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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era yang serba modern seperti saat ini, menjadikan persaingan bisnis

semakin ketat dan beragam. Berbagai macam produk dan merek dengan saluran

dan teknik pemasarannya masing-masing, membuat konsumen semakin selektif

dalam memilih informasi-informasi pemasaran yang tersedia. Namun kadang

informasi yang disediakan oleh pemasar menjadi tidak selalu efektif

mempengaruhi konsumen dalam membuat keputusan pembelian (Sheth, 1971;

Day, 1971; Buttle, 1998). Itu karena informasi-informasi yang bersumber dari

pemasar lebih bersifat persuasif dan komersial. Konsumen lebih mengharapkan

informasi yang tidak memihak dan jujur berdasarkan pengalaman yang telah

dialami dan dirasakan sebelumnya (Jalilvand, 2012). Saluran informasi seperti itu

yang belakangan dikenal juga sebagai word of mouth (WOM). Menurut Sen dan

Lerman (2007), WOM didefinisikan sebagai pembicaraan secara tatap muka antar

konsumen mengenai pengalaman atas suatu produk dan jasa. Pembicaraan dalam

WOM biasanya lebih bersifat privat dan terdiri atas dua sisi, yaitu pihak sumber

dan penerima informasi (Gilly dkk., 1998). Dimana, sang sumber dan penerima

informasi biasanya merupakan teman, kerabat, atau kenalannya masing-masing

(Buttner & Goritz, 2008). Karakteristik utama dari WOM adalah sumbernya yang

independen, mereka tidak punya kepentingan komersial dalam melakukan

komunikasi WOM, sehingga proses komunikasi ini menjadi lebih berpengaruh
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dan lebih credible dibandingkan dengan informasi dari media massa dan sumber

pemasaran lainnya (Arndt, 1967; Bickart & Schindler, 2001).

WOM menjadi isu yang penting dan dipertimbangkan dalam konteks

pemasaran. WOM telah lama menjadi perhatian bagi akademisi dan praktisi

pemasaran (Katz & Lazarfeld, 1955; Arndt, 1967; Engel, Kegerris & Blackwell,

1969; Richins, 1983; Higie, Feick & Price, 1987; Herr, Kardes & Kim, 1991;

Bone, 1995; Duhan dkk., 1997). Komunikasi WOM yang dimanfaatkan sebagai

saluran pemasaran disebut juga sebagai word of mouth marketing (WOM

marketing). Pengertian WOM marketing adalah usaha pemasaran yang memicu

konsumen untuk membicarakan, mempromosikan, merekomendasikan dan

menjual suatu produk atau merek kepada orang lain. Dalam konsep WOM

marketing, perusahaan memicu minat konsumen menggunakan cara yang dapat

menyebabkan konsumen berbagi pengalaman dengan orang lain. Mereka sadar

bahwa WOM dapat menjadi media yang kuat dalam mengomunikasikan produk

atau merek mereka kepada konsumen.WOM yang bersifat positif, juga dapat

mengurangi persepsi resiko konsumen dalam melakukan evaluasi pada proses

keputusan pembelian (Woodside & Delozier, 1976; Settle & Alreck, 1989).

Perkembangan teknologi telah mengakibatkan berbagai perubahan dan

penyesuaian dalam komunikasi. WOM tidak lagi dilakukan hanya dengan

bertemu langsung secara tatap muka. WOM kini dapat dilakukan dan disebarkan

melalui teknologi, atau sering juga disebut electronic word of mouth (EWOM).

Kemajuan teknologi dan informasi memunculkan bentuk-bentuk baru dari media

komunikasi yang dapat memberdayakan konsumen dengan lebih baik dan
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memungkinkan mereka untuk saling berbagi informasi kepada lebih banyak

orang. Internet yang merupakan produk dari kemajuan teknologi, secara masif

dapat memfasilitasi terjadinya interkoneksi konsumen yang memungkinkan

terciptanya komunikasi EWOM. Goldsmith dan Horowitz (2006) menyatakan

bahwa penggunaan internet mengubah cara konsumen berkomunikasi dan berbagi

pendapat atau ulasan mengenai suatu produk dan jasa yang pernah dikonsumsi.

