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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Perilaku Konsumen

Definisi perilaku konsumen yaitu cara individu dalam mengambil keputusan

untuk memanfaatkan sumber daya mereka yang tersedia (waktu, uang, usaha)

guna membeli barang-barang yang berhubungan dengan konsumsi, Schiffman dan

Kanuk (2007:6). Perilaku konsumen juga diungkapkan oleh Sumarwan

(2003:25), bahwa perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan

aktivitas fisik dalam mengevaluasi, memperoleh, menggunakan dan

menghabiskan barang atau jasa.

Sedangkan perilaku konsumen, Saladin dan Oesman (2002:2) berpendapat bahwa:

Perilaku konsumen (consumer behavior) adalah aktivitas langsung terlibat
dalam memperoleh dan menggunakan barang-barang ataupun jasa, termasuk
di dalamnya proses pengambilan keputusan yang mendahului dan
menentukan tindakan-tindakan tersebut. Jadi, perilaku konsumen
merupakan aktivitas menusia yang meliputi : kegiatan mencari, membeli,
menggunakan, mengevaluasi dan menilai tingkat kepuasan, sehingga
akhirnya menjurus pada citra

Dalam memahami perilaku dan mengenal konsumen bukanlah hal yang

sederhana. Konsumen mungkin menyatakan kebutuhan dan keinginan mereka

namun dapat bertindak sebaliknya. Mereka mungkin menanggapi pengaruh yang

merubah mereka pada menit-menit terakhir. Karenanya pemasar harus

mempelajari keinginan, persepsi, preferensi serta perilaku belanja dan pembelian



12

pelanggan sasaran mereka. Istilah perilaku konsumen erat kaitannya dengan objek

yang studinya diarahkan pada permasalahan manusia.

Engel, Blackwell dan Miniard (1994: 3) mengungkapkan bahwa, perilaku

konsumen dipengaruhi oleh faktor lingkungan ekstern dan faktor lingkungan

intern. Dari kedua faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor lingkungan ekstern

Faktor lingkungan ekstern meliputi:

1. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan simbol dan fakta yang komplek, yang diciptakan

oleh manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan

pengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang ada.

2. Kelas sosial

Menurut kelas sosial masyarakat di kelompokkan ke dalam tiga golongan

yaitu:

a. Golongan atas

Golongan ini terdiri dari pengusaha-pengusaha kaya, pengusaha

menengah.

b. Golongan menengah

Yang termasuk dalam golongan ini adalah karyawan instansi

pemerintah, pengusaha menengah.

c. Golongan rendah

Yang termasuk dalam kelas ini antara lain buruh-buruh pabrik,

pegawai rendah, tukang becak dan pedagang kecil.
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3. Kelompok sosial dan kelompok referensi

Kelompok sosial adalah kesatuan sosial yang menjadi tempat individu-

individu berinteraksi satu sama lain karena adanya hubungan diantara

mereka. Kelompok referensi merupakan kelompok sosial yang menjadi

ukuran seseorang (bukan anggota kelompok tersebut) untuk membentuk

kepribadian dan perilakunya.

4. Keluarga

Keluarga merupakan individu yang membentuk keluarga baru, setiap

anggota dalam keluarga dapat memengaruhi suatu pengambilan keputusan.

b. Faktor lingkungan intern

Faktor lingkungan intern meliputi:

1. Motivasi

Motivasi merupakan keadaan dalam diri seseorang yang mendorong

keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna

mencapai suatu tujuan.

2. Pengamatan

Pengamatan merupakan suatu proses dengan mana konsumen (manusia)

menyadari dan menginterpretasikan aspek lingkungannya.

3. Belajar

Belajar adalah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil

akibat adanya pengalaman.

4. Kepribadian

Kepribadian merupakan organisasi dari faktor-faktor biologis, psikologis

dan sosiologis yang mendasari perilaku individu.
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5. Sikap

Secara definitif sikap berarti suatu keadaan jiwa (mental) dan keadaan

pikir (neural) yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap

suatu obyek, yang diorganisir melalui pengalaman serta memengaruhi

secara langsung dan atau secara dinamis pada pelaku.

Menurut Hawkins, Best, dan Coney (2001:26), perilaku konsumen dipengaruhi

oleh faktor eksternal, faktor internal. Berikut ini gambar model perilaku

konsumen antara lain :

Gambar 2.1
Model Perilaku Konsumen
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Konsep diri dan gaya hidup seseorang adalah pusat dari perilaku konsumen.

Pengaruh internal dan eksternal dapat menciptakan dan mempengaruhi kebutuhan

serta keinginan konsumen yang akhirnya mempengaruhi proses pengambilan

keputusan. Pengaruh eksternal terdiri dari budaya, sub-budaya, demografi, status

sosial, kelompok referensi, keluarga, dan aktivitas pemasaran. Sedangkan pada

pengaruh internal terdiri dari persepsi, pembelajaran, daya ingat, motivasi,

kepribadian, emosi, dan sikap.

Memuaskan suatu nilai biasanya menciptakan afeksi positif (kebahagiaan,

sukacita, kepuasan), sementara memblok suatu nilai menciptakan afeksi negatif

(frustasi, marah, kekecewaan). Sehingga reaksi afektif konsumen terhadap

lingkungannya sangat dipengaruhi oleh interpretasi kognitif dalam mengambil

keputusan pembelian ataupun sebaliknya.

