
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemasaran

2.1.1. Pengertian Pemasaran

Pada saat ini persaingan antara perusahaan yang satu dengan perusahan yang

lainnya cukup ketat. Setiap perusahaan mencoba berbagai cara untuk dapat

merebut pangsa pasar. Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan

pokok yang dilakukan oleh perusahaan dalam usahanya untuk mempertahankan

kelangsungan hidupnya, untuk berkembang dan mendapatkan laba. Maka

perusahaan perlu menjalankan kegiatan pemasaran yang benar-benar memberikan

kepuasan kepada para konsumen.

Pemasaran memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan sukses

atau tidaknya suatu perusahaan atau usaha. Setiap perusahaan yang ingin tetap

bertahan dalam persaingan pasar harus memahami benar suatu proses

memasarkan produk perusahaan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas

mengenai pemasaran, terdapat beberapa pendapat pakar pemasaran. Menurut

Kotler dan Amstrong (2001)

Pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu

dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat

penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain.
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Sedangkan menurut Assauri (2004) pemasaran adalah kegiatan manusia yang

diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran.

2.2. Gambaran Umum E-Business dan E-Commerce

Perdagangan Elektronik (electronic commerce, disingkat sebagai EC, atau e-

commerce) mencakup proses pembelian, penjualan, transfer atau pertukaran

produk, layanan atau Informasi melalui jaringan komputer termasuk Internet

(Turban et al, 2006:181). Beberapa orang memandang istilah perdagangan

(commerce) hanya untuk menjelaskan transaksi yang dilakukan antarmitra bisnis.

Jika definisi ini digunakan, beberapa orang menyadari bahwa istilah e-commerce

sangat sempit. Jadi, banyak yang menggunakan istilah e-business sebagai

gantinya. Masih Menurut Turban et al (2006) Bisnis Elektronik (electronic

business atau e-business) sendiri merujuk pada definisi EC yang lebih luas, tidak

hanya pembelian dan penjualan barang serta jasa, tetapi juga pelayanan

pelanggan, kolaborasi dengan mitra bisnis, e-learning, dan transaksi elektronik

dalam perusahaan. Lainnya memandang e-business sebagai “aktivitas selain

pembelian dan penjualan” di Internet, seperti kolaborasi dan aktivitas Intrabisnis.

2.2.1. Jenis Transaksi E-Commerce

Transaksi e-commerce dapat dilakukan antara berbagai pihak. Jenis umum dari

transaksi e-commerce dijelaskan di bawah ini (Turban et al, 2006).

a) Bisnis ke Bisnis (business-to-business—B2B): Dalam transaksi B2B, baik

penjual maupun pembeli adalah organisasi bisnis. Kebanyakan dari EC

adalah jenis ini.
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b) Perdagangan kolaboratif (collaborative commerce—c-commerce): Dalam

c-commerce, para mitra bisnis berkolaborasi (alih-alih membeli atau

menjual) secara elektronik. Kolaborasi semacam ini sering kali terjadi

antara dan dalam mitra bisnis di sepanjang rantai pasokan.

c) Bisnis ke Konsumen (business-to-consumer—C2C): Dalam C2C, seseorang

menjual produk atau jasa ke orang lain. E-commerce di mana seseorang

menjual produk atau jasa ke orang lain.

d) Konsumen-ke-bisnis (Consumer-to-business—C2B): dalam C2B, konsumen

memberitahukan kebutuhan atas suatu produk atau jasa tertentu, dan para

pemasok bersaing untuk menyediakan produk atau jasa tersebut ke

konsumen.

e) Perdagangan Intrabisnis (Intraorganisasional): Dalam situasi ini

perusahaan menggunakan EC secara internal untuk memperbaiki

operasinya. Kondisi khusus dalam hal ini disebut sebagai EC B2E (business

to-its-employees).

f) Pemerintah ke warga (Government-to-citizen—G2C) dan ke pihak lain:

Dalam kondisi ini sebuah entitas (unit) pemerintah menyediakan layanan ke

para warganya melalui teknologi EC. Unit-unit pemerintah dapat melakukan

bisnis dengan berbagai unit pemerintah lainnya serta dengan berbagai

perusahaan (G2B).

g) Perdagangan Mobile (mobile commerce—m-commerce): Ketika e-

commerce dilakukan dalam lingkungan nirkabel, seperti dengan

menggunakan telepon selular untuk mengakses Internet dan berbelanja,

maka hal ini disebut m-commerce.
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2.2.2. Sejarah Singkat E-Commerce

Aplikasi e-commerce dimulai pada awal tahun 1970-an dengan berbagai inovasi

seperti transfer dana secara elektronik. Akan tetapi, aplikasi tersebut terbatas pada

perusahaan besar dan beberapa perusahaan kecil yang berani. Kemudian

diperkenalkanlah pertukaan data elektronik (electronic data interchange-EDI),

yang mengotomatiskan berbagai pemrosesan transaksi rutin dan menyebarkan EC

ke semua industri.

Pada awal tahun 1990-an, aplikasi EC meluas dengan cepat, bersamaan dengan

komersialisasi Internet serta diperkenalkannya Web. Guncangan besar dalam

aktivitas EC dimulai pada tahun 2000 dan masih terasa hingga sekitar 3 tahun;

ratusan perusahaan dot-com menjadi bangkrut. Sejak tahun 2003, EC terus

menunjukkan kemajuan yang stabil. Kini, kebanyakan perusahaan menengah dan

besar serta banyak perusahaan kecil, mempraktikan EC dalam beberapa bentuk.

2.2.3. Aplikasi Bisnis ke Pelanggan (B2C)

E-commerce B2C dimulai ketikla perusahaan seperti Amazon.com mulai menjual

secara langsung ke para pelanggan dengan menggunakan Internet. Dari generasi

ke generasi belanja dari rumah melalui katalog telah berkembang, dan saluran

belanja televisi telah menarik jutaan pembeli selama lebih dari dua dekade.

Belanja online menawarkan alternatif untuk belanja dari katalog dan TV.

Electronic Retailing (e-tailing) adalah penjualan langsung berbagai produk dan

jasa melalui ruang pamer elektronik atau mal elektronik, yang biasanya didesain

di sekitar format katalog elektronik dan/atau lelang (Turban et al, 2006:191).
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Seperti juga pengalaman belanja berdasar surat lainnya, e-commerce

memungkinkan kita untuk membeli dari rumah, dan untuk melakukannya 24 jam

dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Akan tetapi, EC menawarkan produk dan

jasa yang lebih banyak jenisnya, termasuk yang paling unik, seringkali dengan

harga yang lebih rendah. Selanjutnya, dalam hitungan detik, pembeli bisa

mendapatkan informasi tambahan yang sangat terperinci mengenai berbagai

produk dan dapat dengan lebih mudah mencari serta membandingkan produk dan

harga dari para pesaing. Terakhir, dengan menggunakan Internet, pembeli bisa

menemukan ratusan ribu penjual.