Selain itu juga dapat membuat komunikasi EWOM menjadi lebih berpengaruh

bagi pemasaran jika dibandingkan dengan WOM tradisional. EWOM memiliki

akses yang lebih cepat, jangkaun lebih luas dan berlangsung tanpa ada tekanan

tatap muka dengan orang lain (Phelps dkk., 2004). EWOM yang bersifat positif

juga dapat meningkatkan niat beli konsumen (Dichter, 1966), membantu

menciptakan citra perusahaan atau merek yang diinginkan dan mengurangi biaya

promosi (Arndt, 1967; Sundaram, Mitra & Webster, 1998).

Pengaruh EWOM bahkan menjadi lebih kuat lagi dalam industri yang

menyediakan pelayanan dan jasa (Lewis & Chamber, 2000). Membeli produk dari

intangible business seperti restoran atau rumah makan akan memiliki resiko yang

lebih besar jika dibandingkan dengan membeli produk tangible. Konsumen tidak

bisa langsung memutuskan dengan cepat, sehingga di situasi yang tidak pasti

seperti itu mereka cenderung mengandalkan informasi dari orang lain untuk

membuat sebuah keputusan pembelian (Mitchell & McGoldrick, 1996). Dimana

salah satu sumber informasi tersebut berasal dari EWOM. Saat ini pun fenomena

EWOM dalam lingkup restoran atau tempat makan sangat mudah dijumpai.

Beberapa contoh fenomena EWOM dalam industri restoran yang akhir-akhir ini
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marak di social media adalah check in dan foodporn. Berbagai social media

seperti Foursquare, Path dan Facebook saat ini telah dilengkapi fitur yang dapat

memperlihatkan lokasi penggunanya berada (check in). Hal itu membuat banyak

konsumen sibuk melakukan check in serta menulis komentar di social media

mereka saat berada di suatu tempat makan yang menarik. Ada juga foodporn yaitu

perilaku konsumen yang mengabadikan terlebih dahulu setiap makanan yang akan

dimakan untuk kemudian disebarkan di social media. Pada beberapa tempat

makan, akan terlihat orang yang sibuk memotret makanannya untuk kemudian

menyebarkannya melalui social media. Meski terlihat sederhana, konsumen

secara tidak langsung telah mempromosikan dan merekomendasikan produk

makanan maupun restoran tersebut kepada orang lain. Sehingga, berangkat dari

fenomena tersebut maka penelitian ini dibuat. Dan untuk menjelaskannya secara

empiris, penelitian ini menggunakan variabel restaurant experience dan EWOM

motivation dari penelitian Jeong dan Jang (2011) sebagai dasar penelitian.

Salah satu faktor utama dalam proses komunikasi EWOM adalah isinya

yang akan dikomunikasikan kepada orang lain. Isi tersebut dapat terdiri dari

informasi, opini dan pengalaman konsumen atas suatu merek, produk dan jasa

tertentu (Litvin, Goldsmith & Pan, 2008). Dalam konteks industri restoran dan

tempat makan, konsumen cenderung membagikan pengalaman konsumsinya

melalui EWOM. Oleh sebab itu penelitian ini menggunakan variabel restaurant

experience sebagai anteseden dalam penelitian. Jeong dan Jang mendeskripsikan

restaurant experience dengan menggunakan atribut-atribut dalam DINESERV

(Stevens, Knutson & Patton, 1995) dan DINESCAPE (Ryu & Jang, 2008) yaitu
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food quality, service quality dan atmosphere ditambah dengan atribut price

fairness (Liu & Jang, 2009) sebagai konstruks dari restaurant experience. Mereka

berpendapat jika restaurant experience merupakan proses pengamatan dan

evaluasi terhadap kualitas restoran yang pernah dirasakan dan dialami, sehingga

berkaitan erat dengan pengukuran service quality di restoran. Namun demikian,

pada penelitian ini atribut price fairness dihilangkan karena menunjukkan hasil

yang tidak signifikan untuk menjelaskan mengenai fenomena EWOM di restoran.