Hal ini dapat dijelasakan oleh gambar di bawah ini :

Gambar 2.2
Hubungan Antara Sistem Afektif dan Kognitif

Sumber : Peter dan Olson (1999:44)

Lingkungan

Sistem  KognitifSistem Afektif

Tanggapan Kognitif
a. Pengetahuan
b. Arti
c. Kepercayaan

Tanggapan Afektif
a. Emosi
b. Perasaan
c. Suasana Hati
d. Evaluasi
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2.2Nilai Kesehatan Produk

2.2.1 Pengertian Nilai Kesehatan

Menurut Rokeach (1973:5), nilai kesehatan merupakan tujuan akhir yang ingin

dicapai konsumen dalam kehidupan. Namun dengan  berkembangnya jaman

membuat berubahnya pandangan masyarakat terhadap kesehatan. Pada saat ini

sudah umum dalam masyarakat untuk menjadikan nilai kesehatan sebagai tujuan

akhir yang cukup penting, namun tidak dapat dipungkiri ada sebagian masyarakat

yang menjaga kesehatan untuk meraih end-state lain yang berharga.

Nilai kesehatan menurut Tudoran et al. (2009:570) adalah nilai kesehatan

didefinisikan sebagai sejauh mana setiap individu menghargai nilai kesehatan

mereka .Nilai kesehatan sebagai konstruk yang luas meliputi relevansi dari

individu (keterlibatan, minat, kepentingan, atau keprihatinan) dari kesehatan.

Nilai kesehatan secara positif berhubungan dengan sikap terhadap perilaku

kesehatan (Moorman, 1994; Smith, Wallston, & Smith, 1995 dalam Tudoran et al,

2009:570) dan dengan demikian nilai kesehatan harus positif mempengaruhi sikap

terhadap produk yang sehat.

Nilai kesehatan suatu produk dapat memicu seseorang untuk melakukan perilaku

WOM negatif. Hal ini dijelaskan dalam Ali (2012:492) bahwa nilai kesehatan

produk menjadi faktor utama yang memicu tindakan penolakan produk.. Peduli

terhadap kesehatan merupakan salah satu hal yang penting dalam menilai tingkat

kesehatan suatu produk. Hal tersebut membuktikan secara mendasar mengenai

pentingnya kesehatan bagi tiap individu. Di sisi lain, peduli terhadap kesehatan
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menunjukkan pula bagaimana reaksi tiap individu untuk mempertahankan atau

meningkatkan kesehatan

2.3 Pengetahuan Konsumen

2.3.1 Pengertian Pengetahuan Konsumen

Pengetahuan konsumen (consumer knowledge) telah didefinisikan sebagai

sejumlah pengalaman dan informasi tentang produk atau jasa tertentu yang

dimiliki seseorang menurut Mowen dan Minor (2002:135). Setiadi (2003:216)

mengatakan bahwa pengetahuan adalah hasil belajar dapat didefinisikan secara

sederhana sebagai informasi yang disimpan di dalam ingatan. Dengan

meningkatnya pengetahuan konsumen individu, hal ini memungkinkan bagi

konsumen tersebut untuk berpikir tentang produk di antara sejumlah dimensi yang

lebih besar dan membuat perbedaan yang baik diantara merek-merek.

Secara umum, pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang disimpan

di dalam ingatan. Himpunan bagian dari informasi total yang relevan dengan

fungsi konsumen di dalam pasar disebut pengetahuan konsumen, Engel,

Blackweel dan Miniard (1994:316).

Pengetahuan produk meliputi :

1. Kesadaran mengenai kategori produk dan merk produk

2. Terminologi produk

3. Atribut atau ciri produk

4. Kepercayaan tentang kategori produk secara umum dan mengenai merk

spesifik.
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Ali (2012:494), mengungkapkan bahwa salah satu faktor pemicu orang bertindak

untuk menolak produk bahkan  mengajak konsumen lain untuk berpartisipasi

dalam penolakan produk adalah faktor dari pengetahuan konsumen itu sendiri

(faktor rasional). Menurut Peter dan Olson (1999:73) menyatakan bahwa

konsumen juga memiliki pengetahuan tentang nilai pribadi dan simbolis yang

dapat dipenuhi atau dipuaskan oleh suatu produk ataupu merek. Tentunya karena

pengetahuan para konsumen kurang atau adanya kesalahpahaman pengetahuan

tentang produk kosmetik. Pengetahuan konsumen akan mempegaruhi keputusan

pembelian. Apa yang dibeli, berapa banyak yang dibeli, dimana membeli dan

kapan membeli akan tergantung kepada pengetahuan konsumen mengenai hal –

hal tersebut.

Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen

mengenai berbagai macam produk, serta pengetahuan lainnya yang terkait dan

informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen, yaitu:

(1) Pengetahuan tentang karakteristik / atribut produk

(2) Pengetahuan tentang manfaat produk

(3) Pengetahuan tentang kepuasan yang diberikan produk kepada konsumen

Pengetahuan dipahami sebagai informasi yang disimpan di dalam ingatan.