Baik barang maupun jasa dijual secara online. Barang-barang yang sering kali

dibeli online adalah komputer dan yang berkaitan dengan komputer, peralatan

kantor, buku dan majalah, CD, kaset, film dan video, baju dan sepatu, serta

mainan. Layanan yang paling banyak dibeli online meliputi hiburan, layanan

perjalanan, perdagangan saham dan obligasi, perbankan elektronik, asuransi dan

pencocokan pekerjaan.

2.3. Word Of Mouth

2.3.1. Pengertian Word of Mouth Marketing

Word of Mouth Marketing adalah suatu bentuk pemasaran dimana konsumen

memegang kendali dan berpartisipasi sebagai pemasar untuk mempengaruhi dan

mempercepat pesan pemasaran Hasan (2010). Word of Mouth Marketing adalah

sebuah bentuk tertua dari periklanan, dimana orang-orang yang memberikan

informasi dan membuat rekomendasi jujur kepada orang lain tentang merek,

produk barang atau jasa dan layanan. Word of Mouth Marketing terutama
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didorong oleh “influencer”, dari orang-orang yang telah berhasil menggunakan

produk dan pelayanan yang secara alami terinspirasi untuk berbicara positif baik

secara online maupun offline. Word of Mouth Marketing terjadi ketika pemasar

meluncurkan kampanye untuk mempengaruhi dan mempercepat word of mouth

marketing secara organik.

Word of Mouth Marketing Association (WOMMA) dalam Majalah Mix /10/IV/23

Oktober-20 November (2007) menyatakan bahwa word of mouth marketing

merupakan usaha pemasaran yang memicu konsumen untuk membicarakan,

mempromosikan, merekomendasikan dan menjual produk/merek suatu

perusahaan kepada orang lain.

Lovelock (2008) menjelaskan bahwa word of mouth, dapat berupa komentar atau

rekomendasi yang disebarkan pelanggan berdasarkan pengalaman yang

diterimannya, memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengambilan keputusan

yang dilakukan oleh pihak lain.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Word of Mouth Marketing

adalah suatu bentuk pemasaran yang cenderung termasuk dalam bagian

komunikasi yang dapat disampaikan secara langsung untuk memberikan

informasi, mempromosikan, merekomendasikan suatu produk atau jasa.

2.3.2. Manfaat Word of Mouth Marketing

Dalam keputusan membeli, rekomendasi dari orang lain berpengaruh sangat

besar. Apalagi, bila rekomendasi itu berasal dari orang yang dikenal. Dari hasil

survei perusahaan konsultan McKinsey & Company menemukan bahwa
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rekomendasi dari orang yang dikenal memberikan kemungkinan 50 kali lebih

besar dibanding rekomendasi orang yang tidak dikenal dalam keputusan membeli

suatu produk McKinsey Quarterly (2010).

Menurut Hasan (2010) ada beberapa alasan yang membuat Word of Mouth

Marketing dapat menjadi sumber informasi yang kuat dalam mempengaruhi

keputusan pembelian adalah sebagai berikut :

1. Word of mouth marketing adalah sumber informasi yang independen dan

jujur (ketika informasi datang dari seorang teman itu lebih kredibel karena

tidak ada association dari orang dengan perusahaan atau produk).

2. Word of mouth marketing sangat kuat karena memberikan manfaat kepada

yang bertanya dengan pengalaman langsung tentang produk melalui

pengalaman teman dan kerabat.

3. Word of mouth marketing disesuaikan dengan orang-orang yang terbaik di

dalamnya, seseorang tidak akan bergabung dengan percakapan, kecuali

mereka tertarik pada topik diskusi.

4. Word of mouth marketing menghasilkan media iklan informal

5. Word of mouth marketing dapat mulai dari satu sumber tergantung

bagaimana kekuatan influencer dan jaringan sosial itu menyebar dengan cepat

dan secara luas kepada orang lain.

6. Word of mouth marketing tidak dibatasi ruang atau kendala lainnya seperti

ikatan sosial, waktu , keluarga atau hambatan fisik lainnya.

Hasil validasi riset Nielsen (2007) di Amerika Serikat terhadap perusahaan yang

mengunakan word of mouth marketing menyimpulkan bahwa kepercayaan
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konsumen terbentuk dari rekomendasi konsumen lain (keluarga, teman, tetangga,

dan kerabat) merupakan bentuk periklanan yang paling efektif bagi keputusan

pembelian. Sedangkan Hasan (2009) menunjukan bahwa rekomendasi sebuah

produk lewat jejaring sosial konsumen (orang yang pernah menggunakan produk)

terbukti bahwa word of mouth marketing merupakan media iklan yang paling

terpercaya dan menduduki tingkat efektivitas yang paling tinggi dibanding media

lainnya dalam membentuk keputusan pembelian konsumen Indonesia yang dapat

dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Tingkat Kepercayaan dan Pembelian

Sumber Informasi Tingkat Kepercayaan

AS Indonesia
1 Rekomendasi konsumen 78% 79%

2 Surat kabar 63%

3 Opini konsumen 61%
4 Brand websites 60% 65%

5 Televisi 56%

6 Majalah 56%
7 Radio 54%

8 Brand Sponsorship 49% 3%

9 Email 49%
10 Iklan sebelum film 38%

11 Seacrh engine ads 34% 18%

12 Online banner ads 26%
13 Mobile Phone ads 18%

Pembelian 67% 68%

Sumber Nielsen,2007 Ali, 2010
Sumber : Hasan, Ali . Maketing dari Mulut ke Mulut (2010)

2.3.3. Karakteristik Word of Mouth

Iklan konvensional dengan segala bentuk presentasinya nonpersonal (media

komersil), ide, barang atau jasa, harus dibayar oleh sponsor. Namun, tidak untuk

word of mouth marketing. Promosi dari suatu produk dilakukan secara transparan

oleh komunikator atau talker, atau diucapkan oleh sumber-sumber yang
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diasumsikan oleh receiver sebagai orang yang independen dari pengaruh

perusahaan.

Menurut Hasan (2010) karakteristik word of mouth marketing, yaitu :

1. Valence

Dari sudut pandang pemasaran, word of mouth dapat bersifat positif atau

negatif. Word of mouth positif terjadi ketika berita baik terstimonial dan

dukungan yang dikehendaki oleh perusahaan yang diucapkan. Sedangkan

word of mouth negatif adalah bayangan cermin. Namun, perlu diketahui

bahwa hal negatif dari sudut pandang perusahaan dapat dianggap sebagai

sangat positif oleh sudut pandang konsumen.

