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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Untuk melengkapi teori-teori yang melatar belakangi penelitian ini, penulis 

mengemukakan penelitian terdahulu kepuasan, kualitas dan experiential 

marketing dalam mempengaruhi terciptanya word of mouth. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama Judul Metode Penelitian dan Alat 

Analisis 

Hasil 

Aflit 

Nuryulia 

Praswati 

(Skripsi 

2009) 

Analisis 

Faktor-Faktor 

yang 

mempengaruhi 

Komunikasi 

Word OfMouth 

terhadap Minat 

guna Jasa 

Ulang (Studi 

Kasus pada 

PT. Nasmoco 

di Semarang). 

Lokasi penelitian: 

PT. Nasmoco di Semarang 

Metode pengumpulan data:  

Observasi, wawancara, 

dokumentasi, dan kuesioner 

Alat analisis: 

Structural Equation Model 

Variabel penelitian: 

Kualitas layanan, kepuasan 

pelanggan, komitmen, 

kekuatan hubungan, word of 

mouth dan minat guna jasa 

ulang 

Kualitas pelayanan, 

kepuasan pelanggan , 

komitmen, dan 

kekuatan hubungan 

berpengaruh positif 

terhadap komunikasi 

WOM.  

Komunikasi WOM 

berpengaruh postif 

terhadap minat guna 

jasa ulang. 

Angga 

Saputra 

(Skripsi 

2010) 

Analisis 

Pengaruh 

Kepuasan, 

Kualitas, dan 

Experiential 

Marketing 

Terhadap 

Word of 

MouthSitus 

Jejaring Sosial 

Facebook pada 

Mahasiswa FE 

Undip 

Semarang 

Jenis penelitian: 

Explanatory Reaserch 

Pengumpulan Data: 

Riset 

Kepustakaan,Wawancara,dan 

Kuesioner 

Teknik Pengambilan Sampel: 

Purposive sampling 

Alat Analisis: 

Analisis Regresi Berganda 

Variabel penelitian: Kepuasan 

konsumen, kualitas pelayanan, 

experiential marketing dan 

word of mouth 

Variabel kualitas 

mempunyai pengaruh 

positif dan berpengaruh 

terbesar terhadap word 

of mouth Facebook, 

variable experiential 

marketing mempunyai 

pengaruh positif 

terhadap word of mouth 

Facebook, variabel 

kepuasan mempunyai 

pengaruh positif ter 

kecil terhadap word of 

mouth Facebook. 

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2013 
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Dari ringkasan penelitian terdahulu yang disajikan dalam tabel 2.1, secara 

garis besar kedua peneliti tersebut meneliti tentang pengaruh kualitas pelayanan 

dan kepuasan konsumen  terhadap terciptanya word of mouth dengan objek yang 

berbeda. Satu dari peneliti menggunakan perusahaan jasa sebagai objek 

penelitiannya dan lainnya meneliti tentang situs jejaring sosial. Peneliti pertama 

yaitu Aflit Nuryulia Praswati meneliti pengaruh variabel kualitas pelayanan, 

kepuasan pelanggan, komitmen, kekuatan hubungan  terhadap terciptanya 

komunikasi word of mouth, serta pengaruh komunikasi word of mouth terhadap 

terciptanya minat guna jasa ulang. Sedangkan peneliti kedua yaitu Angga Saputra 

hanya meneliti pengaruh variabel kualitas pelayanan, kepuasan konsumen dan 

experiential marketing terhadap terciptanya komunikasi word of mouth. Peneliti 

kedua menambahkan variabel experiential marketing dalam penelitiannya dan 

tidak menggunakan variabel komitmen dan kekuatan hubungan. Alat analisis yang 

digunakan peneliti pertama adalah structural equation sedangkan yang digunakan 

peneliti kedua adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan 

kedua peneliti diatas menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan variabel 

kepuasan konsumen dan kualitas pelayanan terhadap terciptanya komunikasi word 

of mouth. Dari peneliti kedua juga didapatkan hasil bahwa  variabel kualitas 

merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi terciptanya komunikasi 

word of mouth. 
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2.2  Word Of Mouth 