Pengetahuan konsumen terdiri dari 3 bidang pengetahuan, menurut Engel,

Blackweel dan Miniard (1994:317) yaitu:

1. Pengetahuan Produk (Product Knowledge),yaitu pengetahuan yang meliputi

kesadaran akan kategori dan merek produk didalam kategori produk,
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terminologi produk, atribut atau ciri produk, serta kepercayaan tentang

kategori produk secara umum, dan mengenai merek secara spesifik.

2. Pengetahuan Pembelian (Purchase Knowledge), yaitu berbagai informasi

yang dipunyai konsumen dalam kaitannya dengan perolehan produk.

3. Pengetahuan Pemakaian (Usage Knowledge), yaitu informasi yang tersedia

dalam ingatan yang berkaitan dengan bagaimana suatu produk dapat

digunakan, dan apa yang dibutuhkan agar suatu produk dapat digunakan.

Pengetahuan konsumen terhadap bahaya kosmetik saat ini masih sangat kecil, hal

ini disebabkan karena konsumen kurang melakukan konsultasi kedokter spesialis

kulit berkaitan dengan produk kosmetik yang mereka gunakan. Bagi konsumen

tidak ada salahnya untuk tetap tampil cantik dan menawan disaat kapanpun.

Namun, dalam hal pemilihan kosmetik haruslah hati-hati, mengingat bahan yang

terkandung di dalam kosmetik tersebut apakah berbahaya atau tidak bagi

kesehatan Pengaruh pengetahuan terhadap WOM negatif ditinjau dari 3 bidang

pengetahuan tersebut yang dapat dijabarkan sebagai konsumen yang memilah

suatu produk berdasarkan kumpulan-kumpulan pengetahuannya tersebut.

2.4 Kepercayaan Konsumen

2.4.1 Pengertian Kepercayaan Konsumen

Keyakinan konsumen dapat menjadi suatu dasar dalam penentuan keputusan

untuk pembelian produk. Konsumen pertama kali melakukan evaluasi dan diakhiri

keputusan pembelian, sebagai dasar pertimbangannya adalah nilai simbolik yang

biasa diperoleh dari suatu barang menurut kepercayaannya. Dapat dikatakan

hubungan antara kepercayaan dengan sikap konsumen. Bagaimana kepercayaan
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mempengaruhi sikap terhadap merek dan bagaiman sikap terhadap merek

mempengaruhi perilaku, akan menjadi perhatian utama pemasar.

Kepercayaan merupakan komponen psikologi konsumen yang mempengaruhi

perilaku konsumen baik itu dalam proses pengambilan keputusan pembelian

maupun perilaku. Menurut (kotller,1999:172-173), kepercayaan adalah suatu

pemikiran deskriptif seseorang miliki tentang sesuatu. Kepercayaan ini bisa

didasarkan pengetahuan, opini, atau keyakinan yang nyata. Para pemasar tertarik

pada orang-orang yang mempunyai kepercayaan terhadap produk maupun jasa

tertentu. Kepercayaan ini meningkatkan citra produk dan jasa, dan seseorang pun

bertindak sesuai dengan kepercayaannya.

Luarn dan Lin dalam Erna Ferrinadewi (2008:147) kepercayaan adalah sejumlah

keyakinan spesifik terhadap integritas (kejujuran pihak yang dipercaya dan

kemampuan menepati janji), benevolence (perhatian dan motivasi yang dipercaya

untuk bertindak sesuai dengan kepentingan yang mempercayai), dan predictability

(konsistensi perilaku pihak yang dipercaya). Dalam riset Costabile (Herawati,

2011:15) kepercayaan atau thrust didefinisikan sebagai persepsi akan kehandalan

dari sudut pandang konsumen didasarkan pada pengalaman atau terpenuhinya

harapan akan kinerja produk.

Kepercayaan konsumen adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen

dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen tentang objek, atribut dan

manfaatnya. Objek dapat berupa produk, orang, perusahaan dan segala sesuatu

dimana seseorang memiliki kepercayaan dan sikap. Atribut adalah karakteristik

atau fitur yang mungkin dimiliki atau tidak dimiliki oleh objek. Atribut intrinsik
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adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sifat aktual produk, sedangkan

atribut ekstrinsik adalah segala sesuatu yang diperoleh dari aspek eksternal

produk, seperti nama, merek, kemasan produk. Manfaat adalah hasil positif yang

diberikan atribut kepada konsumen, (Mowen dan Minor, 2002:312).

Shaw berpendapat (dalam Ferrinadewi, 2008:152), terdapat 3 (tiga) aktivitas yang

dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen

yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

Gambar 2.3
Mendapatkan dan Mempertahankan Kepercayaan

Sumber: Ferrinadewi, (2008:152)

a. Achieving  Result,

Harapan konsumen tidak lain adalah janji konsumen harus dipenuhi bila ingin

mendapatkan kepercayaan konsumen. Dalam rangka memenuhi janjinya

kepada konsumen, maka setiap karyawan dalam perusahaan harus

bekerjasama dengan memenuhi tenggungjawabnya masing-masing.

b. Acting with Integrity

Bertindak dengan integritas berarti adanya konsistensi antara ucapan dan

tindakan dalam setiap situasi. Adanya integritas merupakan faktor kunci bagi

salah satu pihak untuk percaya akan ketulusan dan kejujuran pihak lain.

