
	  

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Salah satu strategi pemasaran yang selalu menjadi fenomena yang menarik 

untuk dibicarakan adalah word of mouth atau biasa disebut dengan promosi dari 

mulut ke mulut. Beberapa pemasar mempunyai pandangan skeptis dan 

memandang rendah promosi semacam ini, karena seringkali promosi ini 

membutuhkan opinion leaders yang sulit ditemui. Selain itu word of mouth  

cenderung lebih sulit dikontrol. Padahal word of mouth bisa jadi lebih efektif 

dibandingkan iklan. Hampir dua per tiga dari keseluruhan penjualan yang terjadi 

di Amerika dipengaruhi oleh promosi word of mouth baik secara langsung 

maupun tidak (Mulyadi 2007). 

Pertumbuhan perekonomian dunia saat ini telah mencapai situasi dimana 

persaingan telah menjadi menu utama sehari-hari yang harus dihadapi oleh para 

pelaku bisnis. Di era persaingan yang semakin ketat ini, sebuah strategi yang 

hanya mementingkan kualitas pelayanan dinilai kurang untuk menarik dan 

mempertahankan konsumen. Para pelaku bisnis ditantang untuk dapat 

menambahkan strategi yang lebih inovatif lagi supaya dapat mempertahankan 

eksistensi bisnisnya. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan 

melakukan strategi Word of Mouth Marketing (WOMM). Menurut Word of Mouth 

Marketing Association, pengertian word of mouth adalah usaha meneruskan 

informasi dari satu konsumen ke konsumen lain (WOMMA 2011). 
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Di dalam masyarakat, word of mouth (WOM) lebih dikenal dengan istilah 

komunikasi dari mulut ke mulut. Komunikasi personal ini dipandang sebagai 

sumber yang lebih dipercaya atau diandalkan dibandingkan dengan informasi 

nonpersonal. Word of mouth merupakan salah satu elemen yang penting dalam 

keberhasilan suatu produk dan jasa, dimana pemasaran yang efektif dapat dilihat 

dari keberhasilannya menghasilkan word of mouth. Elemen-elemen pemasaran 

diarahkan supaya membuat orang membicarakan produk atau jasa tersebut dan 

membuat teman maupun orang terdekatnya ikut mengkonsumsi (Zeithml dan 

Bitner 1996).  

Word of mouth adalah pendapat dan rekomendasi yang dibuat oleh 

konsumen tentang pengalaman servis, yang mempunyai pengaruh kuat terhadap 

keputusan konsumen atau perilaku pembelian (Lovelock 2001, 9). Hal ini 

menunjukkan bahwa orang lebih percaya terhadap informasi dari teman 

dibandingkan iklan ataupun tenaga penjual. Pelanggan akan lebih percaya kepada 

sumber yang lebih kredibel (orang yang dikenal) daripada sales person 

perusahaan (Kartajaya 2006, 130). 

Sejak beberapa tahun terakhir, bisnis di kota besar seperti Jakarta dan kota 

lainnya, diisi oleh bisnis kreatif, yang termasuk di dalamnya adalah bisnis kuliner. 

Segala bentuk bisnis, cepat atau lambat akan menuju titik dimana persaingan 

menjadi sedemikian ketat. Dan yang tidak mampu melewati tantangan zaman, 

maka akan tersingkir. Dalam persaingan, membuat profit semakin tipis, meskipun 

bisnis kuliner telah banyak persaingannya bukan berarti bisnis ini tidak memiliki 



	  

3 

prospek untuk dijalankan. Untuk itu, dalam berbisnis kuliner membutuhkan 

strategi agar mampu bersaing dengan pemain-pemainnya (Neraca, 2012).  

Kebutuhan manusia akan makanan menjadi dasar bahwa bisnis ini tidak 

akan pernah hilang. Dalam hal ini para pengusaha kuliner harus jeli melihat 

peluang dan berusaha semakin kreatif untuk menawarkan produk yang akan di 

andalkannya. Tidak di pungkiri lagi beberapa produk kuliner mendapat perhatian 

husus para pecintanya. Sehingga membuat bisnis kuliner semakin hidup (Neraca 

2012).  

Salah satu perusahaan kuliner yang menjadi bahan pembicaraan di kalangan 

masyarakat belakangan ini adalah perusahaan Martabak 65A Bandung Asli 

Pecenongan yang sudah berdiri sejak tahun 1970. Perusahaan Martabak yang 

memiliki tagline “Your Legendary Martabak is Here” ini menjadi bahan 

perbincangan di kalangan masyarakat. Menurut Kotler (2002) apabila ditinjau dari 

segi daya tahannya Martabak adalah jenis makanan yang  dapat masuk ke 

kelompok non durable goods dimana barang berwujud yang habis dikonsumsi 

dalam satu atau beberapa kali pemakaiannya. 

