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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

Menurut Griffin (2013) strategi sebagai rencana komprehensif untuk 

mencapai tujuan organisasi, tidak hanya sekedar mencapai tujuan dari organisasi 

tersebut akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan kelangsungan 

organisasi di dalam lingkungan tempat di mana organisasi tersebut menjalankan 

aktivitasinya. Berdasarkan dengan pernyataan tersebut sangat terlihat jelas bahwa 

strategi merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam setiap 

organisasi/perusahaan. Menggunakan strategi yang tepat dan jelas sangat 

memudahkan suatu organisasi/perusahaan dalam meningkatkan penjualan ataupun 

produknya dapat dikenal dengan masyarakat. Dalam berjalannya suatu 

organisasi/perusahaan tentu tidak terlepas dari kegiatan membuat/menyusun strategi-

strategi agar organisasi/perusahaan tersebut dapat bertahan dan meningkatkan 

penjualannya. 

Dalam keseharian manusia tentunya tidak terlepas dari kegiatan interaksi 

dengan sesama, dari segi pembicaraan yang formal maupun non-formal tentunya 

kemungkinan dapat terjadi pertukaran informasi. Maka dari itu, dapat berlangsungya 

word of mouth dalam memperkenalkan ataupun merekomendasikan suatu barang atau 
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jasa berdasarkan penggunanya. Komentar baik dan buruk juga dapat muncul didalam 

proses penyampaian pesan. Maka dari itu, para pembuat strategi harus teliti dalam 

menentukan strategi yang mana akan menghasilkan komentar yang baik dari 

masyarakat. 

Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan bagi wanita yang cukup penting 

dalam kesehariannya. Dalam sehari wanita bisa memerlukan berbagai macam jenis 

produk yang akan digunakan baik untuk perawatan wajah maupun make up. Pada 

zaman sekarang tidak hanya wanita dewasa yang selalu menggunakan produk 

kosmetik untuk kesehariannya, akan tetapi dapat kita sadari bahwa remaja di usia 

sekolah juga mulai menggunakan berbagai macam produk kosmetik sebagai 

kebutuhan sehari-harinya. Maka dari itu perusahaan terus melakukan inovasi terhadap 

produk agar dapat memenuhi dan menyediakan kebutuhan wanita dari pagi hari 

hingga malam hari. Wanita akan berpikir secara rasional untuk mempertimbangkan 

membeli jenis dan merek kosmetik baik untuk perawatan ataupun mempercantik diri. 

Mereka akan memilih produk yang memiliki kualitas yang baik, aman, dan harga 

yang terjangkau serta mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau bagi setiap 

kalangan dan sesuai dengan kualitas produk. 

Label halal merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap produk yang 

akan dipasarkan karena itu akan menyangkut kepada keputusan pembelian pada 

konsumen khususnya yang beragama Islam. Halal atau tidak merupakan suatu 

keamanan pangan yang mendasar bagi umat beragama Islam. Konsumen yang 
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beragama Islam cenderung memilih produk yang telah dinyatakan sebagai produk 

yang halal dibandingkan dengan produk yang belum dinyatakan halal oleh lembaga 

yang berwenang terhadap keputusan kehalalan suatu produk yang beredar. 

Wardah adalah suatu merek kosmetik yang telah mendapatkan sertifikasi halal 

dari LP POM MUI serta memberikan jaminan terhadap kebaikan dan keamanan 

produk tersebut. Bahan baku serta alat yang digunakan dalam proses pembuatan 

produk kosmetik wardah merupakan bahan-bahan yang halal dan sesuai dengan 

ketentuan dalam syari’at agama Islam. Hal itu yang membuat daya tarik konsumen 

semakin besar dan kuat untuk melakukan pembelian serta menciptakan rasa aman dan 

tenang kepada konsumen selama menggunakan produk tersebut. Pada tahun 2013 

wardah menjadi brand lokal pertama dengan penjualan tertinggi di Matahari 

Departement Store dan menduduki ranking tiga dari seluruh brand baik lokal maupun 

global. Wardah selalu konsisten dalam membangun citra halal didalam masyarakat 

dengan tidak menonjolkan aurat disetiap iklan yang ditayangkan. 

I.2. Identifikasi Masalah 

Dewasa ini, kita dapat mengetahui bahwa persaingan usaha yang semakin 

ketat. Para pesaing bisnis terus bermunculan dengan menggunakan berbagai macam 

cara dan strategi yang tercipta. Word of mouth dipercaya merupakan kegiatan yang 

memiliki manfaat yang besar dalam promosi dan merebut pangsa pasar. Banyaknya 

persaingan pada zaman sekarang membuat para marketer terus meregenrasi kegiatan-
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kegiatan yang bertujuan dan menghasilkan penjualan yang tinggi dan tentunya 

produk dapat dikenal oleh masyarakat luas. Untuk memenangkan persaingan didalam 

pasar, perusahaan tidak hanya melakukan invoasi secara terus menerus saja akan 

tetapi menggunakan perseorangan sebagai sarana untuk memasarkan produk. Selain 

itu, dengan menjaga kualitas dari produk juga merupakan salah satu kunci utama 

dalam menjaga loyalitas konsumen terhadap sebuah produk. 

I.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan 

pokok permasalahannya yaitu sebagai berikut “Bagaimana kelompok pengajian di 

Perumahan Adiarsa Karawang menjadi sebuah wadah untuk melakukan word of 

mouth dalam meningkatkan brand awareness?” 

I.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

membuat analisa tentang strategi komunikasi pemasaran word of mouth Wardah di 

kelompok pengajian perumahan Adiarsa Karawang. 

I.5. Kegunaan Penelitian 

I.5.1. Akademis 

Kegunaan akademis dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi 
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yang bermanfaat kepada ilmu komunikasi pemasaran khususnya bagi perguruan 

tinggi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang 

berguna untuk dijadikan acuan bagi mahasiswa.  

I.5.2. Praktis 

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai masukan tambahan kepada 

para marketer yang akan melakukan promosi barang atau jasa dengan menggunakan 

word of mouth sebagai salah satu strategi promosi.  

I.5.3. Sosial 

Kegunaan sosial dari penelitian ini diharapkan dapat membuka pemikiran 

masyarakat khususnya bagi para marketer atau para pengusaha mengenai kegiatan-

kegiatan promosi yang tepat dengan menggunakan strategi word of mouth dalam 

meningkatkan brand awareness. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab I berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, tujuam penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. 

Dalam bab ini dijelaskan apakah yang menjadi masalah dan apa saja yang telah 

terjadi menyangkut penelitian ini. 
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BAB II OBJEK PENELITIAN 

Pada bab II ini dijabarkan objek penelitiannya yaitu kelompok pengajian di 

Perumahan Adiarsa Karawang dan Wardah. 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab III ini menjelaskan konsep yang digunakan yaitu konsep integrated 

marketing communication (komunikasi pemasaran terpadu), promosi, word of mouth 

dan brand awareness yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang diangkat. 

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab IV ini menjelaskan mengenai metode penelitian kualitatif focus 

group discussion yang akan dilakukan oleh peneliti, teknik pengumpulan data, 

triangulasi data, analisis data serta indikator dan profil responden. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab V ini menjelaskan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti dan data hasil focus group discussion.  

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab VI ini peneliti akan menjabarkan tentang kesimpulan dan saran dari 

penelitian yang telah dilakukan.  




