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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Inti dari pemasaran adalah mengidentifikasikan dan memenuhi 

kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu definisi yang baik dan singkat dari 

pemasaran adalah “Memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan” 

menurut Kotler (2009: 5). Perusahaan jasa di Indonesia telah memasuki 

kompetisi yang semakin meningkat, ada banyak resiko yang akan di hadapi 

seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Untuk dapat 

mengatasi resiko yang akan dihadapi, perusahaan- peusahaan saat ini dituntut 

untuk terus mengembangkan strategi–strategi pemasaran yang tepat, sehingga 

dapat mewujudkan perusahaan yang unggul. 

Salah satunya adalah strategi word of mouth yang mana selalu 

menjadi fenomena yang menarik bagi masyarakat dan biasa disebut dengan 

promosi melalui mulut ke mulut. Word of mouth cenderung lebih sulit 

dikontrol karena kebanyakan dari masyarakat lebih sering membicarakan hal 

negatif dibandingkan hal positif. Richins dalam Walker (2001) berpendapat 

bahwa orang lebih cenderung untuk berkomunikasi negatif ke lebih banyak 

orang dibandingkan komunikasi yang positif. Akan tetapi Word of Mouth  

positif jauh lebih meyakinkan dibandingkan dengan iklan karena para 

pelanggan yang terpuaskan oleh produk atau jasa yang mereka gunakan, 

maka mereka  para pelanggan produk tersebut akan lebih meyakinkan orang 

lain dibandingkan iklan jenis apapun. 

Word of mouth atau komunikasi dari mulut ke mulut sekarang ini 

menjadi efektif karena perkembangan teknologi yang sangat pesat dan 

membuat para konsumen dengan mudah membicarakan sebuah produk, tidak 

hanya ketika bertatap muka, word of mouth juga terjadi melalui media 

internet, melalui jaringan sosial atau media sosial seperti instagram, twitter, 

facebook dan sosial media yang lainnya yang memungkinkan terjadinya word 

of mouth. Yang pada akhirnya teknologi lebih cepat menyampaikan 

komunikasi dibandingkan dengan bahasa lisan. Menurut Sangadji (2013: 76), 
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karena jasa mempunyai kualitas pengalaman dan kepercayaan yang tinggi, 

resiko dalam pembeliannya akan lebih banyak. Hal ini mengandung beberapa 

konsekuensi yang mana konsumen jasa umumnya mengandalkan cerita dari 

mulut ke mulut dari pada iklan. 

Menurut Hughes (2007: 31) bahasa lisan tidak hanya sepuluh kali 

lebih efektif dibandingkan media iklan baik cetak atau TV, bahasa lisan juga 

lebih penting pada saat ini dibanding kapanpun di masa lalu atau masa yang 

akan datang dan ada empat alasan yang mendasari keefektifan bahasa lisan 

ini yaitu persaingan iklan sudah meningkat ke level tertinggi yang mana  

biaya (operasional) media tradisional semakin meningkat, bercampur dengan 

masalah persaingan yang ada, kita telah berkali-kali dibohongi oleh iklan dan  

satu-satunya pesan yang kita percaya pada saat ini adalah berasal dari orang 

biasa seperti teman dekat atau orang yang sudah lama kita kenal, teknologi 

makin mempercepat sampainya bahasa lisan. 

Menurut Kartajaya (2006: 234), promosi yang sangat efektif justru 

melalui Word of Mouth. Pemasar menjadikan para konsumen sebagai sasaran 

untuk memasarkan sebuah produk atau jasa yang mana konsumen memiliki 

potensi yang besar untuk memasarkan produk atau jasa yang dipasarkan yaitu 

melalui word of mouth. Bagaikan virus yang disebarkan mereka dapat 

melakukannya dengan sangat cepat yang semula hanya diawali oleh satu 

orang yang memiliki jaringan luas lalu menyebar ke banyak orang, hal ini 

dapat memberikan pengaruh terhadap pemasaran sebuah produk atau jasa. 

Sehingga saat produk atau jasa memiliki nilai positif maka akan memiliki 

peluang yang sangat besar untuk direkomendasikan konsumen kepada 

konsumen yang lainnya, begitu pula sebaliknya jika produk atau jasa 

memiliki nilai yang negatif.  