Banyak orang gemar untuk menyantap makanan ini karena rasanya yang 

unik dan memiliki berbagai variasi rasa, sehingga membuat semua orang menjadi 

tidak bosan untuk menyantapnya. Berbeda dari perusahaan martabak lainnya, 

Martabak 65a Bandung Asli Pecenongan memiliki ciri khas rasa. Menu spesial 

yang menjadi favorit dan selalu dicari oleh semua orang yaitu Martabak toblerone 

dan nuttela.  
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Keberadaan martabak ini menjadi sangat terkenal dan banyak sekali dicari 

oleh masyarakat baik dari dalam kota maupun luar kota. Hal tersebut tidak lepas 

dari adanya promosi. Memang promosinya sendiri tidak melalui advertising 

seperti memasang iklan di koran, majalah, billboard, dan lainnya. Melainkan 

hanya melalui publisitas yaitu dari media sosial dan word of mouth. 

I.2 Identifikasi Masalah 

Martabak 65a Bandung Asli Pecenongan merupakan salah satu jenis usaha 

yang bergerak di bidang kuliner sejak tahun 1970 hingga saat ini. Meskipun 

martabak ini sudah berdiri selama 30 tahun dalam dunia kuliner Indonesia. Nama 

Martabak 65a menjadi booming dan bahan perbincangan di kalangan masyarakat 

Jakarta pada tahun 2013, sebab perusahaan martabak ini membuat inovasi variasi 

rasa baru yaitu toblerone dan nutella. Coklat toblerone dan selai nutella yang 

sudah terkenal dari jaman dahulu memang memiliki rasa khas tersendiri terutama 

apabila dijadikan isi martabak. Sehingga menjadikan inovasi martabak ini 

menjadi trending topic dikalangan masyarakat. Walaupun harganya terbilang 

mahal untuk makanan tradisional dari Rp 65.000,- sampai Rp 180.000,- per 

loyang. Tetapi hal tersebut tetap membuat Martabak 65a banyak dicari dan 

digemari orang (Lifestyle Kontan 2013). 

Pelanggan setia Martabak 65a turut andil dalam mempopulerkan usaha ini, 

karena mempromosikan dari mulut ke mulut (WOM). Keramaian yang selalu 

tampak di depan gerai Martabak 65a serta maraknya perbincangan Martabak 

Toblerone dan Nuttela di beberapa media sosial, mengundang media untuk 
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meliput, mulai dari media online, media cetak, hingga media televisi (Tabloid 

Kuliner edisi 10. Th VII 2014, 35).  

Komunikasi word of mouth merupakan komunikasi informal antara para 

pelanggan dengan mengenai produk atau jasa tertentu yang dianggap sebagai 

informasi paling penting pada pembelian karena word of mouth memilik dampak 

yang kuat pada perilaku pelanggan  (Sari 2012, 7). Antusiasme penggemar 

martabak ini sangat besar. Sehingga diulas dalam website National Geographic, 

bahwa kios martabak ini buka pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB. 

Apabila datang lebih dari pukul 18.00 maka pembeli akan mengantri minimal satu 

jam untuk menikmati martabak ini (National Geographic 2013).  

Pemilik Martabak 65a ini tidak khawatir apabila bahan baku dan cara 

membuatnya di tiru oleh perusahaan lain. Bahkan seluruh informasi diberikan 

oleh pemiliknya sendiri. Dari asumsi pendapatan serta pengeluaran per bulan,  

bahan baku, cara membuat beserta tips- tipsnya supaya dapat menghasilkan 

martabak dengan rasa yang maksimal. Secara detail semuanya ia lontarkan di 

tabloid Bisnis Kuliner edisi 10 (Tabloid Kuliner edisi 10. Th VII 2014, 36). Tetapi 

tetap saja, setelah semua resep beserta cara membuatnya di publikasikan, tidak 

membuat orang berhenti berdatangan untuk membeli martabak di Martabak 65a 

ini. 

Untuk mengenalkan produk unggulannya, maka pemilik Martabak 65a ini 

memberikan banner di depan gerai tempat jualannya berwarna kombinasi kuning 

dan merah. Salah satu tulisan di banner tersebut adalah “Pelopor Martabak 

Toblerone dan Nuttela”. Dibalik tulisan itu memiliki tujuan supaya konsumen 
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mengerti bahwa Martabak 65a yang mencetuskan Martabak Toblerone dan 

Nuttela (Tabloid Kuliner edisi 10. Th VII 2014, 35).  

