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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Pada bab satu ini akan dijelaskan mengenai keseluruhan gambaran dari 

penelitian yang dilakukan, yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Akses informasi merupakan salah satu kebutuhan pada saat ini. Kemajuan 

teknologi di bidang internet meningkatkan kemudahan dalam mengakses informasi. 

Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau disebut APJII (2016) 

dalam survey “Penetrasi dan Pengguna Internet Indonesia tahun 2016” menyatakan 

bahwa penetrasi internet di Indonesia sudah diatas 51.8% dan di Jawa saja sudah 

sebesar 65% dari pengguna internet di Indonesia. Sebesar 69% pengguna internet 

di Indonesia menggunakan perangkat mobile dalam mengakses internet untuk 

mendapatkan informasi (Hootsuite & We are social, 2017).  

Kegiatan online yang sering dilakukan pada smartphone menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Hootsuite & We are social (2017) adalah mengunjungi social 

network site (62%), menggunakan mesin pencari (32%), mengecek email (14%), 

dan mencari informasi mengenai produk (9%). Sebanyak 40% dari total populasi 

di Indonesia aktif di media sosial mereka dan sebesar 35% dari total populasi di 
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Indonesia aktif di media sosial menggunakan perangkat mobile mereka. 

Membagikan informasi dan pengalaman di media sosial merupakan salah satu tren 

digital yang terjadi di Indonesia. Beberapa media sosial yang banyak digunakan 

oleh orang Indonesia menurut penelitian Hootsuite & We are social (2017) adalah 

Facebook (48%), Instagram (39%), Twitter (38%), google+ (36%), dengan 

penetrasi aplikasi chat terbanyak oleh whatsapp (38%), FB messenger (31%), dan 

Line (30%).  

 Kegiatan berkumpul bersama teman maupun keluarga sudah menjadi hal 

yang sering dilakukan di Jakarta. Kafe merupakan tempat yang biasa digunakan 

untuk tempat berkumpul bersama teman dan keluarga. Suasana kafe yang nyaman 

membuat kafe menjadi salah satu destinasi favorit untuk berkumpul atau menikmati 

suasana kafe. Pada saat ini kafe merupakan salah satu bisnis yang berkembang 

cukup pesat, Seluruh kafe berlomba – lomba untuk menyajikan konsep kafe yang 

unik, baik dari segi produk, harga, lokasi, tema, dekorasi hingga suasana. Hal ini 

menarik konsumen untuk datang dan mencoba makanan dan minuman yang 

ditawarkan kafe serta menikmati suasana yang diberikan. 

 Trend yang terjadi saat ini adalah konsumen sering membuat ulasan 

mengenai kafe yang dikunjungi. Ulasan yang diberikan mengenai kualitas 

makanan, minuman, pelayanan, harga, hingga suasana kafe (Kim, Jang, & Adler, 

2015). Membagikan apa yang mereka makan dan dimana mereka makan melalui 

media sosial dapat meningkatkan gambaran diri dan menunjukkan eksistensi 

mereka di dunia digital. Membaca ulasan yang dibuat orang mengenai suatu kafe 

menjadi salah satu informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan atas 
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kafe mana yang akan dikunjungi, karena menurut Abrantes et al. (2013) pada saat 

sekarang ini orang lebih mudah mempercayai ulasan pada internet. 

 Sharing gambar dan ulasan secara digital merupakan bentuk dari electronic 

word of mouth (eWOM). WOM bukanlah suatu hal yang baru, dimana WOM 

merupakan bentuk komunikasi antara penerima dan pemberi pesan secara oral dan 

informasi mengenai produk ataupun jasa yang diberikan tidaklah mengandung 

pesan komersil dari brand tersebut (Abrantes et al., 2013). WOM dalam dunia 

digital disebut sebagai eWOM, dimana sharing dilakukan pada media sosial, situs 

ulasan, forum, hingga blog yang mereka miliki. Melakukan sharing dan ulasan 

dalam dunia digital sebagai salah satu bentuk marketing yang secara rela dan sadar 

dilakukan oleh konsumen merupakan trend saat ini. Electronic word of mouth 

memiliki peranan simbiosis mutualisme, dimana bagi konsumen, eWOM 

membentuk gambaran diri digital mereka, dan bagi pemilik kafe, eWOM 

merupakan suatu bentuk marketing dengan biaya yang jauh lebih murah karena 

sharing dilakukan oleh konsumen sendiri dan dapat menjadi salah satu bentuk 

promosi. 

 Besarnya biaya marketing membuat pelaku usaha kafe mencari cara yang 

lebih murah untuk melakukan promosi terhadap target konsumen. Salah satu cara 

untuk melakukan promosi dengan target yang tepat adalah dengan cara fokus pada 

konsumen yang memiliki peranan dan mampu mempengaruhi pengikutnya untuk 

mencoba sesuatu. Orang yang mampu mempengaruhi pengikutnya dan 

informasinya dipercaya oleh pengikutnya merupakan opinion leader. Langner, 

Hennigs, & Wiedmann (2013) mengatakan bahwa opinion leader merupakan orang 
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yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam suatu bidang dan memiliki 

kemauan untuk berbagi. 