Menurut Walker (2001), kualitas layanan berhubungan negative 

terhadap aktifitas Word of Mouth. Menurut Nikookar, et.al, (2015) Kualitas 

pelayanan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Word of 

Mouth.  

Di Indonesia khususnya di Banjarmasin masyarakat di kota ini 

terkenal dengan budaya konsumtifnya dan banyak dari masyarakat di kota ini 

sering melakukan perawatan wajah dikarenakan melihat hasil perawatan 
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wajah yang didapatkan oleh teman atau orang terdekat mereka baik keluarga 

ataupun sahabat. Dalam penelitian ini penulis memilih klinik jasa kecantikan 

dr. Sophia house of bauty Banjarmasin sebagai objek penelitiannya. Dalam 

penelitian ini akan membahas tentang faktor faktor yang mempengaruhi 

Word of Mouth dan faktor faktornya yaitu kualitas pelayanan, kepuasan 

pelanggan, dan kekuatan hubungan. Faktor-faktor tersebut apakah dapat 

memberikan pengaruh terhadap loyalitas pelanggan melalui word of mouth 

atau sebaliknya. 

Tujuan inti yang diupayakan oleh pemasar adalah terbentuknya 

loyalitas pelanggan.  Hal ini dikarenakan dengan loyalitas yang sesuai dengan 

yang diharapkan maka dapat dipastikan perusahaan akan meraih keuntungan, 

dan beberapa faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan adalah dengan 

kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan yang mana juga berhubungan dengan 

faktor yang mempengaruhi Word of mouth. 

Dari kedua variabel tersebut memiliki kesamaan, dan memungkinkan 

memberikan pengaruh positif yang signifikan jika dianalisis, akan tetapi ada 

beberapa penelitian yang menghasilkan pengaruh negatif pada salah satu 

faktor tersebut. Dari uraian diatas maka penulis mengambil judul “ANALISIS 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WORD OF MOUTH 

TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN dr. SOPHIA HOUSE OF 

BEAUTY BANJARMASIN” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan perbedaan pendapat mengenai hubungan antara kualitas 

layanan terhadap Word of Mouth menjadi hal yang menarik untuk diteliti dan 

mendorong untuk dilakukannya penelitian, sehingga dapat menimbulkan 

suatu masalah yang rumusannya adalah: Bagaimana meningkatkan loyalitas 

pelanggan melalui komunikasi Word of Mouth?. Dalam penelitian ini akan 

membahas tentang kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan , kekuatan 

hubungan terhadap word of mouth, dan Word of Mouth terhadap loyalitas 

pelanggan klinik kecantikan dr. Sophia House of Beauty Banjarmasin. 

Adapun pertanyaan penelitiannya adalah: 
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1. Apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap Word of 

Mouth? 

2. Apakah terdapat pengaruh kepuasan pelanggan terhadap Word of 

Mouth? 

3. Apakah terdapat pengaruh kekuatan hubungan terhadap Word of 

Mouth? 

4. Apakah terdapat pengaruh Word of Mouth terhadap Loyalitas 

Pelanggan? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Ditetapkannya suatu tujuan akan membuat penelitian menjadi terarah 

dan menghasilkan data yang baik, tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap Word of 

Mouth. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kepuasan pelanggan terhadap Word of 

Mouth. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kekuatan hubungan terhadap Word of 

Mouth. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Word of Mouth terhadap loyalitas 

pelanggan. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu 

pengetahuan dan bagi perusahaan. Adapun manfaat penelitian ini antara lain: 

1. Bagi ilmu pengetahuan :  

Dapat diketahui pengaruh kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, 

kekuatan hubungan terhadap word of mouth dan pengaruh word of 

mouth terhadap loyalitas pelanggan klinik jasa kecantikan. 

2. Bagi Perusahaan : 

Diharapkan penelitian ini akan mampu membantu dalam 

mengembangkan suatu masukan dalam pengembangan kebijakan 
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word of mouth guna meningkatkan loyalitas pelanggan pada klinik 

jasa kecantikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


