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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Kegiatan marketing communication merupakan salah satu aktivitas 

pemasaran yang memberikan dampak dahsyat pada perusahaan. Dengan kata 

lain, perusahaan harus mampu mengelola kegiatan ini secara efektif. Salah 

satu kegiatan marketing communication yang bersumber secara informal bagi 

perusahaan adalah Word Of Mouth (Schiffman & Kanuk, 2004:293). Secara 

informal Word Of Mouth ini sangat persuasif untuk mempengaruhi konsumen 

dalam pengambilan keputusan pembelian.  

WOM (Word of Mouth) merupakan istilah yang tidak asing dalam 

dunia pemasaran. Word of mouth merupakan metode yang dapat membantu 

penyebaran kesadaran produk hingga menjangkau konsumen di luar dari 

mereka yang melakukan kontak langsung dengan promosi (Peter & Olson, 

2004:200 dalam Sinaga, 2010). Selain itu, WOM merupakan  komunikasi 

dari mulut ke mulut (word of mouth communication) mengacu pada 

pertukaran komentar, pemikiran, atau ide-ide di antara dua konsumen atau 

lebih yang tak satupun merupakan sumber pemasaran (Mowen & Minor, 

2001:180 dalam Sinaga, 2010). Dapat disimpulkan bahwa Word Of Mouth 

terjadi melalu komunikasi antara konsumen dengan konsumen lain. Jadi inti 

dari Word Of Mouth adalah konsumen bukan perusahaan yang menciptakan 

komunikasi produk perusahaan. 
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Dalam mengelola WOM, perusahaan perlu memperhatikan 

konsumen. Konsumen akan melakukan WOM jika adanya kontak antara 

konsumen dengan aspek atau elemen fasilitas/sarana serta pelayanan yang 

diberikan kepada konsumen sehingga memberikan pengalaman bagi 

konsumen. Lutz (2008: 356) menjelaskan kontak antara konsumen dengan 

aspek yang ditawarkan perusahaan ini disebut Customer Experience. Secara 

teori, customer experience adalah hasil dari interaksi pelanggan dengan 

merek dan memiliki dampak langsung pada sikap merek, merek pilihan untuk 

pembelian berikutnya, dan efek tidak langsung pada ekuitas merek secara 

keseluruhan.  

Berdasarkan pernyataan tersebut maka perusahaan perlu menciptakan 

customer experience yang positif bagi konsumen sehingga dampak 

berdampak pada WOM positif. Konsumen terus berharap pada merek agar 

menyediakan pengalaman menyenangkan yang melibatkan konsumen, dalam 

rangka menciptakan pengalaman yang positif antara merek dan konsumennya 

(Ferrinadewi, 2008:141).  

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan tersebut, peneliti tertarik 

untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh customer experience pada 

WOM. Objek penelitian yang digunakan adalah nasabah Bank Central 

Asia/BCA khususnya pada nasabah tahapan/deposito. Penggunaan nama 

BCA karena merupakan salah satu bank modern di Indonesia. 

http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Museum/Sejarah+Bank+Indonesia/S

ejarah+Pra-BI/prasejarahbi_2.htm 

http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Museum/Sejarah+Bank+Indonesia/Sejarah+Pra-BI/prasejarahbi_2.htm
http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Museum/Sejarah+Bank+Indonesia/Sejarah+Pra-BI/prasejarahbi_2.htm
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Selain itu, BCA merupakan bank modern yang sampai saat ini 

berkembang pesat dan memperoleh berbagai penghargaan dari Tahun 2002-

2010 antara lain: The Most Favourable Brand and The Most Influential 

Personality in Social Media 2010 pada 15 Desember 2010 versi Majalah 

SWA, 2nd Annual IICD CG Award pada 19 November 2010. 

Penganugerahan CG Award dalam kategori best financial. Dari Indonesia 

Institute for Corporate Directorship (IICD) & Majalah Investor, Indonesia 

Customer Satisfaction Award (ICSA) 2010 pada 4 Oktober 2010.  

Tahapan BCA memperoleh penghargaan untuk kategori: The Best in 

Achieving Total Customer Satisfaction. Dari Majalah SWA Sembada & 

Frontier Marketing Research Consulting, Best Brand Gold 2010. Dari: 

Majalah SWA Sembada, MARS, dan Metro TV, Digital Marketing Award – 

dm award 2010 dalam kategori ATM sebagai The Best in Reliability – 

Feature – Design – Easy To Get, Tahapan BCA memperoleh penghargaan 

untuk kategori: The Best in Achieving Total Customer Satisfaction. Dari 

Majalah SWA Sembada & Frontier Marketing Research Consulting. Bank 

Central Asia juga tidak hanya mendapatkan penghargaan dari tingkat 

nasional, tetapi juga penghargaan tingkat Asia-Pasifik dan tingkat Asia.  

Berdasarkan beberapa fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang pengaruh Customer Experience pada Word of 

Mouth. (Studi Kasus: Nasabah Bank Central Asia) 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, permasalahan penelitian ini 

adalah Apakah customer experience berdampak pada word of mouth 

(Studi Kasus: Bank Central Asia)? 

 

1.3      Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak customer experience 

pada word of mouth (Studi Kasus: Bank Central Asia). 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini berguna bagi akademisi dan Bank Cantral Asia. Sebagai  

akademisi berguna untuk memperkaya wawasan bagi penelitian selanjutnya 

mengenai pengujian model pengaruh Customer Experience pada Word of 

Mouth: Bank Central Asia secara umum. Sedangkan bagi Bank Central Asia, 

penelitian ini diharapkan dapat berguna Untuk mengevaluasi customer 

experience yang dialami nasabah sehingga dapat mengembangkan kembali 

strategi pemasaran yang sudah ada. 

      

 


