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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah  

Persaingan yang ketat di dalam dunia bisnis membuat perusahaan 

diharuskan memenuhi kebutuhan konsumen sekaligus bersaing dalam 

memasarkan produknya. Sejalan dengan hal tersebut, upaya yang dapat dilakukan 

sebuah perusahaan untuk bisa memenangkan pasar dalam memasarkan suatu 

produk yaitu dengan melakukan kegiatan promosi agar calon konsumen dapat 

lebih mengenal dan bersimpati terhadap produk yang ditawarkan.. Berangkat dari 

argumentasi ini, penting bagi sebuah perusahaan untuk dapat memilih bentuk 

promosi yang tepat dan sejalan dengan visi serta misi perusahaan agar 

menghasilkan efek domino yang dapat meningkatkan minat beli calon konsumen.  

 Salah satu alat promosi yang akan ditarik ke dalam penelitian ini dan bisa 

digunakan oleh perusahaan adalah word of mouth (WOM). WOM  bisa 

didefinisikan sebagai informasi produk yang ditransmisikan dari satu oknum 

kepada oknum lain (Solomon 1999). Sedangkan organisasi Word Of Mouth 

Marketing Association (WOMMA) mendefinisikan WOM sebagai usaha 

pemasaran yang memicu konsumen untuk membicarakan, mempromosikan, 

merekomendasikan, dan menjual produk atau merek kepada penjual lainnya. 

WOM merupakan tindakan berbagi pendapat yang nyata mengenai sebuah produk 

antara dua atau lebih konsumen dan merupakan salah satu alat promosi yang kuat 

(Silverman 2001). Melihat karakteristik WOM yang mampu memberikan 
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kontribusi yang bsar bagi kegiatan pemasaran, banyak perusahaan yang mulai 

mengintegrasikan WOM ke dalam kegiatan pemasaran mereka.  

George Silverman (2001) menjelaskan bahwa hal yang paling mendasar 

dalam terciptanya WOM adalah ketika produk tersebut dapat memberi kepuasan 

pelanggannya. Oleh sebab itu tidak semua produk dapat mendukung konsep 

pemasaran WOM, karena WOM baru tercipta ketika ada pengalaman penggunaan 

suatu produk. WOM tidak hanya menghasilkan berita yang positif akibat 

terciptanya kepuasan pengalaman menggunakan suatu produk, namun juga dapat 

menghasilkan berita yang negatif. Oleh sebab itu penting bagi perusahaan untuk 

memastikan produk yang mereka tawarkan kepada konsumennya mampu 

menghasilkan kepuasan yang positif. WOM yang positif dapat berdampak pada 

peningkatan minat beli konsumen akan suatu produk serta mampu menempatkan 

citra perusahaan pada perspektif yang positif. Hal sebaliknya berlaku pula untuk 

WOM yang bersifat negatif. 

Kehadiran dan pesatnya perkembangan internet memberikan sarana 

kepada para pelaku WOM untuk memperluas jangkauannya. Jaringan internet 

secara signifikan menghubungkan para pengguna-penggunanya, sehingga dapat 

terjadi komunikasi dan interaksi. Pelaku WOM tradisional yang sebelumnya 

hanya dapat menyebarkan berita secara tatap muka, dengan kehadiran internet 

membuat mereka dapat mempublikasikan pikiran dan pendapat mereka akan 

kepuasan menggunakan suatu produk ataupun layanan di dunia maya (Henning 

Thurau et al., 2004). WOM yang dilakukan melalui jaringan internet dikatakan 

sebagai electronic word of mouth (eWOM).  
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Aktivitas eWOM sendiri di Indonesia mulai populer dan berkembang 

pesat. Semakin maraknya aktivitas eWOM di Indonesia secara tidak langsung 

terbantu oleh pesatnya penggunaan social media di kalangan konsumen Indonesia. 

Terbukti dari 63 juta pengguna internet di Indonesia, 95 persen di antara 

penggunanya menggunakan internet untuk mengakses social media (KOMINFO 

2013). Salah satu bentuk social media yang popular di kalangan masyarakat 

Indonesia adalah Twitter. Terdapat 19,5 juta pengguna di Indonesia dari total 500 

juta pengguna global (KOMINFO 2013). Hal tersebut membuat Indonesia 

menempati peringkat 5 pengguna Twitter terbesar di dunia hanya kalah dari 

Amerika Serikat, Brazil, Jepang, dan Inggris.  