Achieving
Result

Acting With
integrity

Demonstration
Concern

Level of
Trust
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c. Demonstrate concern

Kemampuan perhatiannya untuk menunjukkan perhatiannya kepada

konsumen dalam bentuk menunjukkan sikap pengertian ketika konsumen

menghadapi masalah dengan produk, akan menumbuhkan kepercayaan

konsumen.

2.4.2. Dimensi Kepercayaan Konsumen

McKnight et al (2002:337) menyatakan bahwa ada dua dimensi kepercayaan

konsumen, yaitu:

a. Trusting Belief

Trusting belief adalah sejauh mana seseorang percaya dan merasa yakin

terhadap orang lain dalam suatu situasi. Trusting belief adalah persepsi pihak

yang percaya (konsumen) terhadap pihak yang dipercaya (penjual) yang mana

penjual memiliki karakteristik yang akan menguntungkan konsumen.

McKnight et al (2002:337) menyatakan bahwa ada tiga elemen yang

membangun trusting belief, yaitu benevolence, integrity, competence.

a. Benevolence

Benevolence (niat baik)  berarti seberapa besar  seseorang percaya kepada

penjual untuk berperilaku baik kepada konsumen. Benevolence merupakan

kesediaan penjual untuk melayani kepentingan konsumen.

b. Integrity

Integrity (integritas) adalah seberapa besar keyakinan seseorang terhadap

kejujuran penjual untuk menjaga dan memenuhi kesepakatan yang telah

dibuat kepada konsumen.



23

c. Competence

Competence (kompetensi) adalah keyakinan seseorang terhadap

kemampuan yang dimiliki penjual untuk membantu konsumen dalam

melakukan sesuatu sesuai dengan yang dibutuhkan konsumen tersebut.

Esensi dari kompetensi adalah seberapa besar keberhasilan penjual untuk

menghasilkan hal yang diinginkan oleh konsumen. Inti dari kompetensi

adalah kemampuan penjual untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

b. Trusting Intention

Trusting intention adalah suatu hal yang disengaja dimana seseorang siap

bergantung pada orang lain dalam suatu situasi, ini terjadi secara pribadi dan

mengarah langsung kepada orang lain. Trusting intention didasarkan pada

kepercayaan kognitif seseorang kepada orang lain. McKnight et al (2002:337)

menyatakan bahwa ada dua elemen yang membangun trusting  intention yaitu

willingness to depend dan subjective probability of depending.

a. Willingness to depend

Willingness to depend adalah kesediaan konsumen untuk bergantung

kepada penjual berupa penerimaan resiko atau konsekuensi negatif yang

mungkin terjadi.

b. Subjective probability of depending

Subjective probability of depending adalah kesediaan konsumen secara

subjektif berupa pemberian informasi pribadi kepada penjual, melakukan

transaksi, serta bersedia untuk mengikuti saran atau permintaan dari

penjual
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Perilaku WOM negatif, menurut Ali (2012:493) mengungkapkan bahwa faktor

yang mempengaruhi orang untuk melakukan atau berpartisipasi dalam penolakan

produk adalah faktor kepercayaan. Menurut Setiadi (2003:219) mengemukakan

tentang Teori Keseimbangan Heider. Dalam teori ini, manusia  dianggap selalu

menjaga keseimbangan antar kepercayaan yang ada pada dirinya dengan evaluasi.

Artinya orang akan mencari keseimbangan jika misalnya informasi baru yang

diterimanya tidak sesuai dengan kepercayaan yang selama ini diyakininya.

Dalam teori keseimbangan Heider yang dikemukakan Setiadi (2003:219), ada tiga

elemen yang harus ada agar proses keseimbangan bisa tercapai. Tiga elemen

tersebut adalah :

1) Elemen pertama adalah orang yang merasakan.

2) Elemen kedua adalah sikap terhadap suatu objek..

3) Elemen ketiga yaitu objek lain yang berhubungan dengan objek pertama.

Teori ini digunakan dalam berbagai kasus, antara lain beberapa produk makanan

dan susu yang diisyukan mengandung lemak babi (tidak halal). Sikap sebagian

besar kaum muslim berubah dari positif menjadi negatif. Untuk mengubah

ketidakseimbangan tersebut produsen makanan dan susu tersebut ramai-ramai

mengundang kyai/ulama untuk meyakinkan bahwa produk-produk tersebut tidak

mengandung lemak babi.

Memperhatikan hal di atas, kepercayaan memiliki peran penting apabila efek dari

kepercayaan ini tidak dikendalikan dapat mengakibatkan pertimbangan akan

tingkat kepentingan kepuasan pelanggan yang berlebihan dalam mengembangkan

komitmen konsumen terhadap produk, menurut teori kepercayaan-komitmen
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Morgan dan Hunt (dalam Erna Ferrinadewi, 2008:148), kepercayaan adalah

variabel kunci dalam mengembangkan keinginan yang tahan lama untuk terus

mempertahankan hubungan jangka panjang. Kepuasan dan kepercayaan

memainkan peran yang berbeda dalam memprediksi intensi konsumen di masa

depan.