Pada penelitian Jeong dan Jang (2011) hanya terdiri dari dua variabel

penyusun penelitian yaitu restaurant experience sebagai stimulus dan positive

EWOM motivation sebagai konsekuensinya. Mereka meneliti restaurant

experience sebagai faktor tunggal pemicu terjadinya EWOM. Padahal

pengalaman positif terhadap suatu produk atau merek saja masih belum cukup

(Gremler dkk., 2001). Oleh karena itu penelitian ini menambahkan social benefit

expectation sebagai salah satu variabel penyusunnya. Penggunaan social benefit

expectation sebagai variabel masih jarang ditemui dalam penelitian-penelitian

mengenai WOM maupun EWOM. Padahal berdasarkan Social Exchange Theory

yang dikembangkan oleh Thibaut dan Kelley (1959), Homans (1961), Emerson

(1962) dan Blau (1964) menyatakan bahwa setiap individu masuk ke dalam suatu

hubungan interpersonal dengan orang lain karena dari padanya akan memperoleh

imbalan. Dengan kata lain interaksi dengan orang lain akan dimunculkan karena

berdasarkan perhitungannya hal itu akan menguntungkan bagi dirinya, demikian

pula sebaliknya jika malah merugikan maka perilaku tersebut tidak akan

ditampilkan. Sehingga dapat diasumsikan bahwa konsumen mengharapkan
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manfaat dalam motivasinya melakukan EWOM dan salah satu manfaatnya adalah

social benefit (Hennig-Thurau dkk., 2004; Libai dkk., 2010). Social benefit

expectation dijadikan sebagai salah satu variabel berdasarkan penelitian dari

Huang, Chen dan Wang (2012), yang mengemukakan bahwa manfaat yang

diharapkan akibat dari suatu hubungan interaksi sosial (EWOM) akan mendorong

niat konsumen untuk melakukannya (EWOM). Social benefit expectation dalam

penelitian ini menggunakan konstruks dari penelitan Huang, Chen dan Wang

(2012), yang berdasarkan pada Fundamental Interpersonal Relationship

Orientation Theory milik Schuts (1966), yang terdiri dari control, inclusion dan

affection dimana ketiganya merupakan kebutuhan dasar dalam komunikasi

interpesonal.

Selain itu, dalam komunikasi EWOM kepercayaan diri menjadi faktor

penting lainnya yang menyebabkan seorang konsumen melakukan EWOM.

Kepercayaan diri dapat memotivasi konsumen untuk melakukan EWOM. Orang

yang memiliki kepercayaan diri secara sosial merasa terhubung, memiliki product

involvement yang tinggi dan memiliki kepedulian terhadap orang lain sehingga

akan melakukan lebih banyak WOM atau EWOM (Dichter, 1966; Engel, Kegerris

& Blackwell, 1969; Lampert & Rosenberg, 1975). Kepercayaan diri juga

merupakan salah satu karakteristik dari opinion leader (Reynolds & Darden,

1971). Kepercayaan diri berkaitan dengan self efficacy yaitu persepsi seseorang

menengenai apa yang dapat dilakukan mereka dengan kemampuan yang dia

miliki (Bandura, 1986). Self efficacy merupakan salah satu faktor penting yang

membangun sikap optimistik pada saat menyebarkan pengetahuan (Hsu dkk.,
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2007). Ketika seorang individu percaya bahwa dia dapat mengartikulasi