Penggunaan promosi melalui media sosial juga diterapkan oleh Martabak 

65a untuk memperluas pasar. Maka sang pemilik Martabak 65a memanfaatkan 

beragam media internet jejaring sosial seperti web di www.martabak 65a.com, 

email di info@martabak65a.com, facebook di martabakpecenongan 65a, twitter di 

@martabak65a, dan instagram di martabak65a. Media sosial ini dimanfaatkan 

pemilik untuk mengunggah foto dan mengupdate status, agar makin banyak orang 

yang mengetahui informasi terbaru dari Martabak  65a (Tabloid Kuliner edisi 10. 

Th VII 2014, 35).  

Mengacu pada pemaparkan tersebut promosi melalui media sosial yang 

telah dilakukan oleh pihak Martabak 65a yang di lakukan oleh pemiliknya sendiri, 

tanpa ada waktu khusus untuk mengelola promosinya akankah memiliki pengaruh 

kepada word of mouth yang berlangsung di kalangan konsumen sehingga dapat 

berdampak pada keputusan pembelian?  

Dalam latar belakang di jelaskan pula bahwa word of mouth merupakan 

pendapat konsumen mengenai barang maupun jasa yang dimana pendapat tersebut 

lebih di percaya oleh calon konsumen (Silverman 2010, 10). Sedangkan dalam 

keputusan pembelian terdapat tahap ketika konsumen mencari informasi 

mengenai produk maupun jasa yang di inginkan. Dari pencarian informasi 

tersebut dapat melalui sumber pribadi yaitu teman maupun saudara yang telah 

berpengalaman langsung (Kotler 2009,184). Dengan demikian penulis tertarik 
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untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari word of mouth (WOM) terhadap 

keputusan pembelian oleh konsumen Martabak 65a Bandung Asli Pecenongan. 

I.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini yaitu: Seberapa besar pengaruh word of mouth 

terhadap keputusan pembelian Martabak 65a Bandung Asli Pecenongan? 

I.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui seberapa besar pengaruh word of mouth terhadap keputusan 

pembelian Martabak 65a Bandung Asli Pecenongan. 

I.5 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah: 

1) Bidang Akademis  

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis terutama dalam Ilmu 

Komunikasi dibidang Integrated Marketing Communications (IMC) dalam 

memperdalam pengetahuan mengenai word of mouth terhadap keputusan 

pembelian suatu produk.  

2) Bidang Praktis  

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi untuk perusahaan 

Martabak 65a Bandung Asli Pecenongan, supaya dapat mengembangkan 

strategi untuk meningkatkan word of mouth sehingga berkontribusi besar 

terhadap keputusan pembelian oleh konsumennya. 
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3) Bidang Sosial  

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan semua masyarakat 

mengenai peran word of mouth terhadap keputusan pembelian yang dimana 

promosi melalui word of mouth ini efisien baik dari segi waktu dan biyanya.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan berisi tentang susunan penelitian skripsi mulai dari 

bab I hingga bab VI, serta hal- hal apa saja yang ingin dibahas oleh peneliti dalam 

setiap bab tersebut. Berikut ini adalah sistematika penulisan penelitian ini: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika 

penelitian. 

BAB II: OBJEK PENELITIAN 

Pada bab ini berisi mengenai objek yang akan diteliti oleh peneliti. Dalam 

hal ini yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan Martabak 65a 

Bandung Asli Pecenongan. Peneliti juga akan membahas segala informasi 

mengenai gambaran umum perusahaan, beserta visi dan misi perusahaan, 

struktur organisasi beserta fungsi masing- masing jabatan, promosi  

dilakukan, target market, dan kompetitor dari Martabak 65a Bandung Asli 

Pecenongan. 

BAB III: TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi sejumlah teori, konsep, dan model yang berkaitan 

dengan permasalahan yang telah dirumuskan pada bab satu. Konsep dan 
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model yang digunakan bertujuan untuk mendasari serta mendukung 

penelitian yang akan dilakukan dan memberikan jawaban teoritik terhadap 

permasalahan yang akan diteliti. 

BAB IV: METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi metode pengumpulan data yang digunakan selama 

penelitian, pendekatan yang digunakan selama penelitian, dan metode yang 

digunakan dalam menganalisis data penelitian. 

BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi hasil penelitian yang telah dilakukan yang mencakup 

fakta- fakta yang telah didapat selama penelitian berlangsung, dimana hasil 

dari penelitian dan fakta- fakta tersebut berupa hasil pengumpulan data dari 

identifikasi masalah dan analisis pembahasan secara mendalam mengenai 

objek penelitian.  

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan dan 

mengungkapkan keterbatasan dalam penelitian ini. Selain itu bab ini akan 

berisi saran dari peneliti terhadap hasil penelitian. Isi dari saran yang 

diberikan berupa rekomendasi untuk perusahaan Martabak 65a Bandung 

Asli Pecenongan supaya dapat tetap survive dalam dunia bisnisnya dan 

supaya dapat mengembangkan perusahaannya untuk dapat lebih baik 

kedepannya. 

 

 