Banyaknya jumlah pengguna Twitter di Indonesia tidak terlepas dari 

kemudahan penggunaannya. Hanya dengan membuat akun pribadi Twitter, 

pengguna dapat langsung mempublikasikan opini, pendapat, ataupun ide mereka 

dengan maksimal 140 karakter kepada followers-nya. Tweet yang telah 

dipublikasikan dapat dibaca, dipahami, dan kemudian mendapat re-tweet 

(publikasi terusan) serta komentar dari siapapun yang membacanya. Hal ini 

semakin menambah daya tarik tersendiri bagi Twitter, terutama di kalangan 

remaja yang sebagian besar haus akan atensi sosial dari khalayak yang mau 

menanggapi tweet mereka dengan cara berkomentar ataupun melakukan re-tweet. 

Tidak hanya itu, faktor aksesibilitas juga menjadi hal yang menarik hati para 

pengguna Twitter. Pengguna dapat dengan mudah mengakses Twitter dari 

perangkat mobile mereka seperti iPhone, Blackberry, dan smartphones lainnya.  
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   Berkembangnya penggunaan Twitter ini dapat digunakan sebagai sarana 

social media marketing, dan juga telah dimanfaatkan oleh bisnis yang bergerak di 

industri restoran. Salah satu restoran yang memanfaatkan Twitter sebagai medium 

eWOM mereka adalah Bong Kopitown. Bong Kopitown didirikan oleh Bong 

Chandra dan merupakan restoran berkonsep penjara pertama di Indonesia. 

Memulai operasinya di Indonesia pada November 2012, Bong Kopitown 

menyajikan hidangan peranakan Singkawang, Medan, Penang, dan Singapura. 

Nasi ikan asam manis, laksa, dan nasi lemak adalah segelintir menu makanan 

yang bisa dicicipi pengunjung yang datang ke restoran ini.  

 Menyadari peta persaingan yang begitu ketat di hospitality industry, Bong 

Kopitown menyadari dibutuhkannya sebuah strategi promosi yang tidak menelan 

banyak biaya tetapi mempunyai dampak yang besar terhadap meningkatkan minat 

beli konsumen. Memanfaatkan pertumbuhan jejaring sosial yang begitu pesat di 

Indonesia¸ Bong Kopitown memanfaatkan sarana media sosial Twitter untuk 

menciptakan eWOM. Melalui akun Twitter @BongKopiTown, Bong Kopitown 

memberikan informasi seputar menu makanan ataupun minuman yang disajikan 

di restoran tersebut. Tidak jarang pula, followers dari @BongKopiTown bisa 

menikmati promosi khusus yang bisa mereka gunakan ketika mereka bersantap di 

restoran Bong Kopitown.  

 

I.2. Identifikasi Masalah 

 Melihat animo pengguna Twitter yang cukup positif terhadap tweet yang 

dilakukan oleh Bong Kopitown dalam akun Twitternya, membuat Bong Kopitown 
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mulai gencar mengembangkan kegiatan social media marketing mereka melalui 

Twitter. Terbukti dengan berkembang pesatnya followers Bong Kopitown yang 

pada bulan Mei 2014 telah mencapai 2.348 followers. 

 Menggunakan Twitter sebagai alat promosi membuka kesempatan kepada 

Bong Kopitown untuk mengejar new variety of consumers. Di tengah peta 

persaingan yang ketat, fitur unik dari Bong Kopitown sebagai restoran dengan 

konsep penjara pertama di Indonesia penting untuk dikomunikasikan sebagai 

salah satu faktor untuk menarik minat beli calon konsumen. Penggunaan eWOM 

melalui Twitter ini dinilai tepat karena eWOM yang dihasilkan oleh konsumen 

melalui social media merupakan nilai tambah yang besar bagi pengguna lain 

(Vreeland  2010). Evaluasi yang positif dari satu konsumen dapat meyakinkan 

konsumen lain untuk ingin merasakan pengalaman yang sama.  

 Meski begitu, terdapat pandangan dan argumentasi yang kontradiktif 

mengenai sejauh mana eWOM dapat membantu kegiatan pemasaran suatu 

perusahaan. Culnan dan Markus (1987) menyatakan bahwa absennya elemen non-

verbal di dalam eWOM seperti intonasi dan body language akan menghilangkan 

sisi emosional daripada pesan tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi sisi afektif 

daripada komunikan yang membaca eWOM tersebut. Di sisi lain, Walther (1992) 

mengungkapkan melalui social information process model bahwa ketika 

menggunakan teknologi komputer, manusia beradaptasi untuk tetap dapat 

mengkomunikasikan perasaan dan sisi emosional mereka sama efektifnya ketika 

mereka berbicara secara tatap muka.  
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 Dalam kasus Bong Kopitown, kehadiran elemen emosional dalam pesan-

pesan yang disampaikan kepada konsumen sangat penting perannya, mengingat 

hal utama yang mereka jual adalah pengalaman makan unik di restoran 

bertemakan penjara. Ditambah lagi dengan fakta bahwa sifatnya yang berupa jasa 

membuat layanan restoran Bong Kopitown tidak dapat dievaluasi sebelum 

pengalaman konsumsi, akibatnya pelanggan lebih tergantung pada pengaruh 

interpersonal konsumen lain yang telah menggunakan jasa restoran tersebut 

(Jeong 2011).  Sehingga terjadi suatu masalah ketika ada argumentasi yang 

menyatakan bahwa eWOM tidak bisa mengkomunikasikan sisi emosional 

daripada suatu pesan.  

