informasi dari suatu jejaring sosial

b. Frekuensi interaksi dengan pengguna lain di suatu jejaring sosial

c. Banyaknya ulasan yang ditulis oleh pengguna jejaring sosial

2. Valence of opinion

Pendapat konsumen baik positif ataupun negatif mengenai produk, jasa,

dan brand (merek). Valence of opinion sendiri meliputi :

a. Komentar positif ataupun negatif dari pengguna jejaring sosial

b. Rekomendasi dari pengguna jejaring social
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3. Content (Isi)

Informasi dari situs jejaring sosial berkaitan dengan produk dan jasa.

Indikator dari content meliputi :

a. Informasi variasi makanan dan minuman

b. Informasi kualitas (rasa dan tekstur)

c. Informasi mengenai harga yang ditawarkan

E.10 Dampak Electronic Word of Mouth (eWOM)

Menurut survey Word of Mouth  Marketing oleh majalah SWA pada tahun

2015, rekomendasi konsumen untuk membeli merek-merek tertentu sangat

dipengaruhi oleh faktor talkable (seberapa sering merek diperbincangkan) dan

faktor promotable (seberapa sering merek dipromosikan oleh pelanggannya).

Diperlukan sebuah trobosan baru agar para pengelola merek tidak kehilangan

kemampuan untuk menyentuh konsumen dalam kegiatan pemasaran. Era media

sosial dengan kemampuan viralnya dalam melipatgandakan pesan berantai secara

cepat dan luas membuat word of mouth marketing semakin merebak dan disukai

pemasar.

Kemudian didalam penelitian yang dilakukan oleh Gupta dan Haris (2010)

dalam Rizqi (2016), menyatakan bahwa beberapa peneliti menganggap word-of-

mouth memiliki pengaruh yang kuat dan kredibel pada perilaku konsumen. Saat

ini pesan dalam sebuah eWOM akan menjadi sangat penting sebagai referensi

dalam mempermudah konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Pesan

eWOM menjadi sarana penting bagi konsumen untuk mendapatkan informasi

tentang kualitas produk dan kualitas layanan (Chevalier dan Mayzlin, 2006 dalam
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Rizqi, 2016). Selain itu, pesan seperti itu efektif dalam mengurangi resiko dan

ketidakpastian yang dialami konsumen saat membeli produk atau jasa, sehingga

minat pembelian dan keputusan pembelian konsumen dapat dipengaruhi

(Chattereje, 2001 dalam Rizqi, 2016).

E.11 Platform Media Sosial

Media sosial memungkinkan pemasar untuk membentuk suara publik dan

kehadiran web memperkuat kegiatan komunikasi lainnya. Menurut Philip Kotler

dan Kevin Keller dalam bukunya Marketing Management (2012), Ada tiga

platform utama untuk media sosial:

1. Online Communities And Forums

Komunitas online dan forum datang dalam segala bentuk dan ukuran.

banyak yang dibuat oleh pelanggan atau kelompok pelanggan tanpa

bunga komersial atau afiliasi perusahaan. Sebagian disponsori oleh

perusahaan yang anggotanya berkomunikasi dengan perusahaan dan

dengan satu sama lain melalui posting, instant messaging, dan chatting

diskusi tentang minat khusus yang berhubungan dengan produk

perusahaan dan merek.

2. Blogs

Secara teratur memperbaharui jurnal online atau buku harian, telah

menjadi outlet penting bagi E-WOM (Electronic Word Of Mouth). Ada

tiga juta pengguna blog dan mereka sangat bervariasi, beberapa pribadi

untuk teman-teman dekat dan keluarga, lainnya dirancang untuk

menjangkau dan mempengaruhi khalayak luas
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3. Social Networks

Jaringan sosial telah menjadi kekuatan penting baik dalam bisnis ke

konsumen (B2C) dan pemasaran bisnis ke bisnis (B2B). Salah satunya

Facebook, Twitter Blackberry Messanger, dll. Jaringan yang berbeda

menawarkan manfaat yang berbeda untuk perusahaan.

