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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan pemasaran dan perkembangan bisnis tentunya 

dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan sekitarnya.Persaingan bisnis yang 

semakin ketat di era globalisasi ini menuntut perusahaan untuk menyusun 

kembali strategi dan taktik bisnisnya.Persaingan yang makin ketat menuntut 

perusahaan untuk mengubah strategi pemasarannya. 

Strategi pemasaran yang dilakukan haruslah sesuai dengan kondisi 

kekinian yang melingkupi dunia pemasaran.Salah satu hal yang saat ini harus 

dipikirkan oleh perusahaan untuk memenangkan persaingan adalah Internet. 

Menurut Truemen dan Ahmed (2006) dalam  Saputra (2011) tantangan utama 

bagi perusahaan saat ini adalah bagaimana mengelola, mengontrol, dan 

mengoptimalisasi potensi bisnis yang dipengaruhi oleh internet. Para pebisnis 

saat ini begitu dimudahkan dalam aktivitasnya, mereka bisa memulai sebuah 

bisnis, bertransaksi, rapat bahkan melakukan negosiasi hanya dalam hitungan 

menit, kapanpun dan dimanapun. 

Penemuan terbesar manusia adalah bahasa, dengan menggunakan 

bahasa, manusia mampu berkomunikasi dengan manusia lainnya, 

mengekspresikan perasaan dan pikiran mereka.Dengan alasan ini pulalah, 

rasanya cocok kalau dikatakan internet adalah penemuan terbesar manusia 

kedua.Bila bahasa memungkinkan manusia untuk saling berkomunikasi, 

internet membantu menghilangkan halangan fisik terbesar yaitu jarak (Kiani, 

1998). Rayport dan Svpiokla (1995) dalam Kiani (1998) menyatakan bahwa 
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saat ini setiap bisnis terbagi ke dalam dua dimensi yakni dunia fisik dari 

sebuah sumber daya yang dapat dilihat dan disentuh para manajer, dan dunia 

virtual berupa internet yang memungkinkan terjadinya perdagangan 

elektronik. 

Internet adalah penemuan penting dalam komunikasi yang saat ini 

kehidupan manusia sebagian besar terpengaruhi olehnya, mulai dari 

penggunaan media-media sosial online seperti Twitter, Facebookdan lain-

lain.Situs jejaring sosialmerupakan 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 (Boyd dan Ellison, 2007).National School Boards 

Association mengemukakan bahwa waktu yang dihabiskan oleh sebagian 

besar remaja untuk mengunjungi situs jejaring sosial itu hampir sama dengan 

waktu yang dihabiskan oleh mereka untuk melihat televisi. Masih menurut 

data yang sama, remaja menghabiskan waktu sekitar sembilan jam selama 

seminggu untuk mengunjungi dan surfing di situs jejaring social 

(http://theunquietlibrarian.wordpress.com). Acquisty dan Gross (2006) dalam 

Dwyer et al (2007) mengemukakan bahwa dalam situs jejaring sosial, para 

anggotanya memberikan informasi detail tentang diri mereka ke publik dan 

tidak memperhatikan siapa saja yang melihat profil mereka dan tidak memiliki 

kesadaran privasi yang tinggi.Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa saat ini, situs jejaring sosial adalah bagian penting yang mewarnai 

kehidupan manusia sehari-hari Salah satu situs jejaring sosial terpopuler di 

dunia adalah  Twitter. Pengguna Twitter Indonesia hingga Oktober 2013 
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menjadi yang terbanyak ketiga di dunia. Total pengguna Twitter, menurut data 

PeerReach sekitar 904 juta akun, tetapi dengan marjin kesalahan hitung 

mencapai 9 juta. Di antara ratusan juta akun tersebut, Indonesia menyumbang 

sekitar 6,5%, atau sekitar 58,7 juta akun (http://beritagar.com/p/statistik-

pengguna-twitter-indonesia-oktober-2013-10207).Boyd dan Ellison (2007) 

mengungkapkan bahwa situs jejaring sosial bukan hanya tentang daftar 

pertemanan saja tapi juga mengenai pembagian informasi pribadi yang detail 

antar anggota-angotanya. 

