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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Word of Mouth (WOM) 

Word of mouth  dikenal  sebagai  faktor penting  dalam  mempengaruhi 

keputusan konsumen dalam pembelian,  merupakan suatu bentuk  

pengaruh verbal  antara pembicara  dan penerima  secara  pribadi,  dan  

pengaruh  verbal tersebut  dapat  bersifat  baik  ataupun  buruk, sebab,  pihak  

yang  bercerita  merupakan  pihak netral, terbebas dari ikatan sebuah 

perusahaan,   cerita  yang  disampaikan  oleh orang  atau  pihak  tersebut  

tidak  lebih  dari  apa yang  ia  rasakan  atau  apa  yang  telah  ia  terima dari  

sebuah  perusahaan (Wang,  2009). Word of mouth  merupakan  hal   yang  

signifikan  bagi industri jasa, terutama  perusahaan jasa profesional dan jasa 

finansial yang dikarenakan perusahaan mereka bergantung pada tingginya 

reputasi   (Cheung et al., 2007). Sedangkan menurut   Harrison Walker (2001), 

word of mouth  merupakan  komunikasi  satu  arah,  dan merupakan  

pembicaraan  mengenai   suatu merek,  suatu  produk,  sebuah  organisasi,  

atau jasa  secara  non commercial,  juga  merupakan pengaruh  secara  

interpersonal antara pembicara  dan  pendengar  dan  dapat  bersifat negatif  

atau  positif  dan  dapat  menciptakan kesetiaan  pelanggan  (Gauri et al.,  

2008),  serta  merupakan  suatu  cara  yang sangat   kuat   dibandingkan  

dengan  bentuk komunikasi apapun (Cheung et al., 2007). Word of mouth juga 

merupakan hal yang sangat kuat dalam  mempengaruhi  seseorang.  Studi-
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studi menunjukkan  pembelian  barang  ataupun  jasa yang  dilakukan  banyak  

orang  terjadi  karena terpengaruh  oleh  word of mouth  (Molinari et al., 

2008). Word of mouth adalah sebuah komunikasi melalui mulut ke mulut 

tentang kualitas sebuah produk, word of mouth tidak hanya membawa hal 

positif dari produk tersebut namun juga membawa hal negatif dari produk 

tersebut. Hal negatif yang terjadi di dalam word of mouth juga akan cepat 

tersebar seperti berita baik yang terdapat dalam word of mouth. Word of mouth 

dalam bidang jasa menyangkut tentang pelayanan kepada konsumennya, 

konsumen akan puas jika pelayanan yang diberikan baik sehingga akan 

menimbulkan word of mouth secara alami (Solomon, 2007). 

Dengan kata lain kata-kata positif dari mulut ke mulut adalah niat 

perilaku seperti pembelian kembali, tetapi yang berhubungan dengan niat 

untuk merekomendasikan (Fornell et al., 1987). Hasil profitabilitas perusahaan 

dari kata-kata positif karena orang-orang berbicara tentang pengalaman baik 

mereka dengan produk dan layanan kepada teman-teman keluarga mereka, 

rekan kerja, dan orang lain, mempengaruhi pelanggan lain yang mungkin 

untuk membeli (Reichheld et al., 1990). Komunikasi word of mouth tak bisa 

terjadi tanpa proses, dimulai dari dari sumber sampai tujuan. Setiap bagiannya 

memiliki kepentingan yang tak boleh diabaikan, seperti pendapat Sutisna 

(2002). Dalam pandangan tradisional proses komunikasi word of mouth 

dimulai dari informasi yang disampaikan melalui media massa, kemudian 

diinformasikan atau ditangkap oleh pemimpin opini kepada pengikutnya 

melalui komunikasi dari mulut ke mulut. Bahkan secara lebih luas model ini 
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juga memasukan penjaga informasi (gatekeeper) sebagai pihak terlibat dalam 

proses komunikasi tersebut. 

 

Gambar 2.1 Model Komunikasi Word of Mouth 

Sumber: Sutisna, 2002) 

 

Orang-orang yang  ditanya dan diminta informasinya, disebut sebagai 

pemimpin opini. Pemimpin Opini merupakan orang yang sangat sering 

mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Sumarni (2008) mengemukakan, 

berdasarkan riset yang dilakukan Lazarsfed menunjukkan bahwa pengaruh 

dari media massa terhadap pemilihan sangat kecil. Bersama dengan rekannya 

mengemukakkan dalil “Two Step Flow Communication” yang berisi pertama, 

media massa mempengaruhi pemuka penadapat (Opini leader), kedua opini 

leader mempengaruhi individu-individu lainnya. 