2. Focus

Pemasaran yang berorientasi pasar, fokus pemasar word of mouth adalah

konsumen, membangun dan memelihara hubungan yang saling

menguntungkan dalam berbagai peran utama pelanggan (end user sekaligus

mediator), pemasok, karyawan, influencer, rekrutmen, dan rekomender.

Fokus word of mouth adalah pelanggan yang puas, mereka akan

berkomunikasi dengan calon pelanggan. Dengan kata lain fungsi word of

mouth adalah menciptakan kesetiaan pelanggan dengan cara mengubah

prospek menjadi pelanggan dan seterusnya.

3. Timing

Rekomendasi word of mouth mungkin dilakukan baik sebelum atau setelah

pembelian. Word of mouth dapat beroperassi sebagai sumber penting

informasi pada prapembelian, yang umumnya dikenal sebagai masukan
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word of mouth. Pelanggan dapat menjadi word of mouth setelah pembelian

atau pengalaman konsumsi atau dikenal sebagai output word of mouth.

4. Solicitation

Word of mouth dapat ditawarkan dengan atau tanpa permohonan, ketika

sulit ditemukan talker, word of mouth dapat ditawarkan tanpa permohonan

pelanggan. Sebaliknuya, jika talker cukup banyak cara yang dilakukan

dengan surat permohonan (solicitation). Namun, ketika otoritas informasi

muncul dari prospek yang mencari masukan lain dari seseorang pemimpin

opini atau orang yang berpengaruh, maka pemimpin oopini menjadi salah

satu sasaran yang dapat direkrut untuk menjadi talker.

5. Intervention

Meskipun word of mouth dapat secara spontan dihasilkan, semakin banyak

perusahaan melakukan intervensi proaktif dalam upaya untuk mendorong

dan mengelola aktivitas word of mouth. Mengatur word of mouth agar dapat

beroperasi pada individu atau tingkat organisasi . Individu yang dicari

adalah individu yang dapat mendesain dan menyampaikan word of mouth

sendiri secara aktif dalam melayani calon pelanggan.

2.3.4. Konsep Kerja Word of Mouth dalam Mempengaruhi Keputusan

Konsumen

Word of Mouth berperan dalam tiga hal (1) Arus informasi (2) Arus pengaruh dan

(3) Karakteristik tertentu yang dapat memainkan peran lebih besar dalam tahap

awal, sementara yang lain memiliki pengaruh yang lebih besar dikemudian hari.

Menurut Hasan (2010) pengambilan keputusan konsumen sampai pada tahap

pembelian (tahap akhir) dalam Word of Mouth Marketing adalah sebagai berikut:
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1. Awareness. Konsumen tahu ada alternatif, tetapi mungkin tidak memilki

kepentingan baik di dalamnya atau informasi yang cukup untuk memahami

kemungkinan keuntungan.

2. Interest. Konsumen sadar, mengembangkan minat, dan karenanya

memutuskan untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk (harga, kualitas,

manfaat, probabilitas kepentingan; probabilitas tindakan positif dan asal

usul informasi).

3. Cost and Benefit. Keputusan yang dibuat oleh penerima e-mail atau

mengadopsi layanan yang disarankan, umumnya akan terjadi proses

evaluasi dan analisis rentang biaya dan manfaat berdasarkan informasi yang

tersedia dipengaruhi oleh interaksi pengirim dan penerima e-mail.

4. Power. Kekuatan interpersonal adalah “kombinasi dari jumlah waktu,

intensitas emosional, keintiman, dan layanan timbale balik” sebagai factor

yang paling signifikan menjelaskan pengaruh WOM. Kekuatan ini dapat

dibentuk berdasarkan sumber-sumber informasi.

5. Persepsi Affinity. Proses penggabungan kesamaan sikap, nilai, gaya hidup

antara dua orang, suka, ketidaksukaan, dan pengalaman, menjadi pendorong

kedekatang hubungan dalam kelompok target, maka woM akan

menghasilkan antusiasme yang lebih besar.

6. Kesamaan Demografis. Kesamaan demografis antara sumber dan target

menjadi penting untuk menjelaskan terjadinya pengaruh WOM, dan

biasanya diukur sepanjang beberapa dimensi seperti umur, jenis kelamin,

pekerjaan, atau tingkat pendidikan memfasilitasi arus informasi lebih dalam

hal usia, jenis kelamin, dan status sosial. Kesamaan demografis akan
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memiliki pengaruh positif pada berbagai tahap proses pengambilan

keputusan.

7. Final Decision. Pada tahap akhir ini konsumen mengambil tindakan yang

dapat diamati, pembelian barang atau jasa atau adopsi yang berkelanjutan

sebagai konsekuen tahapan sebelumnya, pada tahapan ini juga muncul

sebuah keputusan untuk menjadi pendistribusi-penyebar (spreaders)

informasi bagi yang lain.

2.3.5. MenciptakanWord of Mouth

Untuk menciptakan pemasaran melalui mulut ke mulut menurut Kotler dan Keller

(2009)  terdapat  dua  cara  melakukan word  of  mouth marketing  yaitu dengan

buzz marketing dan viral marketing.

1. Buzz marketing generate excitement, creates publicity and conveys new

relevant brand-related  information  through  unexpected  or

evenoutrageous  means.  Apabila  diterjemahkan  buzz  marketing  adalah

menciptakan  publisitas  dan  rangkaian  informasi  relevan  mengenai merek

baru berupa informasi yang tak terduga bahkan diluar jangkauan

2. Viral marketing is another form of word of mouth, or“ word of mouth”, that

encourages  consumer  to  pass  a  long  company-developed  products and

service or audio, video, or written information to other online. Dari definisi

viral marketing  pada pemahaman bahwa usaha  mendorong konsumen

meneruskan  usaha  perusahaan  dalam  membangun  informasi audio, video,

atau tertulis mengenai produk dan jasa secara online.
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Sedangkan  menurut  Schiffman  dan  Kanuk  (2010:285)  aplikasi  strategi

pemasaran word of mouth sebagai berikut:

1. Buzz Agent.  Banyak  perusahaan  yang  menggunakan  strategi pemasaran

dengan  menggunakan  buzz  agent  yaitu  dengan memberdayakan  agent

tenaga  kerja  yang  langsung  mempromosikan produk  mereka  dengan

memanfaatkan berbagai  macam  kegiatan  yang melibatkan  orang  bany ak

seperti  pada  saat  acara  gathering  keluarga. Pada  saat  acara  gathering

maka  akan  memudahkan sebuah  komunikasi seseorang dalam

membicarakan sebuah produk kepada orang lain

2. Viral Marketing. Viral marketing saat ini adalah promosi dari mulut ke mulut

dalam format elektronik. Dimana viral marketing adalah strategi maketing

yang  berkaitan  dengan  menciptakan  pesan  online  yang original  dan

cukup  menghibur  yang  mendorong  consumer  untuk menyampaikan

pesan  itu  ke  konsumen  lainny a,  menyebarkan  pesan didalam web seperti

virus secara gratis tanpa membebani si pengiklan.