E.12 Indikator Brand Image

Menurut Biel dalam jurnal penelitian Evawati (2012) indikator-indikator

yang membentuk citra merek, yakni:

1. Citra Korporat

Citra yang ada dalam perusahaan itu sendiri. Perusahaan sebagai

organisasi berusaha membangun imagenya dengan tujuan tak lain

ingin agar nama perusahaan itu bagus, sehingga akan mempengaruhi

segala hal mengenai apa yang dilakukan oleh perusahaan tadi.

2. Citra Produk/ Konsumen

Citra konsumen terhadap suatu produk yang dapat berdampak positif

maupun negatif yang berkaitan dengan kebutuhan, keinginan, dan

harapan konsumen. Image dari produk dapat mendukung terciptanya

sebuah brand image atau citra tersebut.

3. Citra Pemakai

Dapat dibentuk langsung dari pengalaman dan kontak dengan

pengguna merek tersebut. Manfaat adalah nilai pribadi konsumen yang

diletakkan terhadap atribut dari produk atau layanan yaitu apa yang

konsumen pikir akan mereka dapatkan dari produk atau pelayanan.
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E.13 Hubungan eWOM dengan Brand Image

Electronic word of mouth (eWOM) sangat berkaitan dengan brand image

sebuah perusahaan dihadapan khalayak. Hal tersebut dapat diartikan yakni ketika

eWOM berjalan dengan baik maka akan semakin tinggi nilai brand image yang

dirasakan oleh khalayak. Menurut Majid (2014) dalam Annisa (2016),

menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi konsumen mengetahui

atribut, manfaat, dan sikap terhadap brand image adalah melalui eWOM. Untuk

itu, berbagai informasi yang bermanfaat dan berbagai pendapat dari orang lain

yang positif terkait dengan suatu brand maka eWOM dapat mendorong timbulnya

brand image. Masih menurut Majid (2014) dalam Annisa (2016) juga

mengatakan bahwa ikatan sosial, pencari opini, kebutuhan informasi, kepentingan

pengetahuan dan ketidakpastian pembelian meningkatkan asosiasi merek yang

nantinya akan dicitrakan dalam bentuk brand image.

E.14 Kerangka Konsep

Perkembangan media sosial yang begitu pesat mengakibatkan banyak

perusahaan yang menggunakannya sebagai media atau alat pemasaran. Begitu

pula dengan yang dilakukan oleh DW Coffee Shop, salah satu cafe yang turut

memanfaatkan media sosial instagram sebagai media pemasarannya baik

digunakan untuk menjalin relasi dengan pelanggan maupun memanfaatkannya

sebagai media promosi.

Saat ini media sosial instagram memiliki kegunaan yang amat beragam,

konsumen dapat menggunakannya tidak hanya sebagai media untuk membagikan

moment saja namun, melalu media sosial instagram mereka dapat menjalin
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komunikasi bahkan instagram dapat digunakan untuk memaparkan review

mengenai produk tertentu. Sekarang ini review mengenai sebuah produk secara

online dianggap penting oleh kebanyakan konsumen, hal tersebut nantinya akan

dijadikan bahan pertimbangan, atau sebagai referensi untuk konsumen lain yang

ingin mengetahui informasi mengenai produk tertentu. Product review ini yang

akan mendorong terjadinya interaksi antara konsumen satu dengan konsumen lain

secara online. Interaksi sosial di dalam Instagram antara perusahaan dengan

konsumen, maupun konsumen satu dengan konsumen lain akan mendorong

terjadinya suatu komunikasi yang disebut dengan electronic word of mouth

(eWOM), kemudian eWOM yang terjadi baik positif maupun negatif akan

membentuk pandangan konsumen mengenai brand image perusahaan.