 

B. Service Quality 

Kotler (2009) berpendapat bahwa perusahaan harus menciptakan 

kepuasan pelanggan untuk mendorong mereka untuk membeli kembali dan 

tidak akan beralih pada produk atau layanan lain. Kualitas produk dan 

layanan, kepuasan pelanggan, dan niat pembelian erat kaitannya di mana 
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semakin tinggi kualitas, semakin tinggi kepuasan pelanggan dan akan 

mengarah pada nilat pembelian dalam penjualan yang lebih tinggi yang dapat 

disertai dengan profitabilitas yang lebih besar. Penawaran layanan merupakan 

komponen penting dari fungsi bisnis yang merupakan cara perusahaan 

berkomunikasi dan menyampaikan produknya kepada pelanggan dan hal-hal 

nyata yang dijaga untuk kenyamanan pelanggan, daya tarik dan kinerja 

organisasi. Jadi, mengembangkan dan menawarkan kualitas layanan yang 

sangat baik tidak diragukan lagi merupakan masukan penting untuk memenuhi 

dan melampaui harapan dan kebutuhan pelanggan yang pada gilirannya secara 

positif mempengaruhi perilaku loyalitas pelanggan dan meningkatkan kinerja 

dan citra organisasi, mempercepat penjualan dan pertumbuhan perusahaan di 

pasar yang semakin kompetitif. Dengan demikian, melihat lingkungan yang 

kompetitif, rumah sakit diharuskan untuk mengembangkan strategi mereka 

untuk membedakan mereka dari yang lain yang hanya dapat dicapai melalui 

pengiriman kualitas layanan yang sangat baik. Tingkat kualitas layanan yang 

tinggi menentukan kepuasan pelanggan dan kepuasan pelanggan secara 

signifikan mendorong perusahaan untuk memperoleh keunggulan kompetitif 

yang berkelanjutan di pasar yang bergejolak (Caruana, 2002). 

Agar penawaran perusahaan untuk menjangkau pelanggan harus ada 

kebutuhan untuk layanan. Layanan ini bergantung pada jenis produk dan itu 

berbeda di berbagai organisasi. Layanan dapat didefinisikan dalam banyak 

cara tergantung pada area mana istilah tersebut digunakan. Seorang penulis 

mendefinisikan layanan sebagai "Tindakan atau kinerja yang tidak berwujud 
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yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang tidak menghasilkan 

kepemilikan atas apapun" (Kotler & Keller, 2009). Secara keseluruhan, 

layanan juga dapat didefinisikan sebagai tawaran tidak berwujud oleh satu 

pihak ke pihak lain dengan imbalan uang untuk kesenangan. Kualitas adalah 

salah satu hal yang dicari konsumen dalam suatu penawaran, layanan mana 

yang menjadi salah satunya (Solomon 2009). Kualitas juga dapat didefinisikan 

sebagai totalitas fitur dan karakteristik produk atau layanan yang menanggung 

kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang dinyatakan atau kenyatakan 

(Kotler et al., 2002). Jelas bahwa kualitas juga terkait dengan nilai penawaran, 

yang dapat menimbulkan kepuasan atau ketidakpuasan di pihak pengguna. 

Kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh 

perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Pelayanan dalam hal ini 

diartikan sebagai jasa atau service yang disampaikan oleh pemilik jasa yang 

berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan dan keramahtamahan 

yang ditujukan melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk 

kepuasan konsumen. Kualitas pelayanan (service quality) dapat diketahui 

dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang 

nyata-nyata mereka terima atau peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya 

mereka harapkan atau inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu 

perusahaan. Kualitas layanan dalam literatur manajemen dan pemasaran 

adalah sejauh mana persepsi pelanggan layanan memenuhi atau melebihi 

harapan mereka misalnya seperti yang didefinisikan (Zeithaml et al,. 1990). 

Dengan demikian kualitas layanan dapat menjadi cara di mana pelanggan 
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dilayani dalam suatu organisasi yang dapat menjadi baik atau buruk. 