3. Tracking  Negative  Rumor.  Strategi tracking  negative rumor menjelaskan

bahwa dengan tidak menghuraikan pernyataan-pernyataan yang  negative

terhadap  informasi  produk  dengan  diimbangi  dengan kelebihan-kelebihan

yang  dimiliki  oleh  sebuah   produk   maka  akan menimbulkan keterterikan

seseorangakan sebuah produk tersebut.

Adapun lingkungan word of mouth dan e-wom menurut Schiffman dan Kanuk

(2010) yaitu:

1. Social  Network.  Jaringan  social  seorang  opinion  leader  yang  luas sangat

membantu  dalam  penyebaran  komunikasi  word  of  mouth.  Hal ini  terjadi



22

karena  adanya  pengaruh dari  hubungan  pertalian  yang  kuat antara  setiap

individu  yang  mengkomunikasikan sebuah  produk,  antar kelompok  dan

kepercayaan  baik  hubungan  social  yang  terjadi  baik disengaja maupun

tidak.

2. Brand  Communities.  Komunitas  terhadap  merek  ini maksudnya dimana

seorang  pemasar  yang tanpa  disengaja  masuk pada  komunitas tertentu

yang  mengakibatkan  orang  tersebut  masuk  pada  gaya  hidup mereka  yang

pengaruhnya  cukup  besar  akan  produk-produk  tertentu yang bersifat unik,

menarik dan beragam. Contohnya seperti komunitas motor besar (Harleys).

3. Consumer  massage  broad  and  weblog.  Pesan  konsumen  yang  luas yang

tidak  bisa  dijangkau  pada  pertemuan face  to  face yang  memaksa orang

untuk  mengikuti  penggunaan  internet  sebagai  media  yang menyediakan

informasi  yang  mendunia  secara  luas  yang  sedang  terjadi pada  dunia

nyata  maupun  dunia  maya  yang  dapat  diakses  dengan menggunakan

internet.

2.4. Kepercayaan Konsumen

Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana

kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang

didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang

mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan

dari orang- orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai

(Moorman, 1992).
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Menurut Rousseau et al (1998), kepercayaan adalah wilayah psikologis yang

merupakan perhatian untuk menerima apa adanya berdasarkan harapan terhadap

perilaku yang baik dari orang lain. Kepercayaan konsumen didefinisikan sebagai

kesediaan satu pihak untuk menerima resiko dari tindakan pihak lain berdasarkan

harapan bahwa pihak lain akan melakukan tindakan penting untuk pihak yang

mempercayainya, terlepas dari kemampuan untuk mengawasi dan mengendalikan

tindakan pihak yang dipercaya (Mayer et al, 1995).

Menurut Bad dan Pavlou (2002) mendefinisikan kepercayaan sebagai penilaian

hubungan seseorang dengan orang lain yang akan melakukan transaksi tertentu

sesuai dengan harapan dalam sebuah lingkungan yang penuh ketidakpastian.

Kepercayaan terjadi ketika seseorang yakin dengan reliabilitas dan integritas dari

orang yang dipercaya (Morgan & Hunt, 1994). Kepercayaan secara online

mengacu pada kepercayaan dalam lingkungan virtual.

Lim et al (2001) menyatakan kepercayaan konsumen dalam berbelanja internet

sebagai kesediaan konsumen untuk mengekspos dirinya terhadap kemungkinan

rugi yang dialami selama transaksi berbelanja melalui internet, didasarkan

harapan bahwa penjual menjanjikan transaksi yang akan memuaskan konsumen

dan mampu untuk mengirim barang atau jasa yang telah dijanjikan. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa kepercayaan konsumen adalah kesediaan satu pihak

menerima resiko dari pihak lain berdasarkan keyakinan dan harapan bahwa pihak

lain akan melakukan tindakan sesuai yang diharapkan, meskipun kedua belah

pihak belum mengenal satu sama lain.
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Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan seseorang.

McKnight et al (2002) menyatakan bahwa ada faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi kepercayaan konsumen yaitu perceived web vendor reputation,

dan perceived web site quality.

a. Perceived web vendor reputation

Reputasi merupakan suatu atribut yang diberikan kepada penjual berdasarkan

pada informasi dari orang atau sumber lain. Reputasi dapat menjadi penting

untuk membangun kepercayaan seorang konsumen terhadap penjual karena

konsumen tidak memiliki pengalaman pribadi dengan penjual, Reputasi dari

mulut ke mulut yang juga dapat menjadi kunci ketertarikan konsumen.

Informasi positif yang didengar oleh konsumen tentang penjual dapat

mengurangi persepsi terhadap resiko dan ketidakamanan ketika bertransaksi

dengan penjual. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan

konsumen tentang kompetensi, benevolence, dan integritas pada penjual.

b. Perceived web site quality

Perceived web site quality yaitu persepsi akan kualitas situs dari toko maya.

Tampilan toko maya dapat mempengaruhi kesan pertama yang terbentuk.

Menurut Wing Field (dalam Chen & Dhillon, 2003), menampilkan website

secara professional mengindikasikan bahwa toko maya tersebut berkompeten

dalam menjalankan operasionalnya. Tampilan website yang professional

memberikan rasa nyaman kepada pelanggan, dengan begitu pelanggan dapat

lebih percaya dan nyaman dalam melakukan pembelian.
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Sirdeshmukh, Singh, et al dan Sabol (2002) mendefinisikan kepercayaan

konsumen sebagai harapan bahwa perusahaan dapat diandalkan dan akan

memenuhi janjinya. Wang dan Emurian (2005) meninjau konsep kepercayaan

dalam ruang pembelian online yang digunakan oleh perusahaan yang menjual

barang atau jasa. Mereka berpendapat bahwa kepercayaan adalah salah satu faktor

paling penting dalam menentukan apakah orang akan membeli secara online.

Sementara kepercayaan dapat dipengaruhi oleh konteks yang lebih luas seperti

industri itu sendiri atau oleh fitur situs desain tingkat perusahaan, hal ini

seringkali terjadi pada tindakan karyawan garis depan dan perusahaan itu sendiri

yang memiliki dampak paling besar untuk membangun kepercayaan (Grayson,

Johnson & Chen, 2008). Kepuasan konsumen dalam interaksi sebelumnya dengan

staf layanan garis depan mempengaruhi kognitif kepercayaan, yaitu kepercayaan

konsumen atau keinginan untuk mempercayai penyedia layanan di masa depan

(Johnson dan Grayson, 2005).