Penelitian mengenai hubungan pengaruh electronic word of mouth dengan

brand image akan diuji dengan menggunakan teknik analisis regresi linier

berganda dengan menggunakan electronic word of moth sebagai variabel bebas

(X) dan brand image sebagai variabel terikat (Y). Kemudian hasil dari analisis

regresi linier berganda akan dijadikan sebagai jawaban atas hipotesis yang telah

diajukan dan selanjutnya akan dapat ditarik sebuah kesimpulan penelitian.
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E.15 Definisi Operasional

E.15.1 Definisi Variabel

Variabel penelitian adalah apa yang menjadi fokus dalam suatu penelitian,

dalam penelitian sering kali digambarkan dengan X dan Y. Biasanya untuk

variabel bebas (independent) digambarkan dengan X sedangkan Y digambarkan

sebagai variabel terikat (dependen) tergantung atau  dipengaruhi dengan variabel

bebas.

a. Variabel independent adalah variabel bebas yang mempengaruhi atau

yang menjadi sebab perubahan serta timbulnya variabel dependen atau

terikat, variabel ini biasanya dilambangkan dengan huruf (x).

b. Variabel dependen adalah variabel ini merupakan variabel yang

dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas (x), variabel

ini biasanya diberi lambang dengan huruf (y).

E.15.2 Indikator-Indikator Variabel

Variabel bebas (X) yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil

dari penelitian Jeong dan Jang (2011) yakni Electronic Word of Mouth dengan

indikator sebagai berikut:

a. Concern for Other (X1)

Concern for Other merupakan sebuah keinginan konsumen untuk

membantu konsumen lain dalam mengambil keputusan pembelian,

sehingga dapat menyeamatkan calon konsumen atau pelanggan

potensial dari pengalaman buruk.

Item dari concern for other, yakni :
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 Mendapat rekomendasi mengenai produk DW coffee shop

 Memperoleh informasi dan kualitas produk DW coffee shop

 Merasakan interaksi serta kepedulian orang lain terhadap produk

DW coffee shop

b. Helping the Company (X2)

Helping the Company merupakan hasil dari kepuasan konsumen akan

produk yang diinginkan sehingga pelanggan merasa terpacu untuk

terlibat dalan komunikasi electronic word of mouth berupa pengalaman

baik sebagai imbalan untuk kepuasan yang telah diberikan oleh

perusahaan.

Item dari helping the company, yakni :

 Merasakan kemauan orang lain untuk membantu publikasi produk

DW coffee shop

 Memicu kesadaran terhadap produk DW coffee shop

c. Advice Seeking (X3)

Advice Seeking merupakan keinginan untuk mencari saran dan

rekomendasi dari konsumen lain.

Item dari Advice Seeking, yakni :
 Mendapatkan manfaat dari ulasan produk serta komentar yang

diberikan konsumen lain mengenai DW coffee shop

 Memberi motivasi kepada konsumen lain untuk memberikan

komentar mengenai DW coffee shop (menjelaskan produk, dan

menyelesaikan masalah bersama konsumen lain)
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d. Expressing Positive Feelings (X4)

Exspressing Positive Feelings merupakan ekspresi pengalaman positif

yakni dengan mengungkapkan perasaan positif serta peningkatan diri

setelah pemakaian produk.

Item dari Expressing Positive Feelings, yakni :

 Mendapatkan informasi mengenai kelebihan produk DW coffee

shop

 Merasakan kesenangan orang lain menggunakan produk DW coffee

shop

 Mendapatkan pengalaman positif mengenai perusahaan serta

penggunaan produk DW coffee shop

Sedangkan variabel dependen (Y) yang digunakan dalam penelitian ini

adalah brand image menurut Biel dalam jurnal penelitian Evawati (2012). Item

dari brand image yang digunakan oleh peneliti, yakni :

 Citra Korporat, yakni atribut yang dibentuk oleh DW coffee shop

untuk membangun sebuah merek

 Citra Produk/ konsumen, yakni persepsi yang dibentuk oleh

konsumen terhadap produk DW coffee shop serta dapat mendukung

terbentuknya brand image dari DW coffee shop baik itu berdampak

positif maupun negatif
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 Citra Pemakai, terbentuk dari pengalaman konsumen secara

langsung terhadap produk DW coffee shop dimana apa yang

dipikirkan oleh konsumen mengenai produk atau pelayanan akan

menjadi sebuah persepsi mengenai citra merek dari DW coffee

shop