Parasuraman mendefinisikan kualitas layanan sebagai "perbedaan antara 

harapan pelanggan dan persepsi layanan" (Parasuraman, 1988). Mereka 

berpendapat bahwa mengukur kualitas layanan sebagai perbedaan antara 

layanan yang dirasakan dan yang diharapkan adalah cara yang valid dan dapat 

membuat manajemen untuk mengidentifikasi kesenjangan pada apa yang 

mereka tawarkan sebagai layanan. Adapun kualitas pelayanan ada 5 dimensi 

menurut Parasuraman yaitu: 

1. Tangible 

Parasuraman mendefinisikan Tangibles sebagai terdiri dari 

"fasilitas fisik, peralatan, dan penampilan personil". Tiga tahun kemudian 

(Parasuraman et al., 1991) memperluas definisinya untuk memasukkan 

kualitas brosur dan pernyataan. Kualitas layanan yang nyata adalah contoh 

paling nyata dari lima dimensi Parasuraman. Selain itu, semakin banyak 

pelanggan menjadi pengguna teknologi yang lebih canggih karena mereka 

memiliki akses ke bentuk teknologi informasi terbaru seperti internet. 

Akibatnya, banyak lembaga layanan harus berkonsentrasi pada 

peningkatan kepuasan pelanggan dan retensi melalui peningkatan 

komponen teknologi informasi dari kualitas layanan dan produk mereka.  

Penampilan fisik pelayanan, kayawan, dan komunikasi akan 

memberikan warna dalam pelayanan pelanggan. Tingkat kelengkapan 

peralatan atau teknologi yang digunakan akan berpengaruh pada pelayanan 

pelanggan. Karyawan adalah sosok yang memberikan perhatian terkait 
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dengan sikap,penampilan dan bagaimana mereka menyampaikan kesan 

pelayanan. Dalam hal ini sejauh mana perusahaan memfasilitasi sarana 

komunikasi sebagai upaya untuk memberikan kemudahan dalam 

pelayanan adalah hal yang tidak terpisahkan. Rod et al., (2008) meneliti 

hubungan antara tiga dimensi kualitas layanan yang mempengaruhi 

kualitas layanan perbankan Internet secara keseluruhan dan dampak 

selanjutnya pada kepuasan pelanggan di industri perbankan Selandia Baru. 

Hasil pada faktor nyata ini mengungkapkan hubungan yang signifikan 

antara kualitas layanan pelanggan online, kualitas sistem informasi online, 

Pelanggan membuat kesimpulan tentang kualitas layanan atas dasar 

tangibles (tata letak fisik, bangunan, dll) yang mengelilingi lingkungan 

layanan. Dukungan untuk argumen ini berasal dari bukti empiris yang 

menunjukkan bahwa lingkungan fisik yang nyata dari lingkungan layanan 

dapat memiliki efek yang signifikan pada respon afektif pelanggan dan 

niat perilaku mereka (Wakefield dan Blodgett 1999). 

2. Assurance 

Jaminan (assurance) merupakan mencakup pengetahuan, 

kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, 

bebas dari bahaya, risiko atau keragu-raguan. Pada saat persaingan sangat 

kompetitif, anggota perusahaan harus tampil lebih kompeten, artinya 

memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang masing-masing. Menangani 

pemasangan dan layanan purna jual. Factor security, yaitu memberikan 

rasa aman dan terjamin kepada konsumen merupakan hal yang penting 
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pula. Tingkat pengetahuan mereka akan menunjukkan tingkat kepercayaan 

bagi pelanggan, sikap ramah, sopan bersahabat adalah menunjukkan 

adanya perhatian pada pelanggan. 

Jaminan telah didefinisikan sebagai: "Pengetahuan dan kesopanan 

karyawan dan kemampuan mereka untuk menginspirasi kepercayaan dan 

keyakinan (Parasuraman et al., 1991) kemampuan bagi pelanggan untuk 

merasa aman dalam transaksi mereka. 

Definisi ini terdiri dari 3 elemen yang menyiratkan dimensi-

dimensi ini saling terkait. Pertama, pelanggan menilai keandalan dan 

ketepatan (dimensi keandalan) dari layanan yang disampaikan serta 

layanan yang disampaikan Kedua, pengiriman layanan yang dapat 

diandalkan dengan cara yang akurat menuntut karyawan untuk memiliki 

pengetahuan (Taylor dan Baker, 1994). 