Twitter memiliki karakteristik unik ketimbang jejaring sosial lainnya. 

Jika melihat seperti apa jejaring sosial semisal Facebook, yang merupakan 

situs jejaring sosial yang sangat populer sebelum adanya Twitter, terdapat 

perbedaan mencolok diantara keduanya. Facebook menampilkan fitur yang 

lengkap dengan aplikasi seperti chating, game online, dan sebagainya, Twitter 

menampilkan fitur aplikasi yang cenderung minimalis tetapi dirasa cukup 

efektif. Twitter hanya menyajikan fitur untuk mengkomunikasikan apa saja 

yang ingin disampaikan oleh penggunanya melalui aplikasi tweet-nya. Hal ini 

sangat sederhana ketimbang apa yang biasa disajikan oleh situs jejaring sosial 

lainnya. Selain itu pengguna Twitter diijinkan untuk terus meng-updatetweet-

nya dalam waktu yang singkat sehingga tercipta komunikasi yang cepat. 

Karakteristik minimalis inilah yang membuat Twitter mampu menarik ratusan 

juta penggunanya dan mampu berkembang menjadi situs jejaring sosial yang 

terpopuler saat ini dalam waktu yang relatif singkat. Kemampuan Twitter 

untuk tampil beda dengan kesederhanaannya membuat Twitter menjadi 

menarik untuk digunakan oleh penggunanya. 

http://blog.peerreach.com/2013/11/4-ways-how-twitter-can-keep-growing/
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Salah satu kunci sukses mengapa Twittersedemikian populer dan 

memiliki banyak anggota ialah karena peran anggotanya sendiri yang 

merekomendasikan Twitterkepada temannya yang belum menjadi anggota.Hal 

ini terus bergulir dari pengguna Twitter sendiri sehingga membuat Twitter 

terus berkembang penggunanya dari waktu ke waktu. Cara berkomunikasi 

seperti ini disebut dengan word of mouth.Word Of Mouth atau WOM, adalah 

suatu komunikasi interpersonal tentang produk diantara pembeli dan orang-

orang di sekitarnya (Kotler, 2001).Word Of Mouth bahkan memiliki tingkat 

dampak yang lebih besar dibandingkan dengan informasi tertulis sebagaimana 

diungkap oleh Herr (1991) dalam Baskoro (2007). Sementara Ennew et 

al(2000) yang dikutip Harsasi (2006) mengatakan bahwa WOM adalah bentuk 

komunikasi secara verbal (baik positif maupun negatif) diantara kelompok 

orang-orang misalnya penyedia produk, para ahli, keluarga, teman, konsumen 

aktual dan konsumen potensial. Bone (dalam Harsasi, 2006) mengemukakan 

bahwa WOM mengacu pada suatu pertukaran pemikiran, gagasan, atau 

komentar diantara dua orang atau lebih dimana mereka bukan sumber 

pemasaran.Efek dari WOM ini sangat besar, bahkan banyak pemasar yang 

telah memanfaatkannya.WOM memiliki efek yang kuat dan besar dalam 

promosi karena berasal dari sumber yang terpercaya, pengaruhnya bahkan 

diakui lebih besar dari pengaruh iklandi televisi (Fahima, 

2007).Perkembangan twitter tentu juga dipengaruhi oleh WOM yang terus 

bergulir. Jika diamati Twitter sangat mengandalkan WOM dalam 

perkembangannya. Ketika pengguna Twitter memperbarui tweet-nya tentu dia 

juga ingin agar tweet tersebut diketahui oleh rekan-rekannya. Maka dia 
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merekomendasikan teman-temannya untuk turut menggunakan Twitter. Selain 

itu, kemampuan Twitter yang mengijinkan penggunanya untuk terus 

updatestatus tweet-nya mamicu pengguna untuk terus update dalam waktu 

yang singkat. Secara tidak langsung komunikasi yang terjadi berjalan secara 

cepat. Hal ini membuat komunikasi yang terjadi antar pengguna juga berjalan 

cepat. Inilah yang membuat persebaran WOM Twitter terjadi secara cepat.  

