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PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

       Perkembangan internet saat ini menjadi sangat pesat, Ramadhani (2003), 

menerangkan bahwa internet merupakan sebuah sebutan untuk sekumpulan jaringan 

komputer yang dapat menghubungkan berbagai situs akademik, pemerintahan, 

komersial, organisasi, hingga perorangan, internet mampu untuk menyediakan akses 

untuk layanan telekomunikasi dan berbagai sumber daya informasi untuk jutaan 

pemakainya yang tersebar di seluruh dunia. Kemunculan internet pada awalnya 

digunakan untuk kepentingan pertahanan dan sains Amerika Serikat, namun saat ini 

setiap orang di berbagai negara bisa mengakses internet secara bebas. Pengguna 

internet terus meningkat seiring dengan perkembangan internet, data menurut Kemp 

(2016), menunjukan pengguna internet saat ini berjumlah 3,419 miliar pengguna, 

angka tersebut naik 10 % dari sebelumnya pada tahun 2015. Perkembangan jumlah 

pengguna internet dirasakan di hampir seluruh negara tidak terkecuali di Indonesia. 

Menurut data yang dikemukakan Maulana (2016), pengguna internet di Indonesia 

telah mencapai 88,1 juta pengguna pada Januari 2016, dan 79 juta diantaranya 

sebagai pengguna aktif  media sosial.  

        Perkembangan jumlah pengguna internet tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan 

– perusahaan, salah satunya dengan memanfaatkan media - media sosial. Menurut 

Global Social Media Check Up pada tahun 2011, 25 % perusahaan di dunia 
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menggunakan platform media sosial. Media sosial digunakan perusahaan dalam 

aktivitas – aktivitas pemasaran seperti menjual, mempromosikan barang atau jasa, 

ataupun untuk berinteraksi dengan konsumen. Salah satu cara yang dilakukan 

perusahaan agar lebih dekat dengan konsumen adalah dengan membuat akun – akun 

perusahaannya di media sosial, mulai dari perusahaan – perusahaan lama maupun 

perusahaan yang baru muncul saat ini memiliki akun – akun di media sosial. Media 

sosial yang pada awalnya digunakan sebagai media saling berkomunikasi antar 

individu secara luas berubah orientasi menjadi media yang digunakan untuk bisnis, 

sebuah media yang dianggap lebih menguntungkan perusahaan dari media – media 

yang digunakan sebelumnya. Media – media sosial yang digunakan seperti facebook, 

instagram, twitter merupakan media sosial yang saat ini dianggap sangat efektif 

karena dapat menjangkau secara luas konsumen dan perusahaan tidak memerlukan 

biaya besar seperti saat mereka memasang iklan di televisi atau surat kabar, dan 

penggunaan media sosial juga tidak membutuhkan waktu lama agar produk atau 

jasanya dilihat konsumen. 

       Penggunaan media sosial membuat konsumen dapat melihat produk atau jasa 

yang ditawarkan dalam bentuk tulisan maupun gambar dan tidak hanya itu, konsumen 

dapat memberikan respon secara cepat ataupun konsumen dapat melihat ulasan – 

ulasan konsumen lainnya yang merespon dengan memberikan komentar. Komentar - 

komentar konsumen sebelumnya dapat dijadikan sebagai informasi yang kuat bagi 

konsumen lain sebelum melakukan pembelian. Menurut Sa’ait et al., (2016), 

konsumen terutama remaja menjadi lebih sadar tentang produk / jasa yang mereka 

beli dan konsumsi. Sebelum membuat keputusan pembelian mereka sering mencari 
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ulasan pelanggan sebelumnya daripada mengandalkan hanya pada iklan produk itu 

sendiri. Konsumen dapat dengan mudah mendapatkan informasi berupa ulasan 

konsumen sebelumnya di media sosial tanpa perlu bertemu secara tatap muka. Hal ini 

menyebabkan kemunculan istilah baru dalam dunia pemasaran yaitu electronic word 

of mouth. Hennig-Thurau et al., (2004), menjelaskan bahwa electronic word of mouth 

adalah pernyataan positif atau negatif yang dibuat oleh konsumen potensial, 

konsumen riil, atau mantan konsumen tentang sebuah produk atau perusahaan yang 

dapat diakses oleh banyak orang atau institusi melalui internet. Electronic word of 

mouth merupakan perkembangan yang lebih efisien dari word of mouth sebelumnya, 

pada word of mouth sebelumnya konsumen perlu bertemu secara langsung untuk 

saling bertukar informasi, namun dengan kehadiran internet untuk mengakses media 

sosial membuat konsumen dapat mendapatkan informasi dari konsumen sebelumnya 

dengan cepat dan informasi tersebut bisa dijadikan sebagai evaluasi. Pengaruh 

eksternal, munculnya kebutuhan akan suatu produk, pengenalan produk dan evaluasi 

informasi merupakan hal yang dapat menimbulkan suatu minat beli konsumen 

(Schiffman & Kanuk, 2008), dan semakin baik atau bagus review seseorang pada 

media elektronik maka akan menimbulkan minat beli yang tinggi (Semuel & Lianto, 

dalam Suwarduki dkk, 2016). Jenis komunikasi word of mouth baru ini telah menjadi 

tempat yang penting dalam menilai opini (Bickart & Schindler, 2001).  