3. Emphaty 

Empati (empathy) merupakan kemudahan dalam melakukan 

hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami 

kebutuhan para konsumen. Setiap anggota perusahaan hendaknya dapat 

mengelola waktu agar mudah dihubungi, baik melalui telepon ataupun 

bertemu langsung. Memberikan jaminan yang bersifat individual atau 

pribadi kepada pelanggan dan berupaya untuk memahami keinginan 

pelanggan. Tingkat kepedulian dan perhatian perusahaan pada 

pelanggannya secara individual akan sangat didambakan oleh pelanggan. 

Persoalan dan masalah dapat muncul dan sejauh mana tingkat kepedulian 
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untuk menyelesaikan masalah, mengerti kemauan dan kebutuhan 

pelanggan dapat diaktualisasikan. Kepedulian terhadap masalah yang 

dihadapi pelanggan, mendengarkan serta berkomunikasi secara individual, 

kesemuanya itu akan menunjukkan sejauh mana tingkat pelayanan yang 

diberikan. (Parasuraman et al., 1991) Memperluas definisi ini untuk 

memasukkan perusahaan yaitu : 

a. memiliki jam operasional yang nyaman untuk semua pelanggan 

mereka 

b. memiliki minat terbaik pelanggan di hati 

c. memiliki pemahaman tentang kebutuhan spesifik pelanggan mereka. 

4. Responsiveness 

Responsivitas telah didefinisikan sebagai "kesediaan untuk 

membantu pelanggan dan memberikan layanan yang cepat". Daya tanggap 

dapat berarti respon atau kesigapan karyawan dalam membantu konsumen 

dan memberikan pelayanan yang cepat dan, yang meliputi kesigapan 

karyawan dalam melayani konsumen, Kecepatan karyawan dalam 

menangani transaksi, dan penanganan. Para anggota perusahaan harus 

memperhatikan janji spesifik kepada konsumen. Unsur lain yang juga 

penting dalam elemen cepat tanggap ini adalah anggota perusahaan selalu 

siap membantu konsumen. Apa pun posisi seseorang di perusahaan 

hendaknya selalu memperhatikan konsumen yang menghubungi 

perusahaan. Pada pelayanan, kemampuan untuk segera mengatasi 

kegagalan secara profesional dapat memberikan persepsi yang positif 
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terhadap kualitas pelayanan. Adapun bentuk kepedulian tersebut dapat 

dilakukan baik melalui pencapaian informasi atau penjelasanpenjelasan 

ataupun melalui tindakan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh 

pelanggan. Kemudian, mereka memperluas definisi ini untuk memasukkan 

karyawan yang memberi tahu pelanggan kapan tepatnya layanan akan 

dilakukan dan tidak pernah terlalu sibuk untuk membantu pelanggan 

(Vorhies dan Morgan, 2003). 

5. Reliability  

Keandalan (reliability) merupakan kemampuan memberikan 

pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. Hal ini 

berarti perusahaan memberikan jasanya secara tepat semenjak saat pertama 

(right the first time). Selain itu juga berarti bahwa perusahaan yang 

bersangkutan memenuhi janjinya, misalnya menyampaikan jasanya sesuai 

dengan jadwal yang disepakati. Dalam unsur ini, pemasar dituntut untuk 

menyediakan produk atau jasa yang handal. Produk atau jasa jangan 

sampai mengalami kerusakanatau kegagalan. mereka memasukkan 

karyawan yang memiliki minat yang tulus dalam memecahkan masalah 

pelanggan yang melakukan layanan yang dijanjikan dengan benar. Para 

anggota perusahaan juga harus jujur dalam menyelesaikan masalah 

sehingga konsumen tidak merasa ditipu. Selain itu, pemasar harus tepat 

janji bila menjanjikan sesuatu kepada konsumen. Oleh karena itu, 

pelanggan menilai keandalan dan keakuratan tidak hanya layanan yang 

disampaikan tetapi juga layanan yang tersampaikan (Parasuraman et al., 
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1991). Pemecahan masalah yang tidak memuaskan adalah alasan utama 

mengapa pelanggan beralih penyedia layanan lain 

 