Dalam praktik pemasaran prinsip ini menghendaki pada saat marketer

memasarkan produk harus menjelaskan kebenaran produk (apa adanya) dalam

setiap situasi dan waktu. Jangan karena dorongan agar produk terjual, kemudian

berbohong dicampur sumpah untuk meyakinkan konsumen.

Sebuah riset di AS menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap

sembilan profesi sangat menyedihkan tidak ada satupun yang dapat mencapai

80%, dan karenanya semua berharap bahwa rendahnya kepercayaan public

terhadap profesi marketer bisnis tidak akan terjadi di Negara Kesatuan Republik
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Indonesia ini. Cara mencegah rendahnya kepercayaan publik terhadap profesi

marketer menurut Hasan (2010) adalah:

1. Mempertahankan standar perilaku bisnis, dengan menggunakan standar

etika yang berlaku dalam menjalankan kegiatan pemasaran atau usaha.

2. Patuhi semua undang-undang, peraturan, dan aturan-aturan lain yang

berkaitan dengan praktik pemasaran.

3. Secara aktif mempromosikan dan mendorong tingkat integritas tertinggi

dalam perusahaan atau industry.

4. Memimpin dengan contoh dan mematuhi standar-standar etika yang bahkan

jika mungkin melebihi yang dibutuhkan oleh hukum.

5. Berkomitmen untuk pengembangan dan penggunaan standar etika yang

paling efektif dan praktik meningkatkan perlindungan konsumen.

6. Membentuk dan memperdayakan dewan kehormatan etika marketing yang

tidak hanya memberikan sanksi tetapi sekaligus untuk mendorong kemajuan

industri.

Gambar 2.1. Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap  6 Profesi

Sumber : Hasan, Ali . Maketing dari Mulut ke Mulut (2010)
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Membangun kepercayaan konsumen harus dimulai dari hal kecil yaitu tidak

berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta, tidak berkhianat, serta tidak

pernah ingkar janji merupakan bentuk perbuatan yang dianjurkan untuk

membangun kepercayaan orang lain terhadap diri kita. Selalu mengingatkan

marketer untuk tidak mengobral janji atau berpromosi secara berlebihan yang

cenderung mengada-ada (bohong, menipu, dicampur sumpah), semata-mata agar

barang dagangannya laris terjual.

Seorang karyawan yang jujur akan mendapat nilai lebih dimata atasannya,

seorang pengusaha yang jujur akan tenang menjalankan usahanya. Dan

perusahaan yang jujur akan mendapatkan kepercayaan dari pata pelanggannya.

Sikap jujur adalah kunci utama dari kepercayaan pelanggan, kepercayaan bukan

sesuatu yang diciptakan, tetapi kepercayaan adalah sesuatu yang dilahirkan.

Kejujuran, faktual tanpa rekayasa akan menjadi saran efektif dalam membangun

word of mouth marketing terutama bagi konsumen akan bercerita kepada orang

lain.

Riset menunjukkan bahwa kepercayaan pada rekomendasi orang lain terhadap

produk mencapai 90% dibandingkan media lain (gambar 2). Membangun

kepercayaan dengan kejujuran, akan membentuk long term costumer loyalty,

sebaliknya membangun kepercayaan dengan pesan promoi-iklan yang membuai

konsumen dengan jutaan janji dan sumpah palsu adalah awal dari malapetaka-

menghilangkan kepercayaan akam menuai kehancuran. Penipuan atau usaha lain

sejenis untuk menggerakan konsumen dengan perilaku yang tidak terhormat justru

akan berbalik menyerang menghancurkan kredibilitas marketer atau perusahaan.
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Gambar 2.2 Perbandingan Tingkat Kepercayaan Konsumen

Sumber : Hasan, Ali . Maketing dari Mulut ke Mulut (2010)
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merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan (Kotler dan Keler, 2009).

Definis lain keputusan pembelian adalah keputusan pembeli tentang merek mana

yang dibeli (Kotler dan Amstrong, 2008). Konsumen dapat membentuk niat untuk

membeli merek yang paling disukai. Namun, ada dua faktor yang berada di antara

niat pembelian dan keputusan pembelian, yaitu sikap dan faktor yang tidak

terantisipasi (Kotler, 2005).

Menurut Schiffman dan Kanuk (1994) dalam Albari (2002) menyatakan bahwa

motivasi sebagai kekuatan dorongan dari dalam diri individu yang memaksa

mereka untuk melakukan tindakan. Jika seseorang mempunyai motivasi yang

tinggi terhadap obyek tertentu, maka dia akan terdorong untuk berperilaku

menguasai produk tersebut. Sebaliknya jika motivasinya rendah, maka dia akan

mencoba untuk menghindari obyek yang bersangkutan. Implikasinya dalam

pemasaran adalah untuk kemungkinan orang tersebut berminat untuk membeli

produk atau merek yang ditawarkan pemasaran atau tidak. Sejalan dengan hal

tersebut keputusan pembelian dalam penelitian ini secara kontektual dapat

dipengaruhi oleh karakteristik pribadi yaitu motivasi konsumen untuk membeli.

Proses keputusan pembelian suatu produk mengikuti urutan. Peran seseorang

(bukan pembeli utama) dalam proses pengambilan keputusan pembelian produk

perlu diketahui oleh marketer, karena diantara mereka ini terkadang justru

menjadi faktor pendorong yang sangat kuat bagi pengambil keputusan pembelian.

Sejumlah orang yang memiliki keterlibatan dalam keputusan pembelian, adalah

sebagai berikut :
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1. Initiator adalah orang yang pertama kali menyadari adanya kebutuhan yang

belum terpenuhi dan berinisiatif mengusulkan untuk membeli produk

tertentu.

2. Influencer adalah orang yang sering berperan sebagai pemberi pengaruh

yang karena pandangan, nasehat atau pendapatnya memengaruhi keputusan

pembelian.

3. Decider adalah orang berperan sebagai pengambil keputusan dalam

menentukan apakah produk jadi dibeli, produk apa yang akan dibeli,

bagaimana cara membeli, dan dimana produk itu dibeli.

4. Buyer adalah orang yang melakukan pembelian aktual

5. User adalah orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk yang

dibeli

Marketer harus paham betul peran-peran tersebut dijalankan oleh siapa. Jika

dalam satu keluarga peran di atas dimainkan oleh anak, ibu dan lebih dominan

ditentukan oleh seorang bapak, maka pesan komunikasi pemasaran harus

diarahkan pada yang lebih dominan sebagai pengambil keputusan akhir untuk

menentukan pembelian.