2.2.1  Definisi Word Of Mouth 

Secara sederhana Word of Mouth atau disingkat WOM adalah bahwa 

informasi apapun terkait produk dapat disebarkan dari orang yang satu ke orang 

yang lain. Brown et al (2005) dalam Harsasi (2006) mendefinisikan WOM 

sebagai informasi tentang suatu target objek yang dipindahkan dari satu individu 

ke individu lain yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui 

media komunikasi. Sedangkan menurut Word Of Mouth Marketing Association 

(WOMMA). WOM adalah usaha pemasaran yang memicu konsumen untuk 

membicarakan, mempromosikan, merekomendasikan hingga menjual merek 

kepada calon konsumen lainnya. Steffes dan Burgee (2008) mengemukakan 

bahwa word of mouth adalah segala macam bentuk komunikasi informal yang 

diarahkan pada konsumen-konsumen lain mengenai kepemilikan, penggunaan 

atau karakteristik barangbarang tertentu dan juga penjualannya. Sweeney et al 

(2006) mengemukakan bahwa pada intinya, WOM adalah proses pengaruh 

personal antara pengirim dan penerima dalam komunikasi interpersonal yang 

mana dapat mengubah perilaku maupun pikiran si penerima. Adapun Kotler 

(2001) mendefinisikan WOM sebagai suatu komunikasi interpersonal tentang 

produk diantara pembeli dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sementara 

Harrisson dan Walker dalam Harsasi (2006) mendefinisikan word of mouth 

sebagai informasi informal dari satu orang ke orang lain antara seorang pembawa 

pesan nonkomersial tentang apa yang dirasanya dengan penerima terhadap suatu 

produk, organisasi, jasa, dan merek.  
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WOM diyakini memiliki efektifitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

iklan biasa, karena WOM berasal dari informan yang lebih dipercaya oleh 

konsumen dan kebanyakan berasal dari kelompok orang-orang terdekatnya. 

WOM menjadi bagian penting dalam studi pemasaran mengingat bahwa 

komunikasi dalam WOM mampu mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

(Noviandra, 2003 dalam Harsasi, 2006) . Di sisi lain, kekuatan WOM juga 

bertambah mengingat bahwa manusia adalah makhluk social yang senang 

berinteraksi dan berbagi dengan sesamanya, termasuk masalah preferensi 

pembelian. WOM mampu menyebar begitu cepat bila individu yang 

menyebarkannya juga memiliki jaringan yang luas. WOM adalah suatu sarana 

komunikasi pemasaran yang efektif, murah, dan kredibel (Kertajaya, 2007) . 

WOM juga penting karena esensi pemasaran adalah mempromosikan dengan 

meyakinkan untuk kemudian diakhiri dengan keputusan pembelian, (Sholihati, 

2009). Bahkan, menurut Kumar et al (2002) pelanggan yang paling berharga itu 

bukanlah pelanggan yang paling banyak membeli, melainkan pelanggan yang 

paling banyak beraktivitas word of mouth dan mampu membawa pelanggan yang 

lain untuk membeli di perusahaan kita, tanpa memperhatikan banyaknya 

pembelian yang pelanggan-pelanggan tersebut lakukan sendiri.  

Berdasarkan pada penelitian Babin et al (2005), maka penelitian ini 

menggunakan tiga indikator yang sama untuk WOM positif sebagai berikut: 

1. Menceritakan hal yang positif tentang produk/jasa kepada pihak lain. 

2. Merekomendasikan/menyarankan kepada orang lain untuk menggunakan 

pada produk/jasa tersebut.  

3. Mengajak teman/keluarga menggunakan produk/jasa tersebut.  
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2.3 Kepuasan Pelanggan 

Kotler (2008: 177) menyatakan kepuasan adalah perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi/kesannya 

terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Kepuasan 

merupakan fungsi dari persepsi/kesan atas kinerja dan harapan. Jika kinerja 

memenuhi harapan, pelanggan puas (satisfaction). Jika kinerja berada dibawah 

harapan, pelanggan tidak puas (dissatisfied). Jika kinerja melebihi harapan, 

pelanggan amat puas senang, sehingga kepuasan pelanggan memerlukan 

keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan (need and want) dengan apa yang 

diberikan (given). Sullivan dan Adcock (2002 : 233) menyatakan kepuasan 

pelanggan tercipta dari adanya perbandingan (oleh konsumen) nilai atau manfaat 

yang diterima (persepsi dari apa yang telah diterima) dengan pengorbanan 

(termasuk biaya) yang talah dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat tersebut. 

Nilai pelanggan dan kepuasan pelanggan merupakan dua konsep yang berbeda 

namun saling memiliki keterkaitan (Sweeney dan Soutar, 2001) .  