C. Minat Konsumen 

Minat merupakan salah satu aspek psikologis yang mempunyai 

pengaruh cukup besar terhadap perilaku dan minat juga merupakan sumber 

motivasi yang akan mengarahkan seseorang dalam melakukan apa yang 

mereka lakukan. (Hicks et al., 2005) minat beli ulang merupakan suatu 

komitmen konsumen yang terbentuk setelah konsumen melakukan pembelian 

suatu produk atau jasa. Minat beli adalah sesuatu diperoleh dari proses belajar 

dan proses pemikiran yang yang membentuk suatu persepsi. Minat beli ini 

menciptakan suatu motivasi yang terus terekam dalam benaknya dan menjadi 

suatu keinginan yang sangat kuat yang pada akhirnya ketika seorang 

konsumen harus memenuhi kebutuhannya akan mengaktualisasikan apa yang 

ada didalam benaknya (Oliver 2006). Minat beli merupakan bagian dari 

komponen perilaku dalam sikap mengkonsumsi. Menurut (Kinnear dan Taylor 

2007), minat beli adalah tahap kecenderungan responden untuk bertindak 

sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Oliver (2006) efek 

hierarki minat beli digunakan untuk menggambarkan urutan proses munculnya 

keyakinan (beliefs). Sikap (attitudes) dan perilaku pengetahuan kognitif yang 

dimiliki konsumen dengan mengaitkan atribut, manfaat, dan obyek (dengan 

mengevaluasi informasi), sementara itu sikap mengacu pada perasaan atau 

respon efektifnya. Sikap berlaku sebagai acuan yang mempengaruhi dari 
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lingkungannya. Indikator minat beli menurut Tjiptono (2007), minat beli dapat 

diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Minat transaksional, yaitu  kecenderungan seseorang untuk membeli 

produk. 

2. Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan 

produk kepada orang lain. 

3. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang 

yang memiliki prefrensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya 

dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk prefrensinya. 

4. Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang 

selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari 

informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. 

 

D. Penelitian Terdahulu 

But et., al (2016) meneliti tentang Perceived Service Quality and 

Purchase Intention: Mediation  Abstract of Word of Mouth. Adapun variabel 

yang digunakan adalah Service Quality, Word-Of-Mouth, Purchase Intention. 

Populasi yang digunakan adalah konsumen availing services from private and 

public service organizations in Pakistan. Teknik analisis data secara 

kuantitatif dengan menggunakan Analisis Path. But, et., al., (2016) melakukan 

penelitian untuk melihat dampak word of mouth pada niat pembelian. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa word of mouth yang positif meningkatkan niat 

pembelian pelanggan dan bertindak sebagai publisitas bagi perusahaan. 
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Saleem, Zahra dan Yaseen (2017) meneliti tentang Impact of Service 

Quality and Trust on Repurchase Intentions - The Case of the Pakistan Airline 

Industry. Adapun variabel yang digunakan adalah Service Quality and Trust 

on Repurchase Intentions. Populasi yang digunakan adalah kawasan Pakistan 

Airline Industry. Teknik analisis data secara kuantitatif dengan menggunakan 

path analysis. Hasil menunjukkan bahwa Kualitas pelayanan memiliki 

pengaruh terhadap minat beli. 

Haryono et., al (2015) meneliti tentang The Effects of Service Quality 

on Customer Satisfaction, Customer Delight, Trust, Repurchase Intention, and 

Word of Mouth. Adapun variabel yang digunakan adalah Service Quality, 

Customer Satisfaction, Customer Delight, Trust, Repurchase Intention, Word 

of Mouth. Populasi yang digunakan adalah full-service domestic airline 

customers at Adisutjipto International Airport Yogyakarta. Teknik analisis 

data secara kuantitatif dengan menggunakan path. Hasil menunjukkan bahwa 

Kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap minat beli. 

Leonard dan Thung (2017) meneliti tentang The Relationship Of 

Service Quality,  Word of mouth, And Repurchase Intention In Online 

Transportation Services. Adapun variabel yang digunakan adalah service 

quality, WOM, repurchase intention. Populasi yang digunakan adalah di 

Provinsi Banten Indonesia. Teknik analisis data secara kuantitatif dengan 

menggunakan path. Hasil menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan word of 

mouth memiliki pengaruh terhadap minat beli. 
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Mensah dan Mensah (2018) meneliti tentang Effects of Service Quality 

and Customer Satisfaction on Repurchase Intention in Restaurants on 

University of Cape Coast Campus. Adapun variabel yang digunakan adalah 

Service quality, Customer Statisfaction, Repurchase intention. Populasi yang 

digunakan adalah di Restaurants on University of Cape Coast Campus. Teknik 

analisis data secara kuantitatif dengan menggunakan path. Hasil menunjukkan 

bahwa kepuasan konsumen memiliki pengaruh terhadap minat beli. 