       Word of mouth sudah diakui memiliki peran yang cukup besar dalam 

mempengaruhi dan membentuk sikap konsumen dan minat berperilaku (Jalilvand & 

Samiei, 2012), tetapi pada electronic word of mouth terdapat perbedaan, yaitu kita 

tidak bertemu secara langsung dan sebagai konsumen tidak tahu apakah sumber yang 
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menulis atau memberikan komentar adalah orang yang dapat dipercaya atau hanya 

orang yang mempunyai maksud tertentu untuk menguntungkan sebagian kalangan 

seperti perusahaan itu sendiri, pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan Sa’ait et 

al., (2016), yang menyatakan bahwa faktanya, pemasar hari ini menyebarkan 

electronic word of mouth dari pelanggan mereka melalui iklan online mereka, namun 

orang cenderung mempertanyakan keandalan electronic word of mouth karena 

beberapa pihak mungkin menyebar informasi palsu untuk kepentingan mereka sendiri 

dan akan ada beberapa orang mencoba untuk menyebarkan rumor palsu dalam upaya 

membohongi orang lain.  

       Bisnis makanan dan minuman atau yang biasa disebut sebagai bisnis kuliner 

merupakan salah satu bisnis yang saat ini sedang meningkat dan banyak 

memanfaatkan media sosial untuk promosi produk mereka, media sosial instagram 

adalah salah satu yang sedang populer digunakan saat ini karena dapat memposting 

gambar yang dapat dilihat oleh konsumen dan terlebih lagi karena jumlah pengguna 

media instagram tersebut semakin tinggi. Bisnis – bisnis kuliner merupakan bisnis 

yang memiliki persaingan yang sangat luas meskipun mereka berada dalam kategori 

makanan yang berbeda dengan pesaingnya. Salah satu kota yang sedang menjadi 

favorit untuk membuka bisnis kuliner adalah Bandung, karena Bandung merupakan 

salah satu kota yang sering dijadikan destinasi wisata kuliner dan pada tahun 2015, 

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian 

Pariwisata memasukan Bandung menjadi salah satu dari lima destinasi wisata kuliner 

Indonesia (Septiawan, 2015). 
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       Munculnya banyak bisnis kuliner yang bermacam – macam di Bandung akan 

membuat banyak pilihan bagi masyarakat untuk memutuskan melakukan pembelian 

dan sebelum proses keputusan pembelian dilakukan didahului minat beli terhadap 

produk kuliner yang dijual. Minat beli merupakan bagian dari komponen perilaku 

konsumen dalam sikap mengonsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak 

sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan (Thamrin, 2003). Minat beli 

menunjukan bahwa konsumen akan mengikuti pengalaman mereka, preferensi dan 

lingkungan eksternal untuk mengumpulkan informasi, mengevaluasi alternatif 

terhadap suatu produk dan layanan jasa (Schiffman & Kanuk, 2008). Minat beli yang 

muncul akan memungkinkan konsumen membeli produk dan dapat menguntungkan 

penjualan perusahaan terutama dalam bisnis kuliner yang memiliki persaingan ketat 

seperti di Bandung saat ini. 

       Salah satu bisnis makanan yang saat ini ikut meramaikan persaingan bisnis 

kuliner di Bandung adalah produsen martabak asal Surakarta yaitu Martabak Kota 

Barat 1996 (disingkat MARKOBAR 1996) milik Gibran Rakabuming yang tidak lain 

merupakan anak pertama dari presiden Indonesia saat ini, yang sudah membuka 

cabangnya pada bulan Juli 2016 yang bertempat di jalan R.E Martadinata. 

Pembukaan cabang di Bandung ini membuat alternatif pilihan martabak bagi 

konsumen meningkat dan MARKOBAR turut bersaing untuk menarik minat beli 

konsumen di Bandung karena sebelumnya sudah banyak martabak – martabak yang 

lebih dahulu didirikan dan terkenal di Bandung seperti martabak Andir, San 

Fransisco, Tropica dan martabak – martabak  lainnya yang menjadi pilihan pecinta 

kuliner di Bandung, walaupun MARKOBAR sudah lama didirikan di Surakarta 
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namun MARKOBAR adalah sebuah pilihan martabak yang baru hadir di Bandung. 

MARKOBAR sudah menggunakan media instagram dan twitter untuk melakukan 

promosi dan akun - akun MARKOBAR di media sosial yaitu @markobar1996 di 

twitter dan juga instagram sudah memiliki follower sekitar lima puluh tujuh ribu pada 

akun tersebut yang diperkirakan dapat memunculkan electronic word of mouth di 

media sosial secara langsung di akun tersebut atau yang melakukan tag pada akun 

tersebut yang dapat menjadi informasi dan preferensi yang memperkuat minat beli 

konsumen terhadap MARKOBAR khususnya MARKOBAR cabang Bandung. 

       Berdasarkan  isu – isu dalam latar belakang tersebut membuat penulis tertarik 

meneliti lebih jauh tentang “Pengaruh Electronic Word of Mouth Terhadap Minat 

Beli MARKOBAR Cabang Bandung ”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang maka identifikasi masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana electronic word of mouth dari MARKOBAR cabang Bandung saat 

ini. 

2. Bagaimana minat beli masyarakat pada MARKOBAR cabang Bandung saat 

ini. 

3. Bagaimana pengaruh electronic word of mouth terhadap minat beli 

MARKOBAR cabang Bandung. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana electronic word of mouth dari MARKOBAR 

cabang Bandung saat ini. 

2. Untuk mengetahui bagaimana minat beli masyarakat pada MARKOBAR 

cabang Bandung saat ini. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh electronic word of mouth terhadap 

minat beli MARKOBAR cabang Bandung. 

1.4 Manfaat Penelitian 

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan penelitian berupa 

kegunaan praktis untuk beberapa pihak, antara lain :  

- Bagi Praktisi Bisnis 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 

menentukan strategi pemasaran yang dapat digunakan dalam menarik minat 

beli produk atau jasanya. 

- Bagi Akademisi 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya 

sebagai referensi untuk mengembangkan dan memperluas penelitian 

khususnya yang berhubungan dengan electronic word of mouth dan minat 

beli. 