Wilkie (1994) menyatakan bahwa terdapat 4 elemen dalam kepuasan 

konsumen yaitu: 

1.  Expectations 

Harapan konsumen terhadap suatu barang atau jasa telah dibentuk 

sebelum konsumen membeli barang atau jasa tersebut. Pada saat proses 

pembelian dilakukanan, konsumen berharap bahwa barang atau jasa yang 

mereka terima sesuai dengan harapan, keinginan dan keyakinan mereka. 

Barang atau jasa yang sesuai dengan harapan konsumen akan 

menyebabkan konsumen merasa puas. 
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2. Performance 

Pengalaman konsumen terhadap kinerja aktual barang atau jasa 

ketika digunakan tanpa diperngaruhi oleh harapan mereka. Ketika kinerja 

aktual barang atau jasa berhasil maka konsumen akan merasa puas. 

3. Comparison 

Hal ini dilakukan dengan membandingkan harapan kinerja barang 

atau jasa sebelum membeli dengan persepsi kinerja aktual barang atau jasa 

tersebut. Konsumen akan merasa puas ketika harapan sebelum pembelian 

sesuai atau melebihi perepsi mereka terhadap kinerja aktual produk. 

4. Confirmation/disconfirmation 

Harapan konsumen dipengaruhi oleh pengalaman mereka 

terehadap penggunaan merek dari barang atau jasa yang berbeda dari 

orang lain. Confirmation terjadi bila harapan sesuai dengan kinerja aktual 

produk. sebaliknya disconfirmation terjadi ketika harapan lebih tinggi atau 

lebih rendah dari kinerja aktual produk. Konsumen akan merasa puas 

ketika tejadi confirmation/discofirmation dan dari hal ini akan 

memutuskan untuk terus menggunakan produk/jasa tersebut. 

2.3.1 Hubungan Kepuasan Pelanggan dan WOM 

Banyak penelitian menyebutkan, bahwa terdapat hubungan antara 

pengalaman baik positif ataupun negatif dari pemakaian suatu produk barang atau 

jasa dengan kepuasan konsumen, yang akhirnya dapat mendorong WOM baik 

positif atau negative (Priharmoko, 2003). Dichter dalam Priharmoko (2003) 

mengungkapkan bahwa ada empat hal yang membuat sesorang terlibat dalam 

WOM positif, yakni product involvement, yang menyebabkan ketegangan, 
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sehingga untuk mengurangi ketegangannya, perlu diadakan pembicaraan 

mengenai produk tersebut. Kedua, Self Enhancement, WOM muncul karena 

seseorang ingin memenuhi kebutuhan emosional tertentu. Ketiga, adanya Message 

Involvement, karena adanya iklan atau informasi yang unik sehingga konsumen 

ingin membicarakanya dengan orang lain. Keempat, Other Involvement, muncul 

karena ingin membantu orang lain. Mulyana (2002) juga menjelaskan bahwa 

salah satu manfaat dari terciptanya kepuasan konsumen adalh memicu adanya 

word of mouth yang positif. Sementara, Tjiptono (2006) menegaskan bahwa 

WOM dapat dipicu oleh antara lain kepuasan pelanggan. Zeithaml (1990) dalam 

Dame (2004) mengemukakan bahwa harapan pelanggan muncul karena beberapa 

hal, yakni word of mouth, kebutuhan pribadi, dan pengalaman. 

2.4   Kualitas  

Menurut Gronroos dalam Tjiptono (2006: 260), pada dasarnya kualitas 

suatu jasa yang dipersepsikan pelanggan terdiri atas dua dimensi utama. Dimensi 

pertama, technical quality (outcome dimension) berkaitan dengan kualitas output 

jasa yang dipersepsikan pelanggan, yang dapat dijabarkan lagi menjadi tiga jenis, 

yakni search quality (dapat dievaluasi sebelum dibeli, misalnya harga), experice 

quality (hanya bisa diefaluasi setelah dikonsumsi, contohnya ketepatan waktu, 

kecepatan layanan dan kerapian hasil), serta credence quality (sukar dievaluasi 

pelanggan sekalipun telah mengkonsumsi jasa, misalnya kualitas operasi bedah 

jantung). Dimensi kedua, functional quality (proses-releted dimension) berkaitan 

dengan kualitas cara penyampaian jasa atau menyangkut proses transfer kualitas 

teknis, output atau akhir hasil data dan penyedia jasa kepada pelanggan 

(contohnya aksesibilitas mesin ATM, restoran atau konsultan bisnis, penampilan 
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dan perilaku pramusaji, teller bank, sopir bis, atau pramugari). Selain itu 

functional quality juga dipengaruhi kehadiran pelanggan lain yang secara simultan 

mengkonsumsi jasa yang sama. Mereka bisa menyebabkan antrian panjang atau 

mengganggu pelanggan tertentu. Akan tetapi, dilain pihak mereka bisa pula 

mempengaruhi terciptanya suasana interaksi pembeli-penjual yang 

menyenangkan.  