Hal yang tidak boleh dilupakan oleh perusahaan adalah kenyataan bahwa

kepercayaan bersumber dari harapan konsumen, ketika harapan mereka tidak

terpenuhi maka kepercayaan akan berkuarang bahkan hilang. Ketika kepercayaan

konsumen hilang maka akan sulit bagi perusahaan untuk menumbuhkannya

kembali.

2.5 Atribut Produk

2.5.1 Pengertian Atribut Produk

Syarat suatu produk adalah adanya atribut produk yang mendukungnya, karena

jika tidak ada atribut produk yang mendukungnya maka bukanlah suatu produk.

Menurut Tjiptono (2008 : 103) atribut produk adalah unsur-unsur yang dipandang

oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian.

Sedangkan menurut Simamora (2007:67) mendefinisikan bahwa: atribut produk

adalah segala sesuatu yang melekat pada produk dan menjadi bagian dari produk

itu sendiri.

Selain nilai kesehatan produk, pengetahuan konsumen, kepercayaan konsumen

yang menjadi faktor pemicu timbulnya perilaku WOM negatif lainnya adalah

faktor atribut produk. Menurut Ali (2012:493) kemasan produk (atribut produk)

sekaligus juga kandungan produk yang mengandung bahan tidak ramah
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lingkungan menjadi alasan yang kuat untuk ikut berpartisipasi dalam tindakan

penolakan produk. Dengan adanya atribut yang melekat pada suatu produk, maka

pelanggan dapat menilai dan mengukur kesesuaian karakteristik produk dengan

kebutuhan dan keinginan. Bagi perusahaan, dengan mengetahui atribut-atribut apa

saja yang bisa mempengaruhi proses keputusan pembelian maka dapat ditentukan

strategi untuk mengembangkan dan menyempurnakan produk agar lebih

memuaskan pelanggan.

2.5.2 Dimensi Atribut Produk

Suatu produk harus memiliki atribut-atribut yang tepat untuk target pasarnya.

Kemudian harus diketahui sistem penunjang produk yang tepat dimana akan

memperluas produk, menolong dan menciptakan manfaat yang dicari oleh

konsumen. Menurut Kotler dan Amstrong (2007:348) manfaat-manfaat tersebut

dikomunikasikan melalui atribut-atribut seperti kualitas (quality), desain (design),

dan fitur (features). Keputusan mengenai atribut-atribut ini akan berdampak besar

pada reaksi konsumen terhadap produk yang bersangkutan.

Menurut Tjiptono (2006:108) atribut produk adalah unsur produk yang dipandang

penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan seperti

merek, kualitas, fitur, desain, dan pelayanan pendukung produk. Sedangkan

menurut Warlop et. al. (2003:201) atribut produk adalah merupakan alat bagi

perusahaan untuk menciptakan nilai konsumen yang tinggi karena itu konsumen

perlu merasakan atau mengenal terlebih dahulu fitur produk ini untuk sampai

pada tahapan evaluasi. Atribut atau fitur berperan penting, karena itu terdapat

beberapa cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menentukan atribut
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produk, salah satunya adalah dengan menayakan kepada konsumen atribut atau

fitur apa saja yang dianggap penting.

Berdasarkan pendapat diatas, penulis menggambarkan atribut produk sebagai

harapan konsumen yang sesungguhnya terhadap kinerja produk meliputi: kualitas

(Quality), Merek (Merk), Kemasan, Harga (Price) antara lain:

1. Kualitas (Quality)

Menurut Kotler dan Amstrong (2004:225) kualitas produk adalah kemampuaan

suatu produk untuk menjalankan suatu fungsi-fungsinya meliputi daya tahan,

kehandalan, ketelitiaan yang dihasilkan, kemudahan dioperasikan dan

diperbaiki, dan nilai lain yang bermanfaat dari atribut lain secara keseluruhan.

Kualitas memiliki dua dimensi yaitu tingkat dan konsistensi.Kualitas yang

tinggi dapat menyampaikan tingkat mutu yang ditargetkan kepada pelanggan,

sehingga kualitas menyampaikan tidak adanya kerusakan dan kelainan.Semua

perusahaan harus berusaha untuk dapat memenuhi konsistensi kualitas tingkat

tinggi.

2. Merek (Merk)

Menurut Kotler dan Amstrong (2004:229), definisi merek adalah sebuah nama,

istilah, tanda, symbol, atau kombinasi hal-hal tersebut yang dimaksudkan untuk

mengidentifikasikan barang atau jasa dari seseorang atau kelempok penjual dan

untuk membedakannya dari produk pesaing. Dapat disimpulkan brand adalah

nama, istilah, tanda, symbol, rancangan, dan kombinasinya yang dimaksudkan

untuk mengidentifikasikan produk dari perusahaan atau penjual untuk

membedakanya dari produk pesaing. Agar suatu merek dapat mencerminkan
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suatu makna yang ingin disampaikan, maka ada beberapa persyaratan yang

harus diperhatikan yaitu :

a) Merek harus khusus dan unik.

b) Merek harus menggambarkan sesuatu mengenai manfaat produk dan

pemakainya.

c) Merek harus mengambarkan kualitas produk.

d) Merek tidak boleh mengandung arti yang buruk di Negara dan bahasa lain.