Keterlibatan psikologis dalam proses pengambilan keputusan pembelian itu

berbeda-beda, sesuai dengan sifat keputusan itu sendiri, yaitu pengambilan

keputusan yang kompleks, (extended decision making) pengambilan keputusan

yang terbatas (limited decision making) dan pengambilan keputusan berdasarkan

kebiasaan.
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Proses pengambilan keputusan pembelian berakhir pada tahap perilaku purnabeli

dimana konsumen merasakan tingkat kepuasan atau ketidakpuasan yang dirasakan

akan memengaruhi perilaku berikutnya. Jika konsumen merasa puas, ia akan

memperlihatkan peluang yang besar untuk melakukan pembelian ulang atau

membeli produk lain pada perusahaan yang sama di masa mendatang, dan

cenderung merekomendasikan kepada orang lain. Banyak orang berpendapat

bahwa pembeli yang puas merupakan iklan yang terbaik bagi produk.

2.5.1. Jenis-Jenis Proses Keputusan Pembelian

Keputusan  pembelian  merupakan  proses  yang tidak  bisa  dilepaskan  dari

sifat-sifat   keterlibatan   konsumen   dengan   produk.   Menurut   Mowen   dalam

Sutisna (2001) mengemukakan bahwa:

“Tingkat  keterlibatan  konsumen  dalam  suatu  pembeliandipengaruhi  oleh
kepentingan personal  yang dirasakan dan ditimbulkan oleh stimulus. Oleh
karenaitu,  ada  konsumen  yang  mempunyai  keterlibatan  tinggi  dalam
pembelian suatu produk, dan  ada juga konsumen  yang mempunyai
keterlibatanyang rendahatas pembelian suatu produk”.

Pembuatan  keputusan  yang  dilakukan  oleh konsumen  berbeda-beda  sesuai

dengan  jenis  keputusan  pembelian.  Semakin  kompleks  keputusan  untuk

membeli sesuatu,  kemungkinan  akan  lebih  banyak  melibatkan  pertimbangan

pembeli. Perbedaan  besar  antara  merek  (significant  differences  between

brands) artinya  bahwa konsumen memandang perbedaan  yang signifikan di

antara berbagai merek (few  differences between brands), konsumen hanya

melihat sedikit  perbedaan  dalam  merek-merek  dan  tidak  adanya  perbedaan

merek  yang signifikan.
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Perilaku  pembelian  yang  rumit  (complex  buying  behavior).  Konsumen terlibat

dalam  perilaku pembelian  yang  rumit  saat  mereka  sangat  terlibat  dalam

sebuah  pembelian  dan  menyadari  adanya  perbedaan  yang  signifikan  diantara

berbagai merek. Hal ini biasanya merupakan kasus saat produk yang bersangkutan

mahal, jarang dibeli, berisiko, dan sangat mengekspresikan pribadi. Perilaku

pembelian   pengurang   desonansi/ketidakcocokan   (dissonance reducing buying

behavior).  Kadang-kadang konsumen sangat terlibat dalam sebuah   pembelian

namun   melihat   sedikit   perbedaan   dalam merek-merek.

Keterlibatan  yang  tinggi  didasari  oleh  fakta  bahwa  pembelian  tersebut

mahal, jarang dilakukan dan berisiko. Perilaku  pembelian  karena  kebiasaan

(habitual  buying  behavior).  Banyak produk  dibeli  dalam  kondisi  rendahnya

keterlibatan konsumen  dan  tidak  adanya perbedaan  yang  signifikan.

Konsumen  memiliki  sedikit  keterlibatan  dalam  jenis produk  ini.  Perilaku

pembelian  yang  mencari  variasi  (variety  seeking  buying behavior).  Beberapa

situasi  pembeli  ditandai  oleh keterlibatan  konsumen  yang rendah  namun

perbedaan  merek  yang  signifikan. Dalam  situasi  ini  konsumen sering

melakukan perpindahan merek.

2.5.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Keputusan Pembelian

Menurut  Kotler  dan  Amstrong  (2012) perilaku  konsumen dipengaruhi oleh

beberapa factor yaitu :

1. Faktor Budaya

Budaya (culture) adalah determinan dasar keinginan dan perilaku seseorang.

Pemasar  harus  benar-benar  memperhatikan  nilai-nilai  budayadi  setiap
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negara untuk memahami  cara terbaik memasarkan produk lama merekadan

mencari peluanguntuk produk baru.

a. Sub Budaya

Setiap  budaya  terdiri  dari  beberapa  sub  budaya  (sub  culture)  yang

lebih kecil  yang  memberikan  identifikasi dan  sosialisasi  yang  lebih

spesifik untuk  anggota mereka.  Sub budaya meliputi kebangsaan,

agama, kelompok ras, dan wilayah geografis.

b. Kelas Sosial

Hampir  seluruh  kelompok  manusia  mengalami  stratifikasi  sosial,

seringkali  dalam  bentuk  kelas  sosial, divisi  yang  relatif  homogen dan

bertahan  lama  dalam  sebuah  masyarakat, tersusun  secara  hierarki  dan

mempunyai anggota yang berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama.

2. Faktor Sosial

a. Kelompok Referensi

Kelompok referensi (reference group)  seseorang  adalah  semua

kelompok  yang  mempunyai  pengaruh langsung  (tata  pmuka)  atau

tidak langsung  terhadap sikap  atau  perilaku  orang  tersebut.  Kelompok

yang mempunyai  pengaruh  langsung  disebut  sebagai  kelompok

keanggotaan (membersip  group).  Beberapa  dari kelompok  ini

merupakan  kelompok primer  (primary  group),  dengan  siapa  seseorang

berinteraksi  dengan apa  adanya  secara  terus  menerus  dan  tidak

resmi,  seperti  keluarga, teman  tetangga, dan  rekan  kerja.  Masyarakat

juga  menjadi  kelompok sekunder  (secondary  group),  seperti  agama,

profesional,  dan  kelompok persatuan  perdagangan,  yang  cenderung
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lebih  resmi  dan  memerlukan interaksi  yang  kurang  berkelanjutan.

Orang  juga  dipengaruhi  oleh kelompok  di  luar  kelompoknya.

Kelompok  aspirsional  (aspirational group)  adalah  kelompok   yang

ingin   diikuti   oleh   orang   itu;  kelompok   disosiatif  (dissociative

group)   adalah   kelompok   yang nilai dan perilakunya ditolak oleh orang

tersebut.

b. Keluarga

Keluarga  adalah  organisasi  pembelian  konsumen  yang  penting  dalam

masyarakat,  dan  anggota  keluarga  merepresentasikan  kelompok

referensi utama yang paling berpengaruh.

c. Peran dan Status

Peran (role) terdiri  dari  kegiatan  yang  diharapkan  dapat  dilakukan

seseorang.  Setiap  peran  menyandang  status.  Orang  memilih  produk

yang  mencerminkan  dan  mengkomunikasikan peran  mereka  serta

status yang diinginkan dalam masyarakat.

3. Faktor Pribadi

Ketika  keputusan  pembelian  juga  dipengaruhi  oleh  karakteristik  pribadi.