Konsep kualitas itu sendiri sering dianggap sebagai ukuran relatif 

kebaikan suatu produk atau jasa. Pelayanan atau jasa merupakan pemberian suatu 

kinerja atau tindakan tak kasatmata dari satu pihak kepada pihak lain (Rangkuti, 

2002). Parasuraman et al (2002) dalam Praswati (2009), menyatakan bahwa ada 

lima dimensi pokok yang sering digunakan dalam mengevaluasi jasa yang bersifat 

intangible terhadap suatu produk yaitu: 

1. Responsiveness (ketanggapan), yaitu kemampuan untuk menolong 

pelanggan dan ketersediaan untuk melayani pelanggan dengan baik.  

2. Reliability (keandalan), yaitu kemampuan untuk melakukan pelayanan 

sesuai yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan.  

3. Empathy (empati), yaitu rasa peduli untuk memberikan perhatian secara 

individual kepada pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan.  

4. Assurance (jaminan), yaitu pengetahuan, kesopanan petugas serta sifatnya 

yang dapat dipercaya sehingga para pelanggan bebas dari resiko.  

5. Tangibles (bukti fisik), yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan 

karyawan untuk sarana komunikasi. 
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2.4.1  WebQual  

Webqual merupakan metode pengukuran kualitas website berdasarkan 

persepsi pengguna akhir (masyarakat). Metode ini merupakan pengembangan dari 

servqual (Zeithaml et al. 1990) yang banyak digunakan sebelumnya pada 

pengukuran kualitas jasa. Instrumen penelitian pada webqual tersebut 

dikembangkan dengan metode Quality Function Development (QFD). Webqual 

sudah mulai dikembangkan sejak tahun 1998 dan telah mengalami beberapa 

iterasi dalam penyusunan dimensi dan butir-butir pertanyaannya.   

Webqual 4.0 adalah pengembangan dari versi-versi pendahulunya yaitu 

webqual 1.0, webqual 2.0, webqual 3.0 serta penggabungan dan penyesuaian dari 

servqual. Penelitian ini menggunakan metode webqual 4.0 untuk menganalisis 

kualitas website e-government melalui konsep usability, kualitas informasi, dan 

interaksi pelayanan (Barnes dan Vidgen 2003). Usability adalah mutu yang 

berhubungan dengan rancangan situs. Kualitas informasi adalah mutu dari isi 

yang terdapat pada situs. Interaksi pelayanan adalah mutu dari interaksi pelayanan 

yang dialami oleh pengguna ketika pengguna menyelidiki situs lebih dalam. Tabel 

2.2 menunjukkan kategori dan kuesioner webqual 4.0. : 
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Tabel 2.2 

Metode WebQual 4.0 

 

Category  Webqual 4.0 questions 

Usability 1. I find the site easy to learn to operate 

2. My interaction with the site is clear and 

understandable 

3. I find the site easy to navigate 

4. I find the site to use 

5. The site has an attractive appearance 

6. The design is appropriate to the type of site 

7. The site conveys a sense of competency 

8. The site creates a poitive experience for me 

Information Quality 1. Provides accurate information  

2. Provides believable information 

3. Provides timely information 

4. Provides relevant information 

5. Provides easy to understand information 

6. Provides information at the right level of detail 

7. Present the information in an appropriate format 

Service Interaction 1. Has a good reputation 

2. It feels safe to complete transactions 

3. My personal information feels secure 

4. Creates a sense of personalization 

5. Conveys a sense community 

6. Makes it easy to communicate with the organization 

7.  feel confident that goods/service will be delivered as 

promised 

Overall 1. Overall view of the web site 
Sumber: Seminar Nasional Teknologi Informasi 2012 (SNATI 2012) 

2.4.2 Hubungan Kualitas dan WOM 

Suatu perusahaan dalam mempertimbangkan penerapan kualitas pelayanan 

berhubungan dengan bagaimana perusahaan tersebut memposisikan dirinya dalam 

memahami nilai dasar pelanggan yang tercermin pada konsep kepuasan pelanggan 

yang kuat (Gwinner et al 1998).  Kualitas layanan berpengaruh secara positif 

terhadap loyalitas dan WOM positif. Parasuraman et al (1996) dalam Praswati 

(2009) mengemukakan bahwa kualitas layanan berhubungan dengan loyalitas 

konsumen dan komunikasi WOM yang positif. Kualitas pelayanan berpengaruh 

positif terhadap komunikasi WOM (Harrison dan Walker, 2001).  
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2.5 Experiential Marketing 