3. Kemasan

Kotler & Keller (2009:27) mendefinisikan pengemasan sebagai semua

kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk sebuah produk. Kemasan

yang dirancang dengan baik dapat membangun ekuitas merek dan mendorong

penjualan. Kemasan adalah bagian pertama produk yang dihadapi pembeli

dan mampu menarik/menyingkirkan pembeli. Kemasan juga mempengaruhi

pengalaman produk konsumen di kemudian hari. Dari perspektif perusahaan

dan konsumen, kemasan harus memiliki sejumlah tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi merek.

2. Mengekspresikan informasi deskriptif dan persuasif.

3. Memfasilitasi transportasi dan perlindungan produk.

4. Membantu penyimpanan di rumah.

5. Membantu konsumsi produk.

4. Harga (price)

Menurut Kotler dan Amstrong (2007:347) definisi harga adalah jumlah uang

yang harus dibayarkan oleh pelanggan untuk suatu produk yang diinginkan dan

merupakan alat pengukur dasar system ekonomi sehingga harga mempengaruhi
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alokasi faktor-faktor produksi. Secara konteksual harga adalah hal yang

berpengaruh dalam merangsang minat beli. Dengan demikiaan atribut yang

satu ini sangat memegang peranan penting karena jadi atau tidaknya seorang

konsumen melakukan pembeliaan terhadap suatu barang salah satu faktor yang

menentukan adalah harga. Kemudiaan harga pun menentukan identitas dan

kualitas suatu produk.

Dari teori diatas menunjukan bahwa pembentukan atribut produk harus dijalankan

dengan benar dan tepat melalui perusahaan agar dapat menarik perhatian

pengunjung dengan produk yang berkualitas sehingga konsumen terpuaskan dan

berpikir untuk melakukan pembelian

2.6 Word Of Mouth Communication (WOM)

2.6.1 Pengertian Word of Mouth Communication (WOM)

Komunikasi dari mulut ke mulut (word-of-mouth communication) mengacu pada

pertukaran komentar, pemikiran, atau ide-ide di antara dua konsumen atau lebih,

yang tak satupun merupakan sumber pemasaran menurut (Mowen dan Minor,

2002:143). Metode komunikasi dari mulut ke mulut ini (word of mouth

communication) ini membantu penyebaran kesadaran produk hingga menjangkau

konsumen di luar dari mereka yang melakukan kontak langsung dengan promosi

(Peter dan Olson, 2000:200).

Peranan orang sangat penting dalam hal ini khususnya dalam hal mempromosikan

jasa maupun produk karena pelanggan tersebut akan berbicara kepada pelanggan

lain yang berpotensial tentang pengalamannya dalam menerima jasa maupun
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produk tersebut, sehingga WOM sangat besar pengaruh dan dampaknya terhadap

pemasaran jasa maupun produk dibandingkan dengan aktivitas komunikasi

lainnya. Komunikasi dari mulut ke mulut mempunyai pengaruh yang sangat kuat

terhadap perilaku pembelian konsumen. Ketika satu survei yang dilakukan

menanyakan kapada para konsumen tentang faktor-faktor apa yang

mempengaruhi pembelian mereka atas 60 produk yang berbeda, ternyata bahwa

acuan dari orang lain bertanggung jawab atas tiga kali pembelian seperti iklan.

(Mowen dan Minor, 2002 144).

Studi lainnya mendapatkan bahwa pengaruh komunikasi dari mulut ke mulut

(WOM) dua kali lebih efektif dari iklan radio, empat kali lebih efektif personal

selling, dan tujuh kali lebih efektif surat kabar dan majalah menurut (Mowen dan

Minor, 2002:145). Komunikasi dari mulut ke mulut WOM (Word of Mouth

Communication) merupakan bagian dari upaya menyampaikan pesan bisnis

kepada konsumen khususnya target pasar mereka agar dapat mengetahui

keunggulan produk di tengah tawaran produk saingan yang semakin beragam,

(Hasan, 2010:24).

Komunikasi dari mulut ke mulut merupakan salah satu saluran komunikasi yang

sering digunakan oleh perusahaan yang memproduksi baik barang maupun jasa

karena komunikasi WOM dinilai sangat efektif dalam memperlancar poses

pemasaran dan mampu memberikan keuntungan kepada perusahaan. Salah satu

temuan umum adalah bahwa komunikasi dari mulut ke mulut mempunyai bias

negativitas (negativity bias) yaitu, informasi negatif lebih ditekankan daripada

informasi positif oleh konsumen. Satu bagian informasi yang negatif mengenai
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suatu produk atau jasa mempengaruhi seorang konsumen lebih dari 2 atau 3 item

informasi yang positif. Informasi yang jelas memiliki dampak yang lebih besar

daripada informasi yang samar-samar.

Informasi dari mulut ke mulut langsung berasal dari orang lain yang

menggambarkan secara pribadi pengalamannya sendiri, maka ini jauh lebih jelas

bagi konsumen daripada informasi yang terdapat dalam iklan.