Adapun variabel-variabel yang mempengaruhi terciptanya WOM 

diantaranya ialah kepuasan pelanggan(Priharmoko, 2003), kualitas (Tjiptono, 

2006) dan experiential marketing seperti yang diungkapkan oleh Thomas 

(2004) dalam Irawati (2008).Ke tiga variabel ini sangat penting dan 

menentukan sejauh mana keberhasilan WOM yang diinginkan perusahaan. Ke 

tiga variabel ini akan menentukan WOM seperti apa yang akan disebar, 

apakah positif atau negatif (Priharmoko, 2003). Mengingat betapa pentingnya 

ketiga variabel di atas dalam penciptaan WOM.Maka potensi ini dapat 

dimanfaatkan, mengingat WOM dapat mempengaruhi perilaku konsumen. 

Kepuasan pelanggan adalah salah satu tujuan utama dari tiap 

perusahaan.Pelanggan yang puas berarti jaminan kesuksesan dan keberhasilan. 

Engel et al dalam Mulyana (2002) mengemukakan konsep bahwa yang 

dimaksud dengan kepuasan pelanggan adalah evaluasi purna beli dimana 

alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan 

pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil tidak memenuhi 

harapan. Kotler (2009) mengemukakan bahwa kepuasan adalah tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk yang ia rasakan 

dengan harapannya. Oliver dalam Peter dan Olson (2000) sebagaimana dikutip 
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Mulyana (2002) menyatakan bahwa kepuasan adalah rangkuman kondisi 

psikologis yang dihasilkan ketika emosi yang mengelilingi harapan yang tidak 

cocok dilipatgandakan oleh perasaan-perasaan yang terbentuk dalam 

konsumen tentang pengalaman pengkonsumsian.Kepuasan konsumen adalah 

salah satu bahasan penting dalam dunia pemasaran. Jika konsumen merasa 

puas, mereka akan membeli dan terus menggunakannya serta memberitahukan 

kepada orang lain akan produk tersebut (word of mouth). Sebaliknya, jika 

mereka tidak puas, mereka cenderung beralih merek, dan mengajukan 

keberatan pada produsen, pengecer dan menceritakannya pada orang lain, 

Peter dan Olson (2000) dalam Mulyana (2002).Wagner dan Rydstrom (2001) 

dalam Fx. Aryo (2008) mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai 

pemenuhan kesenangan dan suatu keadaan atau pengaruh yang positif. 

Kualitasmerupakan salah satu hal yang harus diperhatikan karena 

memiliki urgensi yang sangat tinggi dan berkontribusi besar terhadap 

komunikasi Word of Mouth, retensi pelanggan, pembelian ulang,loyalitas, 

bahkan pangsa pasar (Tjiptono, 2006).Sementara Buzell dan Gale, dalam 

Tjiptono (2006) mengemukakan bahwa kualitas berhubungan dengan pangsa 

pasar, reputasi perusahaan dan kemampuan menetapkan premium harga. 

Sesuai dengan pendapat Boyd dan Elisson yang mendefinisikan situs jejaring 

sosial sebagai sebuah situs yang berbasis jasa, maka dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan pengukuran dengan webqual 4.0 untuk mengukur 

kualitas dari twitter. Webqual merupakan metode pengukuran kualitas website 

berdasarkan persepsi pengguna akhir(Zeithaml et al. 1990).Metode ini 
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merupakan pengembangan dari servqual yang banyak digunakan sebelumnya 

pada pengukuran kualitas jasa. 