Hermawan Kartajaya dalam Hamzah (2007) mengemukakan bahwa 

konsep pemasaran berbasis pengalaman (experiential marketing) adalah 

pemasaran tingkat keempat. Pemasaran berbasis pengalaman adalah pemasaran 

dengan pendekatan penciptaan produk atau jasa yang mencoba menyentuh panca 

indra konsumen. Menyentuh hati, dan merangsang pikiran konsumen sehingga hal 

tersebut dapat menciptakan pengalaman di dalam diri konsumen yang akhirnya 

menjadi sesuatu yang dapat dikenang dan diceritakan kepada orang-orang terdekat 

(Schmitt, 1999).  

Sementara, Irawati (2008) mengemukakan bahwa experiential marketing 

adalah pemasaran produk dengan merangsang unsur-unsur emosi konsumen yang 

akan menghasilkan berbagai pengalaman. Lebih jauh Schmitt dalam Rahmawati 

(2003) mengemukakan bahwa ada empat faktor kunci dalam pendekatan 

pemasaran ini, yakni:  

1. Fokus pada pengalaman konsumen 

2. Situasi pada saat produk tersebut digunakan  

3. Konsumen adalah makhluk rasional sekaligus emosional  

4. Metode yang digunakan lebih variatif 

Dalam pemasaran berbasis pengalaman ini juga terdapat lima tipe 

experiential yang bisa digunakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Schmitt 

dalam Hamzah (2007), yakni :  

1. Sense  

Ditujukan terhadap rasa yang berhubungan dengan panca indera. 
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2. Feel 

Berkaitan perasaan atau emosi yang dirasakan oleh konsumen ketika 

mengkonsumsi produk atau jasa tertentu. 

3. Think  

Berkaitan dengan persepsi dan apa yang dipikirkan konsumen. 

4. Act  

Berkaitan dengan kebiasaan dan interaksi. 

5. Relate  

Berkaitan dengan aspek sense, feel, act, dan think yang menghasilkan 

keterkaitan dan keterikatan antara konsumen dan produk yang 

dikonsumsinya. 

2.5.1 Hubungan Experiential Marketing dan WOM 

Sebagai bagian penting dari pendekatan pemasaran modern, experiential 

marketing diyakini dapat mendorong terciptanya word of mouth (WOMMA, 

2003). Van Nuys dalam Irawati (2008) juga mengemukakan bahwa Experiential 

Marketing dapat menciptakan word of Mouth. Sementara Thomas (2004) dalam 

Irawati (2008) menyatakan bahwa experiential marketing adalah salah satu alat 

untuk menciptakan word of mouth  

2.6  Kerangka Berpikir 

 Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah 

yang penting (Sugiyono, 2008:88). Berdasarkan tinjauan landasan teori dan 

penelitian disusun suatu kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti yang 

disajikan dalam gambar 2.1 berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2013 
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 Kepuasan (X1) 

 Kualitas (X2) 
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(X3) 

 

 

 

Landasan 

Teori 

Penelitian 

Terdahulu 

Word of Mouth (Y) 

Analisa Kuantitatif 

1. Uji Validitas dan Uji 

Reliabilitas 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinieritas 

b. Uji 

Heterokesdastisitas 

c. Uji Normalitas 

3. Analisis Regresi Linier 

Berganda 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji t test 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil 
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2.7  Hipotesis 

Menurut Uma Sekaran (2009;135) hipotesis didefinisikan sebagai 

hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang 

diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hubungan tersebut 

diperkirakan berdasarkan jaringan asosiasi yang ditetapkan dalam kerangka 

teoritis yang dirumuskan untuk studi penelitian. 

Gambar 2.2 

Kerangka Konsep 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2013 

 

Keterangan : 

   : Berpengaruh  

Berdasarkan konsep penelitian yang ada, maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini : 

H1 : Variabel kepuasan (X1) berpengaruh signifikan terhadap terciptanya word of 

mouth (Y)  

H2 : Variabel kualitas (X2) berpengaruh signifikan terhadap terciptanya word of 

mouth (Y) 

H3 : Variabel experiential marketing (X3) berpengaruh signifikan terhadap 

terciptanya word of mouth (Y) 

Word of Mouth 

(Y) 

Kepuasan (X1) 

Kualitas (X2) 

Experiential Marketing (X3) 