2.6.2 Manfaat Word of Communication

Menurut Hasan (2010:25)  WOM mempunyai beberapa alasan untuk dapat

dijadikan sumber informasi yang kuat dalam mempengaruhi keputusan pembelian,

yaitu :

a. WOM adalah sumber informasi yang jujur (informasi yang dating dari

seorang teman itu lebih dapat dipercaya).

b. WOM sangat kuat karena memberikan manfaat kepada yang bertanya dengan

pengalaman langsung tentang produk melalui pengalaman teman dan kerabat.

c. WOM disesuaikan dengan orang-orang terbaik didalamnya, seseorang tidak

akan bergabung dengan percakapan , kecuali mereka tertarik pada topik

diskusi.

d. WOM menghasilkan media iklan informal.

e. WOM dapat mulai dari satu sumber tergantung bagaimana kekuatan

influencer dan jaringan social itu menyebar dengan cepat dan secara luas

kepada orang lain.

f. WOM tidak dibatasi ruang atau kendala lainnya seperti ikatan sosial, waktu,

keluarga atau hambatan fisik lainnya.
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Hasan (2010:26) menunjukkan bahwa WOM Marketing merupakan media paling

terpercaya dan menduduki tingkat efektivitas yang paling tinggi disbanding media

lainnya dalam membentuk keputusan pembelian produk lewat jejaring sosial

konsumen Indonesia.

Tabel 2.1.
Tingkat Kepercayaan dan Pembelian

Sumber Informasi Amerika Indonesia
1. Rekomendasi konsumen 78% 79%

2. Surat Kabar 63%

3. Opini konsumen 61%

4. Brand Website 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. Search engine ads 34% 18%

12. Online banner ads 26%

13. Mobile phenol ads 18%

Pembelian 67% 68%
Sumber Nielsen,2007 Ali,2010

Sumber : Hasan (2010:26).

2.6.3 Jenis Word of Mouth Communication (WOM)

Menurut  Hughes (2005) WOM dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu :

a. Komunikasi WOM negatif

Komunikasi WOM negatif ialah suatu proses penyampaian informasi

berdasarkan pengalaman yang bersifat negatif terhadap produk atau jasa yang

dilakukan oleh individu satu ke individu yang lain melalui mulut ke mulut.

Pengalaman yang bersifat negatif adalah pengalaman yang diperoleh individu
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baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penggunaan produk

atau jasa yang tidak disertai dengan kepuasan atau terpenuhinya harapan

individu tersebut

b. Komunikasi WOM yang positif

Komunikasi WOM positif  ialah  suatu proses penyampaian informasi

berdasarkan pengalaman yang bersifat positif terhadap produk atau jasa yang

dilakukan oleh individu satu ke individu yang lain melalui mulut ke mulut.

Pengalaman yang bersifat positif adalah pengalaman yang diperoleh individu

baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penggunaan produk

atau jasa yang disertai dengan kepuasan atau terpenuhinya harapan individu

tersebut.

WOM yang negatif mempunyai kekuatan pengaruh yang lebih tinggi

dibandingkan WOM yang positif, konsumen cenderung untuk mempercayai

WOM yang negatif karena sifat alaminya yang menghindari resiko. Konsumen

yang puas hanya akan menceritakan kepuasannya tersebut hanya pada sekitar 5

orang saja, sebaliknya bila ia tidak puas maka ia akan menceritakan

ketidakpuasannya itu pada sekitar 9 orang.

Menurut Hasan (2013:103) mengungkapkan bahwa pelanggan yang tidak puas

dapat memutuskan untuk :

a. Menghentikan membeli produk (barang dan jasa)

Mengeluh pada perusahaan atau pihak ketiga, atau

b. Mengembangkan komunikasi negatif dari mulut ke mulut (negative-word-of-

mouth communication
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Berikut merupakan model kepuasan-ketidakpuasan pelanggan.

Gambar 2.4
Model Kepuasan-Ketidakpuasan Pelanggan

Sumber: Hasan (2013:92)

Berbagai dampak yang muncul karena ketidakpuasan pelanggan menurut Hasan

(2013:92) adalah :

a. Jika kinerja produk sangat jelek maka haraan pelanggan sangat jauh,

kemudian pelanggan akan marah-marah, mencaci maki dan sikap negatif

lainnya, pelanggan juga akan bercerita kepada orang lain (rekomendasi

negatif), kepada media cetak, elektronik  tentang kejelekan dan kekecewaan

yang dialaminya.

Produk Perusahaan

Harapan terhadap
Kualitas
Produk

Evaluasi Kinerja
Atribut Produk

Pemakaian Produk
Respons kognitif:
Kesesuaian atau
Ketidaksesuaian

Respons Emosional

Ketidakpuasan/
Ketidakpuasan
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b. Jika kinerja produk kuang baik, berarti pelanggan merasa kurang puas dan

menilai bahwa produk tidak pantas sebagai alternatif yang mampu memenuhi

kebutuhannya. Akibatnya pelanggan akan melarang orang lain, koleganya

membeli produk yang bersangkutan.

2.6.4 Aktivitas Komunikasi Word of Mouth negatif

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa word of mouth tidak saja memberi

dampak positif tetapi juga dampak negatif, atau sering disebut dengan negative

word of mouth. Menurut Sumarni (2008:4) negative word of mouth adalah suatu

fenomena yang paling ditakutkan perusahaan atau pengusaha. Karena seorang

konsumen yang tingkat kepuasaan, terutama emosionalnya negatif, akan

berbicara, bukan hanya ke orang-orang dekatnya saja.