 

E. Pengembangan Hipotesis 

1. Hubungan Word of Mouth dan Minat Konsumen 

Word-of-mouth (WOM) adalah pertukaran informal informasi dan 

pendapat tentang produk dan layanan antara konsumen (Arndt 1998). 

WOM bergantung pada interaksi antara interaktivitas, kecepatan, dan 

kurangnya bias pasar (De Matos dan Rossi, 2008). Dalam pemasaran jasa, 

WOM penting dalam membentuk pembelian di masa depan (Lin dan Lu, 

2010) karena konsumen mencari pengalaman berdasarkan rekomendasi 

pribadi yang kemudian mempengaruhi probabilitas pembelian mereka 

(Anderson, 1998). Dengan demikian, konsumen menganggap WOM 

sebagai dapat dipercaya, otentik, dan kredibel jika keahlian yang dirasakan 

pengirim WOM tinggi (de Matos dan Rossi, 2008).  

Cheung dan Thadani, (2010) melakukan penelitian tentang 

efektivitas komunikasi dari mulut ke mulut. Ditemukan bahwa word-of-

mouth adalah komunikasi tercepat dan efektif, dan dampaknya sangat 
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signifikan. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa word-of-mouth 

yang positif secara signifikan dan langsung berkaitan dengan niat 

membeli. Sedangkan komunikasi negatif dari mulut ke mulut 

memengaruhi 100% lebih dari kata-positif dari mulut ke mulut. But et., al 

(2016) melakukan penelitian untuk melihat dampak word-of-mouth pada 

niat pembelian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa word-of-mouth yang 

positif meningkatkan niat pembelian pelanggan dan bertindak sebagai 

publisitas bagi perusahaan. Penelitian yang lain Leonard dan Thung (2017) 

mengatakan bahwa word of mouth memiliki pengaruh positif terhadap 

minat pembelian. 

Adapun hipotesis yang dapat dikemukakan adalah: 

H1: Word of Mouth Berpengaruh positif terhadap Minat Konsumen  

2. Hubungan Service Quality dan Minat Konsumen 

Pelanggan di pasar konsumen dianggap lebih bersedia untuk 

menjaga hubungan dengan penyedia layanan yang ada jika mereka 

dilayani dengan kualitas layanan premium (Kotler dan Keller, 2012). 

Kualitas pruduk menjadi salah satu tolak ukur penting bagi kesuksesan 

sebuah perusahaan. Karena dengan kualitas produk yang baik, perusahaan 

akan mampu bersaing dengan para pesaingnya. Menurut Handoko ( 2000 ) 

kualitas ditentukan oleh sekumpulan kegunaan dan fungsinya, termasuk 

didalamnya daya tahan, ketidaktergantungan pada produk lain atau 

komponen lain, ekslusifitas, kenyamanan, wujud luar (warna, bentuk, 

pembungkusan, dan sebagainya). Dengan mengutamakan kualitas, 
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konsumen akan bersedia membayar sejumlah uang untuk membeli produk 

tersebut, karena produk akan senantiasa teringat dan tertanam di benak 

konsumen. (Haryono et al., 2015)  menunjukkan bahwa kualitas pelayanan 

memiliki pengaruh terhadap minat beli. 

Adapun hipotesis yang dapat dikemukakan adalah: 

H2: Servic Quality Berpengaruh positif terhadap Minat Konsumen 

 

F. Model Penelitian 

Berdasarkan hasil telaah pustaka mengenai pengaruh Word of Mouth 

dan Service Quality terhadap Minat Konsumen maka dikembangkan kerangka 

pemikiran teoritis yang mendasari penelitian ini seperti pada gambar berikut: 

 

Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran Penelitian 

Keterangan: 

1. Variabel terikat atau yang disebut dengan variabel dependen adalah 

variabel yang menjadi akibat dari adanya variabel bebas, dalam hal ini 

variabel terikatnya adalah Minat Konsumen. 

Word of Mouth 

Service Quality 

Minat Konsumen 
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2. Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang akan 

mempengaruhi munculnya variabel terikat. Variabel bebas dalam hal ini 

adalah Word of Mouth dan Service Quality. 

 

 