Experiential Marketing adalah pemasaran produk dengan 

menggunakan dan merangsang sisi-sisi emosional konsumen yang akan 

menghasilkan berbagai pengalaman (Irawati, 2008). Schmitt dalam Irawati 

(2008) menyatakan bahwa dalam memilih produknya konsumen bukan hanya 

dipengaruhi oleh faktor-faktor rasional saja tetapi juga faktor-faktor 

emosional.Faktor-faktor emosional ini yang ingin dieksplorasi lebih jauh 

dengan konsep experiential marketing.Tiga variabel yang telah dijelaskan 

(kepuasan pelanggan, kualitas jasa dan experiential marketing) digunakan 

dalam penelitian ini untuk mengetahui atau menjelaskan pengaruh ketiga 

variabel tersebut terhadap word of mouth. 

Subjek penelitian adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya Malang. Dalam hal ini, mahasiswa dirasa tepat untuk 

dijadikan subjek penelitian dengan pertimbangan pengguna situs jejaring 

sosial kebanyakan adalah pemuda dengan usia 19-24 tahun dimana kalangan 

mahasiswa memiliki umur dengan rata-rata 19-22 tahun. Mahasiswa juga aktif 

dalam bersosialisasi di situs jejaring sosial. Oleh karena itu, penelitian yang 

dilakukan terhadap mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya dirasa dapat mewakili jawaban dari penelitian ini. Dalam penelitian 

ini terdapat tiga masalah yangdideskripsikan. Pertama adalah bagaimana 

kepuasan berpengaruh terhadap terciptanya word of mouth.Kedua adalah 

bagaimana kualitas berpengaruh terhadap terciptanya word of mouth.Ketiga 

adalah bagaimana experiential matketing berpengaruh terhadap 
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terciptanyaword of mouth.Dari permasalahan tersebut dikemukakan judul 

sebagai berikut:“Analisis Pengaruh Kepuasan, Kualitas, dan Experiential 

Marketing Terhadap Word Of Mouth Situs Jejaring Sosial Twitter Pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwasanya 

Twittersaat ini adalah salah satu situs jejaring sosial terbesar dan terbanyak 

keanggotannya di dunia.Jumlah keanggotaan sebesar 900 juta orang dan di 

Indonesia sendiri anggotanya berjumlah 58 juta orang lebih. Keanggotaan 

yang besar ini diantaranya dipengaruhi oleh adanya pemasaran mulut ke mulut 

atau word of mouth. 

Variabel-variabel yang mempengaruhi word of mouth diantaranya 

ialah kepuasan pelanggan, kualitas produk dan experiential marketing.Untuk 

membuktikan teori tersebut maka diperlukan suatu analisis yang meneliti 

pengaruh dari kualitas produk, kepuasan pelanggan dan experiential 

marketing.atas dasar itulah, rumusan malasah dijelaskan dalam 3 pertanyaan 

sebagai berikut. 

1. Apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap terciptanya word  Of 

mouth untuk situs jejaring sosial Twitter? 

2. Apakah kualitas jasa berpengaruh terhadap terciptanya word Of mouth 

untuk situs jejaring sosial Twitter? 

3. Apakah experiential marketing berpengaruh terhadap terciptanya word 

of mouth untuk situs jejaring sosial Twitter? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Ada tiga tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah, yaitu : 

1. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh kepuasan terhadap terciptanya 

word of mouth untuk situs jejaring sosial Twitter.  

2. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh kualitas terhadap terciptanya word 

of mouth untuk situs jejaring sosial Twitter.  

3.  Mengetahui dan menjelaskan pengaruh experiential marketing terhadap 

terciptanya word of mouth untuk situs jejaring sosial Twitter. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi perusahaan, sebagai bahan informasi perusahaan untuk 

meninjau sejauh mana pengaruh kepuasan, kualitas, serta experiential 

marketing terhadap word of mouth. 

2. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi untuk penelitian berikutnya agar 

dapat dijadikan bahan rujukan judul berikutnya. 

 