Faktor  pribadi  meliputi  usia  dan  tahap dalam  siklus  hidup  pembeli,

pekerjaan dan keadaan ekonomi, serta gaya hidup dan nilai.

a. Usia dan Tahap Siklus Hidup

Selera  dalam  memilih  makanan,  pakaian,  perabot,  dan  rekreasi  sering

behubungan  dengan  usia.  Konsumsi  juga  dibentuk  oleh  siklus  hidup

keluarga  dan  jumlah,  usia  serta  jenis kelamin  orang  dalam  rumah

tanggapan dan satu waktu tertentu.
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b. Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi

Pekerjaan  juga  mempengaruhi  pola  konsumsi.  Pilihan  produk  sangat

dipengaruhi  oleh  keadaan  ekonomi.  Penghasilan  yang  dapat

dibelanjakan  (tingkat,  stabilitas  dan  pola  waktu),  tabungan  dan  aset.

(termasuk persentase  asset  likuid),  utang, kekuatan  pinjaman  dan

sikap terhadap pengeluaran dan tabungan.

c. Kepribadian dan Konsep Diri

Setiap  orang  mempunyai  karakteristik  pribadi  yang  mempengaruhi

perilaku  pembeliannya.  Yang  dimaksud  dengan kepribadian

(personality),  adalah  sekumpulan  sifat   psikologis   manusia  yang

menyebabkan  respon  yang  relatif  konsisten  dan  tahan  lama  terhadap

rangsang lingkungan (termasuk perilaku pembelian).  Konsumen  sering

memilih  dan  menggunakan  merek  yang mempunyai kepribadian merek

yang konsisten dengan konsep diri mereka atau konsep diri orang lain.

d. Gaya Hidup danNilai

Gaya  hidup  (life  style)  adalah  pola  hidup  seseorang  di  dunia  yang

tercermin  dalam  kegiatan,  minat  dan  pendapat. Keputusan  pembelian

konsumen juga dipengaruhi oleh nilai inti  (core  values),  System

kepercayaan  yang  mendasari  sikap  dan  perilaku.  Nilai  inti  lebih

dalam dari  pada  perilaku  atau  sikap  dan  menentukan  pilihan  dan

keinginan seseorang pada tingkat dasar dalam jangka panjang.

4. Faktor Psikologi

Empat   proses   psikologis   yaitu  motivasi,   persepsi,   pembelajaran,  dan

memori mempengaruhi respons konsumen secara fundamental.
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a. Motivasi

Beberapa kebutuhan  bersifat biogenik; kebutuhan itu timbul dari keadaan

tekanan  psikologis  seperti  rasa  lapar,  rasa  haus  atau  rasa  tidak

nyaman.  Kebutuhan  lain  bersifat  psikogenik;  kebutuhan    yang  timbul

dari  keadaan  tekanan  psikologis  seperti    kebutuhan  akan  pengakuan,

penghargaan,  atau  rasa  memiliki.  Kebutuhan  menjadi  motif  (motive)

ketika  kebutuhan  itu  meningkat  sampai  tingkat  intensitas  yang  cukup

sehingga mendorong kita bertindak.

b. Persepsi

Orang  yang  termotivasi  siap  bertindak.  Bagaimana  ia  bertindak

dipengaruhi  oleh  pandanganya  tentang  situasi.  Persepsi  (perception)

adalah  proses  dimana  kita  memilih, mengatur,  dan  menerjemahkan

masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti.

c. Pembelajaran

Pembelajaran  (learning)  mendorong  perubahan  dalam  perilaku  kita

yang   timbul   dari   pengalaman.   Sebagian   besar   perilaku   manusia

dipelajari, meskipun sebagian besar pembelajran itu tidak disengaja.

d. Memori

Ketika  seorang  konsumen secara aktif  memikirkan  dan

mengelaborasikan  “arti  penting  informasi  produk  atau  jasa,  yaitu

asosiasi yang diciptakan dalam memori semakin kuat. Konsumen juga

lebih  mudah  menciptakan  asosiasi  terhadap  informasi  baru  ketika

struktur  pengetahuan yang  ekstensif  dan  relevan sudah  berada

dalam memori.
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Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat  diindikasikan  bahwa  terdapat  banyak faktor

yang   dapat   mempengaruhi   perilaku   konsumen   dalan   melakukan keputusan

pembelian,  baik  itu  faktor  eksternal  seperti  misalnya  budaya,  sosial, gaya

hidup.  Faktor  internal  yang  berpengaruh misalnya  faktor  pribadi  dan

psikologi.

2.6. Kerangka Berfikir

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, penelitian yang dilakukan ini

merupakan penerapan dari model yang telah dikembangkan sebelumnya oleh Lee

Yun Pan dan Jyh Shen Chiou (2011) didalam jurnalnya yang berjudul “ How

Much can you trust online information? Cues for perceived trustworthiness of

consumen generated online information” yang terdiri dari variable elekctronic

word of mouth, perceived social relationships, perceived trust dan attitude.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir

2.7. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Hubungan E-WOM terhadap Kepercayaan Konsumen

Word of Mouth Marketing adalah suatu bentuk pemasaran dimana

konsumen memegang kendali dan berpartisipasi sebagai pemasar untuk

mempengaruhi dan mempercepat pesan pemasaran Hasan (2010). Word of

E-WOM Kepercayaan

Konsumen

Keputusan

Pembelian
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Mouth Marketing adalah sebuah bentuk tertua dari periklanan, dimana

orang-orang yang memberikan informasi dan membuat rekomendasi jujur

kepada orang lain tentang merek, produk barang atau jasa dan layanan.

Kepercayaan konsumen didefinisikan sebagai kesediaan satu pihak untuk

menerima resiko tindakan pihak lain berdasarkan harapan bahwa pihak lain

akan melakukan tindakan penting untuk pihak yang dipercaya. Lim et al

(2001) menyatakan kepecayaan konsumen dalam berbelanja internet sebagai

kesediaan konsumen untuk mengekspos dirinya terhadap kemungkinan rugi

yang dialami selama transaksi berbelanja melalui internet, didasarkan

harapan bahwa penjual menjanjikan transaksi yang akan memuaskan

konsumen dan mampu untuk mengirim barang atau jasa yang telah

dijanjikan.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh electronic word of mouth

sangat erat kaitannya terhadap kepercayaan konsumen. Konsumen akan

mempercayai suatu situs jual beli online bila orang lain meninggalkan suatu

testimoni terhadap situs tersebut. Bisa juga konsumen lain langsung

menyampaikan rekomendasi situs tersebut kepada calon konsumen lainnya.

H1 : Dampak E-WOM berpengaruh terhadap Kepercayaan Konsumen.

