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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Saat ini perusahaan jasa berada dalam lingkungan bisnis yang semakin ketat dalam 

persaingan, dengan adanya globalisasi. Perusahaan yang memberikan jasa yang 

memiliki kualitas dan bermutu, yang dapat memenuhi tingkat kepentingan konsumen 

akan dapat lebih bertahan karena menciptakan nilai yang lebih unggul daripada 

pesaingnya. Untuk dapat memenangkan persaingan dan mempertahankan 

kelangsungan hidupnya, perusahaan dituntut untuk mengembangkan strategi 

penawaran yang tepat dalam memenuhi keinginan konsumen hingga pada akhirnya 

menjadi kebutuhan konsumen.  

Melihat sifat dasar manusia yaitu manusia sebagai makhluk sosial, manusia 

memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, baik yang merupakan kebutuhan jasmani 

maupun kebutuhan rohani. Salah satu kebutuhan rohani itu adalah timbulnya 

keinginan untuk mempercantik diri agar penampilannya lebih menarik akan 

menambah rasa wanita yang dianggap sebagai sarana perawatan kecantikan. 

Sejalan dengan perkembangan pola hidup serta kebutuhan masyarakat terhadap 

salon kecantikan yang semakin komplek, menciptakan persaingan yang semakin 

ketat dan sempitnya ruang gerak pemasaran bagi perusahaan sejenis. Dengan 

semakin banyaknya salon yang muncul menyebabkan konsumen mempunyai banyak 

alternatif serta semakin selektif di dalam menentukan pilihan. Oleh karena itu 

pemasaran tidak saja di tuntut menjual produk atau jasa, melainkan juga harus 

mengetahui bagaimana menyajikan alternatif terbaik ke pasar yang menjadi sasaran. 



BAB 1 PENDAHULUAN  2 

 

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. Menurut Kotler (2001) word of mouth adalah suatu komunikasi 

interpersonal tentang produk diantara pembeli dan orang-orang di sekitarnya. 

Menurut Kotler (1997) menyatakan bahwa word of mouth adalah pengaruh personal, 

yang berkaitan erat dengan produk yang mahal dan penuh resiko. Walker dalam 

Harsasi (2006) mendefinisikan Word of Mouth sebagai informasi informal dari satu 

orang ke orang lain antara seorang pembawa pesan nonkomersial tentang apa yang 

dirasanya dengan penerima terhadap suatu produk, organisasi, jasa, dan merek.  

Menurut Kartajaya (2006), promosi paling efektif justru melalui word of mouth. 

Lovelock (2001), menekankan bahwa word of mouth sebagai pendapat dan 

rekomendasi yang dibuat oleh konsumen tentang pengalaman servis, yang 

mempunyai pengaruh kuat terhadap keputusan konsumen atau perilaku pembelian. 

Pelanggan yang terpuaskan akan menjadi juru bicara produk secara lebih efektif dan 

meyakinkan ketimbang iklan jenis apapun. 

Menurut Mowen (1995) kepuasan adalah keseluruhan sikap pelanggan 

setelah itu memperoleh dan menggunakan barang atau layanan. Menurut Kotler 

(2003) kepuasan adalah perasaan seorang atau kecewa seseorang yang muncul 

setelah membandingkan antara kinerja produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang 

diharapkan. Jika kinerja di bawah harapan, pelanggan tidak puas. Jika kinerja 

memenuhi harapan, pelanggan puas. Jika kinerja melebihi harapan, pelanggan amat 

puas atau senang. Untuk itu, sangatlah penting bagi perusahaan untuk 

mempertahankan pelanggan, karena pelanggan yang puas akan menceritakan 

kepuasannya pada pelanggan lain dan juga akan melakukan pembelian ulang. Seperti 
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dikemukakan Kotler (1997) “Bahwa tanpa adanya kepuasan pelanggan maka suatu 

badan usaha akan sulit untuk bertahan dalam menghadapi persaingan yang 

kompetitif”. Kalau pelanggan tidak terpuaskan maka akan mudah untuk pindah ke 

badan usaha lain yang sejenis.  

Kepuasan konsumen, dengan „level of satisfaction’ yang berbeda akan 

memberikan pengaruh yang berbeda pada perilaku word-of-mouth. Penelitian yang 

dilakukan Anderson (1998) menyimpulkan bahwa konsumen yang sangat puas atas 

jasa yang mereka konsumsi akan melakukan word-of-mouth positif lebih tinggi dari 

mereka yang puas, dan sebaliknya konsumen yang tidak puas akan melakukan word-

of-mouth negatif yang lebih tinggi lagi. Akan tetapi hasil penelitian dari Anderson 

(1998) ini berbeda dengan survei awal yang dilakukan peneliti ke 44 (empat puluh 

empat) responden yang merupakan pelanggan dari salon Anata Surya Sumantri 

Bandung. Hasil survei awal peneliti menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

(60%) mereka puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh salon Anata 

Surya Sumantri Bandung. Meskipun responden telah puas, tetapi sekitar 72% 

responden menyatakan mereka kadang-kadang bahkan jarang merekomendasikan 

salon Anata Surya Sumantri Bandung kepada pelanggan lain. Selain itu sekitar 64% 

responden menyatakan bahwa mereka kadang-kadang bahkan jarang mengatakan 

hal-hal positif tentang salon Anata Surya Sumantri Bandung. 

Berdasarkan latar belakang masalah dan perbedaan hasil survei awal peneliti 

dan penelitian Anderson (1998), peneliti tertarik melakukan penelitian dan kajian 

yang lebih mendalam tentang hubungan kepuasan pelanggan terhadap timbulnya 

WOM untuk kemudian dijadikan sebagai penelitian dengan judul “Analisis 
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Pengaruh Kepuasan Konsumen terhadap WOM (Word Of Mouth) pada Salon 

Anata Jl. Surya Sumantri Bandung”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka penelitian ini memiliki identifikasi 

masalah sebagai berikut : 

Apakah kepuasan konsumen berpengaruh terhadap perilaku WOM (Word Of 

Mouth) pada Salon Anata Jl. Surya Sumantri Bandung. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Untuk menganalisis dan menguji kepuasan konsumen berpengaruh terhadap 

perilaku WOM (Word Of Mouth) pada Salon Anata Jl. Surya Sumantri Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

bagi pihak manajemen perusahaan dalam menetapkan kebijaksanaan perusahaan 

untuk masa yang akan datang.  

 Hasil penelitian ini bagi peneliti diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan tentang kepuasan konsumen terhadap perilaku WOM (Word Of 

Mouth). 

 