pengetahuan melalui proses knowledge-sharing dan itu berharga, maka mereka

akan memperoleh kepercayaan diri untuk membagi pengetahuan tersebut

(Kankanhalli, Tan & Wei, 2005). Sebaliknya jika seorang individu merasa

pengetahuannya kurang berharga atau ragu terhadap kemampuan mereka untuk

menyediakan pengetahuan maka mereka mungkin menolak untuk membagi

pengetahuan tersebut. Serupa dengan penelitian Lin, Hung dan Chen (2009) yang

berjudul “Fostering The Determinants of Knowledge Sharing in Professional

Virtual Communities” menjelaskan bahwa jika individu merasa dapat membantu

orang lain ketika membagi informasi yang berharga, maka mereka akan semakin

percaya diri melakukannya (EWOM). Oleh karena itu penelitian ini

mempertimbangkan kepercayaan diri konsumen sebagai salah satu variabel

intervening antara restaurant experience dengan EWOM motivation. Dimana pada

umumnya kepercayaan diri dalam konsumen terbentuk karena pengalaman

konsumsi mereka. Seorang konsumen akan lebih percaya diri untuk melakukan

pembelian bahkan merekomendasikan suatu produk kepada orang lain karena

dirinya pernah membeli dan merasakan sendiri produk tersebut. Sehingga

kepercayaan diri konsumen dalam konteks ini bukan merupakan trait dalam diri

seseorang, melainkan kepercayaan diri yang dibentuk berdasarkan pengalaman

dan aktivitas konsumsi sebelumnya sehingga akan memunculkan berbagai

perilaku konsumen seperti keputusan pembelian maupun komunikasi WOM atau

EWOM. Peran kepercayaan diri konsumen sebagai intervening juga dijelaskan

berdasarkan variabel consumer self confidence dari penelitian Paridon (2005)
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yang terdiri dari social outcome confidence dan personal outcome confidence

sebagai konstruknya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah social benefit expectation berpengaruh positif terhadap EWOM

motivation?

2. Apakah restaurant experience berpengaruh positif terhadap EWOM

motivation?

3. Apakah restaurant experience berpengaruh positif terhadap consumer self

confidence?

4. Apakah consumer self confidence berpengaruh positif terhadap EWOM

motivation?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh social benefit expectation terhadap EWOM

motivation.

2. Untuk mengetahui pengaruh restaurant experience terhadap EWOM

motivation.

3. Untuk mengetahui pengaruh restaurant experience terhadap consumer self

confidence.
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4. Untuk mengetahui pengaruh consumer self confidence terhadap EWOM

motivation.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini:

1. Bagi para praktisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

pengetahuan berkaitan dengan motivasi penyebaran EWOM, yang dapat

digunakan untuk menyusun strategi pemasaran yang tepat dengan

memanfaatkan fenomena EWOM dalam industri restoran atau rumah

makan.

2. Bagi dunia akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan pemikiran yang bermanfaat.

3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapakan dapat memberikan inspirasi

pada permasalahan yang sama maupun yang ingin melakukan penelitian

lebih lanjut.

1.5 Sistematika Penelitian

Skripsi ini disusun secara sistematis dan secara keseluruhan terdiri dari

beberapa bab. Rincian dari masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah,

tujuan, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan

pokok permasalahan yang dipilih yang akan dijadikan landasan dalam penulisan

makalah penelitian ini. Selain itu di bab ini juga akan dipaparkan mengenai

penelitian terdahulu yang mendorong untuk dilakukannya penelitian selanjutnya,

disamping itu juga dijelaskan mengenai kerangka pemikiran teoritis dan

hipotesis dari penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang lokasi dan objek penelitian, populasi dan

sampel, jenis dan sumber data yang digunakan serta dijelaskan mengenai metode

analisis data yang digunakan untuk melakukan pengolahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum responden dan hasil analis

yang diteliti oleh peneliti.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan

saran yang diberikan oleh penelitian.
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