2. Hubungan E-WOM terhadap Keputusan Pembelian

Strategi maketing  yang  berkaitan  dengan  menciptakan  pesan  online

yang original  dan  cukup  menghibur  yang  mendorong  consumer  untuk

menyampaikan  pesan  itu  ke  konsumen  lainnya,  menyebarkan  pesan
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didalam web seperti virus secara gratis tanpa membebani si pengiklan.

Pemasaran yang berorientasi pasar, fokus pemasar word of mouth adalah

konsumen, membangun dan memelihara hubungan yang saling

menguntungkan dalam berbagai peran utama pelanggan (end user sekaligus

mediator), pemasok, karyawan, influencer, rekrutmen, dan rekomender.

Fokus word of mouth adalah pelanggan yang puas, mereka akan

berkomunikasi dengan calon pelanggan. Dengan kata lain fungsi word of

mouth adalah menciptakan kesetiaan pelanggan dengan cara mengubah

prospek menjadi pelanggan dan seterusnya.

Proses pengambilan keputusan pembelian berakhir pada tahap perilaku

purnabeli dimana konsumen merasakan tingkat kepuasan atau

ketidakpuasan yang dirasakan akan memengaruhi perilaku berikutnya. Jika

konsumen merasa puas, ia akan memperlihatkan peluang yang besar untuk

melakukan pembelian ulang atau membeli produk lain pada perusahaan

yang sama di masa mendatang, dan cenderung merekomendasikan kepada

orang lain. Banyak orang berpendapat bahwa pembeli yang puas merupakan

iklan yang terbaik bagi produk.

H2 : Dampak E-WOM berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian

3. Hubungan Keputusan Pembelian terhadap Kepercayaan Konsumen

Sirdeshmukh, Singh, dan Sabol (2002) mendefinisikan kepercayaan

konsumen sebagai harapan bahwa perusahaan dapat diandalkan dan akan

memenuhi janjinya. Wang dan Emurian (2005) meninjau konsep

kepercayaan dalam ruang pembelian online yang digunakan oleh
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perusahaan yang menjual barang atau jasa. Sementara kepercayaan dapat

dipengaruhi oleh konteks yang lebih luas seperti industri itu sendiri atau

oleh fitur situs desain tingkat perusahaan, hal ini seringkali terjadi pada

tindakan karyawan garis depan dan perusahaan itu sendiri yang memiliki

dampak paling besar untuk membangun kepercayaan (Grayson, Johnson &

Chen, 2008). Kepuasan konsumen dalam interaksi sebelumnya dengan staf

layanan garis depan mempengaruhi kognitif kepercayaan, yaitu kepercayaan

konsumen atau keinginan untuk mempercayai penyedia layanan di masa

depan (Johnson dan Grayson, 2005).

Menurut Schiffman dan Kanuk (1994) dalam Albari (2002) menyatakan

bahwa motivasi sebagai kekuatan dorongan dari dalam diri individu yang

memaksa mereka untuk melakukan tindakan. Jika seseorang mempunyai

motivasi yang tinggi terhadap obyek tertentu, maka dia akan terdorong

untuk berperilaku menguasai produk tersebut. Sebaliknya jika motivasinya

rendah, maka dia akan mencoba untuk menghindari obyek yang

bersangkutan. Implikasinya dalam pemasaran adalah untuk kemungkinan

orang tersebut berminat untuk membeli produk atau merek yang ditawarkan

pemasaran atau tidak. Sejalan dengan hal tersebut keputusan pembelian

dalam penelitian ini secara kontektual dapat dipengaruhi oleh karakteristik

pribadi yaitu motivasi konsumen untuk membeli.

Dengan ini maka Kepercayaan Konsumen merupakan peran penting bagi

konsumen dalam menentukan keputusan pembelian terhadap suatu  produk

atau jasa. Konsumen akan melihat situs mana saja yang menjadi pilihan nya
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sebelum menentukan pilihan yang tepat dalam melakukan transaksi jual

beli. Calon konsumen cenderung melihat isi rekomendasi dari orang lain

sebelum melakukan pembelian.

H3 : Dampak Keputusan Pembelian berpengaruh terhadap

Kepercayaan Konsumen

4. Hubungan E-WOM terhadap Kepercayaan Konsumen melalui

Keputusan Pembelian

Perkembangan dunia informasi dan teknologi berdampak pada proses

mencari informasi tentang produk yang akan dibeli. Konsumen yang akan

mencari informasi secara online dari manapun, baik itu melalui mailing list

yang diikuti, jaringan sosial (social media) ataupun search engine.

Informasi yang dicari adalah berupa opini dari orang lain yang sudah

mendapatkan manfaat dari produk yang dibeli. Opini atau rekomendasi yang

dicari oleh seseorang melalui media elektronik seperti internet seperti

internet disebut electronic word of mouth.

Dalam praktik pemasaran prinsip ini menghendaki pada saat marketer

memasarkan produk harus menjelaskan kebenaran produk (apa adanya)

dalam setiap situasi dan waktu. Jangan karena dorongan agar produk terjual,

kemudian berbohong dicampur sumpah untuk meyakinkan konsumen.

Keputusan pembelian adalah keputusan konsumen mengenai preferensi atas

merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan (Kotler dan Keler, 2009).

Definis lain keputusan pembelian adalah keputusan pembeli tentang merek
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mana yang dibeli (Kotler dan Amstrong, 2008). Konsumen dapat

membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai. Namun, ada dua

faktor yang berada di antara niat pembelian dan keputusan pembelian, yaitu

sikap dan faktor yang tidak terantisipasi (Kotler, 2005).

E-WOM menjadi sebuah tempat yang sangat penting untuk konsumen

memberikan opininya dan dianggap lebih efektif ketimbang WOM karena

tingkat aksebilitas dan jangkauannya yang lebih luas daripada WOM

tradisional yang bermedia offline. Dalam laporan CNNIC ada sebesar 53.9%

konsumen akan melakukan pencarian mengenai pendapat atau komentar

mengenai produk yang akan dibeli, 78.9% akan melihat komentar-komentar

mengenai produk dan 90% konsumen akan membuat komentar mengenai

suatu produk. Sebagai tambahan Infogroup.Inc menemukan adanya 80%

konsumen yang berencana untuk membeli secara online akan mencari

review produk sebelum membuat keputusan pembelian.

Berdasarkan pemaparan diatas maka bisa dikemukakan bahwa E-WOM

sangat berperan penting dalam keputusan pembelian konsumen. Konsumen

akan mencari informasi terlebih dahulu mengenai produk yang akan dibeli.

Konsumen akan melihat testimoni dari orang lain yang diposting melalui

internet (jejaring sosial), dari hal tersebut muncul kepercayaan konsumen

akan reputasi perusahaan online yang berdampak langsung terhadap proses

keputusan pembelian.

H4 : Dampak E-WOM melalui Kepercayaan Konsumen berpengaruh

terhadap Keputusan Pembelian.