 Berangkat daripada adanya pandangan kontradiktif yang belum ditemukan 

kesimpulannya sampai saat ini (Tang 2010), peneliti ingin mencari tahu sejauh 

mana dan seberapa efektif eWOM dapat digunakan untuk menunjang kegiatan 

pemasaran Bong Kopitown. Ditambah dengan klaim Chuanyi Tang (2010) yang 

menyatakan bahwa masih sedikit penelitian yang dilakukan mengenai efektivitas 

eWOM sebagai alat promosi, membuat penelitian ini menjadi lebih signifikan. 

Penelitian ini menggunakan EPIC Model oleh AC Nielsen untuk mengukur 

efektivitas isi pesan electronic word of mouth sebagai alat promosi.  

 

 I.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas, penulis 

mengajukan rumusan masalah yaitu “Bagaimana efektivitas pesan electronic word 
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of mouth di social media Twitter yang dilakukan Bong Kopitown berdasarkan 

EPIC Model?” 

 

I.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pesan electronic 

word of mouth di social media Twitter yang dilakukan Bong Kopitown 

berdasarkan EPIC Model. 

 

I.5. Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Akademis 

Penelitian ini bermanfaat untuk dunia akademis sebagai masukan dalam 

memperluas wawasan tentang kajian ilmu integrated marketing 

communication bagi para akademisi (mahasiswa, dosen, pembaca, dan 

peneliti). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan acuan yang berguna untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang 

terkait dengan electronic word of mouth (eWOM).  

2) Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi 

bukan hanya bagi pihak Bong Kopitown, namun juga perusahaan yang 

bergerak di industri yang serupa. Hasil penelitian ini, diharapkan juga 

dapat memberi sumbangan pemikiran atau saran bagi pihak Bong 

Kopitown dalam meningkatkan kinerja penggunaan eWOM sebagai 

instrumen pemasaran mereka. 
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3) Manfaat Sosial 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sebagai bahan 

masukan masyarakat luas atau pembaca untuk mengetahui signifikansi 

penggunaan eWOM sebagai salah satu marketing tool yang dapat 

membantu kinerja perusahaan dari segi pemasaran. 

 

I.6. Sistematika Penelitian 

Penulisan penelitian ini terbagi dalam lima bab dengan sistematika 

sebagai berikut: 

1) BAB I : PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan terdiri dari : Latar belakang masalah, Identifikasi masalah, 

Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, dan Sistematika 

Penelitian. 

2) BAB II : OBJEK PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai ruang lingkup berupa data atau informasi terkait dari 

topik yang diteliti oleh peneliti. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian 

dari peneliti adalah pesan eWOM melalui Twitter mengenai Bong Kopitown. 

Bab ini memuat segala informasi mengenai profil perusahaan, produk yang 

ditawarkan, serta strategi promosi yang telah diterapkan dalam proses 

pemasaran. 

3) BAB III : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai sejumlah teori dan konsep yang digunakan oleh 

peneliti untuk menjawab permasalahan yang diteliti secara teoretik tentatif, 
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yang berkaitan dengan pendekatan penelitian yang digunakan dan 

permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab satu. 

4) BAB IV : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai serangkaian metode-metode yang dipergunakan 

untuk menguji atau memperoleh data bagi jawaban teoretik tentatif yang 

dihasilkan dalam Tinjauan Pustaka, yaitu pendekatan penelitian, metode 

penelitian, metode pengumpulan data, unit analisis dan unit observasi, teknik 

pemeriksaan keabsahan data, dan rencana analisis data. 

5) BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian yaitu berupa data yang telah berhasil 

didapatkan, penyajian hasil data penelitian, dan analisis pembahasan hasil 

data secara mendalam mengenai objek penelitian. 

6) BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan serta saran-saran yang berisi pendapat atau masukan terhadap hasil 

penelitian, untuk masukan dalam memperluas wawasan dan acuan untuk 

penelitian selanjutnya.Saran juga diberikan untuk menambah pengetahuan 

dan sebagai bahan masukan masyarakat luas atau pembaca untuk mengetahui 

efektivitas eWOM sebagai salah satu alat pemasaran. 