 Melihat fenomena yang terjadi, dimana membagikan kegiatan yang 

dilakukan, tempat yang dikunjungi, dan makanan atau minuman yang dikonsumsi 

pada media sosial dan pada situs ulasan restoran atau kafe, ternyata tidak semua 

konsumen mau membagikan dan melakukan eWOM secara sukarela. Perlu adanya 

motivasi yang mendorong mereka untuk melakukan eWOM (Kim, Jang, & Adler, 

2015). Melihat keuntungan dari eWOM, perlu dilakukan penelitian mengenai 

faktor yang mendorong konsumen untuk membagikan gambar dan memberikan 

ulasan pada media sosial mereka secara sukarela. Dalam penelitian ini ingin digali 

mengenai faktor internal, yaitu dari segi konsumen sendiri, seperti reflected 

appraisal of self, conspicuous value, dan self image congruity, kemudian faktor 

eksternal yaitu dari segi kafe itu sendiri, seperti café quality dan price fairness. 

Faktor opinion leadership juga diuji sebagai faktor moderator dari faktor internal 

dan faktor eksternal (kafe) dalam mempengaruhi konsumen untuk melakukan 

eWOM. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat faktor internal, yaitu reflected 

appraisal of self, conspicuous consumption, dan self image congruity, faktor 

eksternal, yaitu café quality dan price fairness dengan faktor moderasi opinion 

leadership dalam keinginan konsumen dalam membagikan eWOM. Rumusan 

masalah yang ingin diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut: 
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1. Apakah reflected appraisal of self berpengaruh terhadap eWOM intentions? 

2. Apakah conspicuous value berpengaruh terhadap eWOM intentions? 

3. Apakah self image congruity berpengaruh terhadap eWOM intentions? 

4. Apakah Café quality berpengaruh terhadap eWOM intentions? 

5. Apakah price fairness berpengaruh terhadap eWOM intentions? 

6. Apakah opinion leadership mempengaruhi moderasi dari faktor internal 

(reflected appraisal of self, conspicuous value, self image congruency) dan 

faktor eksternal (café quality, price fairness) terhadap eWOM intentions? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh reflected appraisal of self terhadap 

eWOM intentions. 

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh conspicuous value terhadap 

eWOM intentions. 

3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh self image congruity terhadap 

eWOM intentions. 

4. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Café quality terhadap eWOM 

intentions. 

5. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh price fairness terhadap eWOM 

intentions. 

6. Untuk mengetahui apakah opinion leadership mempengaruhi moderasi dari 

faktor internal (reflected appraisal of self, conspicuous value, self image 
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congruency) dan faktor eksternal (café quality, price fairness) terhadap 

eWOM intentions. 

 

1.4 Pembatasan Masalah Penelitian 

Agar penelitian dapat dilakukan dengan fokus dan tidak meluas dari 

pembahasan, maka penelitian ini dibatasi kepada pembahasan mengenai faktor 

internal, yang terdiri dari reflected appraisal of self, conspicuous value, self image 

congruity, dan faktor eksternal yang terdiri dari café quality, price fairness, dengan 

opinion leadership mempengaruhi moderasi terhadap eWOM intentions di kafe. 

Penelitian ini dibatasi pada generasi milenial (generasi Y) yang pernah 

mengunjungi Djournal coffee. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi dan 

praktisi. Dari segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat melihat pengaruh dari 

reflected appraisal of self, conspicuous value, self image congruity, café quality, 

price fairness, dan pengaruh moderasi opinion leadership terhadap eWOM 

intentions di kafe. Dari segi praktisi, hasil penelitian diharapkan memberikan 

kontribusi berupa informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas 

industri kafe dan sejenisnya untuk mengembangkan teknik marketing dan promosi 

yang efektif dan efisien. Dengan mengetahui pengaruh dari faktor-faktor tersebut 

diatas, diharapkan pemilik kafe mampu menggunakan data ini untuk meningkatkan 

eWOM intentions dan menarik lebih banyak konsumen. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab I yaitu pendahuluan, akan dibahas 

mengenai keseluruhan gambaran penelitian yang dilakukan, yaitu latar belakang 

penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, pembatasan masalah 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II yaitu landasan teori. Pada bab dua akan dibahas mengenai teori – 

teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Teori – teori tersebut 

antara lain mengenai electronic word of mouth (eWOM), reflected appraisal of self, 

conspicuous value, self image congruity, café quality, price fairness, dan opinion 

leadership. Selain itu, terdapat pula penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan 

teori pembentukan hipotesis. 

Bab III yaitu metodologi penelitian. Pada bab tiga akan dibahas mengenai 

jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, penentuan data dan sumber data, 

definisi konseptual dan operasional, desain penelitian, metode penarikan sampel, 

studi pendahuluan, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data, dan hasil studi 

pendahuluan. 

Bab IV yaitu analisis dan pembahasan hasil penelitian. Bab empat 

membahas mengenai hasil penelitian yang telah dianalisis dengan menggunakan 

program statistic IBM SPSS statistic versi 20 dan smartPLS versi 3.2.6, meliputi 

profil responden, hasil uji validitas, hasil uji reliabilitas, hasil statistika deskriptif, 

dan pengujian hipotesis.  
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Bab V yaitu kesimpulan dan saran. Bab lima menjelaskan mengenai 

kesimpulan yang di dapat dari hasil dan analisis penelitian, implikasi managerial, 

keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian berikutnya. 

  