Ketidakpuasan belum tentu dari fisik sebuah produk/jasa, tapi bisa intangible

seperti mungkin dari fasilitas, pelayanan dan pengalamannya ketika melakukan

purchase. Pendapat di atas dipertegas oleh pendapat Sutisna (2002:186) bahwa

diskusi informal diantara konsumen mengenai suatu produk dapat mengakibatkan

produk tersebut hilang dari toko-toko atau penjual eceran lainnya karena tidak lagi

disukai oleh konsumen. Diskusi yang negatif mengenai suatu merek produk dapat

mempunyai bobot yang lebih besar bagi konsumen dari pada hal-hal yang positif.

Diskusi negatif diakibatkan oleh sifat manusia yang lebih senang menceritakan

ketidakpuasan daripada menceritakan kepuasannya pada suatu produk. Untuk

mengatasi atau mengontrol negative word of mouth communication banyak

perusahaan yang membuka layanan consumer service online untuk menampung
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ketidakpuasan, keluhan, kritik dan saran dari konsumen sebelum menyebar lebih

luas, sehingga akan sulit dikontrol oleh perusahaan.

Fungsi WOM berdasarkan jaringan sosial dan kepercayaan bahwa orang

mengandalkan keluarga, teman, dan orang lain dalam jaringan sosialnya. Namun

sebenarnya orang lebih tertarik pada pendapat orang lain di luar jaringan sosial

yang mereka miliki misalnya dalam bentuk online reviews, (Duana, Gub,

Whinston, 2008 dalam Sari, 2012:34). Bentuk ini dikenal sebagai online WOM

atau Electronic WOM. Perilaku WOM negatif konsumen yang di contohkan

dengan komentar para konsumen di facebook adalah bagian dari WOM yang

berbentuk elektronik, atau dapat dikatakan E WOM Electronic Word of Mouth.

Adanya akses internet sekarang ini memudahkan orang-orang untuk bertukar

informasi tanpa bertatap muka. Contohnya dapat ditemukan dalam chat room,

blog, website, atau email, (Hennig Thurau et.al, 2004 dalam Sari, 2012:9). E-

WOM juga ada yang bersifat positif dan negatif yang tentunya terjadi karena ada

faktor  yang mendukung dari diri dalam konsumen tersebut.

Word of mouth (WOM) adalah komunikasi interpersonal antara dua atau lebih

individu (Assael ,1995:365). Word of  mouth (WOM) yang negatif terdapat 2

bentuk manifestasi antara lain :

1. Direct experiences yaitu komunikasi dari apa yang dialami secara langsung

oleh konsumen Word of mouth communication (WOM) yang negatif

cenderung lebih kuat dibandingkan dengan informasi yang positif. Ketika

konsumen kurang puas, mereka mengeluh tiga kali lebih banyak kepada

orang lain dibandingkan ketika mereka merasa puas (Assael,1995:366).



37

Ketidakpuasan pembelian membuat konsumen melakukan komunikasi negatif

mengenai pengalaman mereka. Komunikasi negatif tersebut kebanyakan

terjadi ketika :

a. Konsumen memandang bahwa persoalan yang dihadapi sangat serius.

b. Konsumen percaya bahwa dalam memberikan keluhan secara langsung

tidak membawa kebaikan.

c. Konsumen menempatkan kesalahan yang terjadi pada perusahaan.

2. komunikasi mengenai rumors produk atau perusahaan. Word of mouth

(WOM) yang negatif dapat disebabkan adanya rumors. Rumors dapat terjadi

karena persepsi dan pemahaman konsumen yang berbeda dengan konsep

yang dimiliki perusahan, adanya rumor yang negatif mengenai perusahaan

atau produk yang dimiliki dapat memberikan dampak yang buruk pada

penjualan. Beberapa kejadian yang terjadi pemasar mengunakan sarana

periklanan untuk memperbaiki rumor yang negatif tersebut.

2.6.5 Teknik Word of Mouth Communication (WOM)

Menurut Hasan (2010:31) terdapat teknik WOM untuk mndorong orang berbicara

satu sama lain tentang produk atau jasa sebagai berikut :

a. Buzz Marketing, menggunakan high profile berita untuk mendapatkan orang
orang agar berbicara tentang merek.

b. Viral Marketing, menciptakan masukan pesan informative yang dirancang
untuk dapat diteruskan dalam model seperti e-mail.

c. Grassroots Marketing, pengorganisasian dan memotivasi relawan untuk
jangkauan lokal.

d. Influencer Marketing, mengidentifikasi masyarakat dan pendapat kunci
leaders yang cenderung berbicara tentang produk dan memiliki kemampuan
untuk influence orang lain.

e. Community of Marketing, pembentukan ceruk komunitas yang mungkin
untuk berbagi kepentingan tentang merek, providing alat konten, dan
informasi untuk dukungan suatu komunitas.

f. Street Marketing, menjangkau dan berinteraksi dengan konsumen secara
langsung, misalnya tatap muka di suatu tempat secara berkala.
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g. Evangelist Marketing, merekrut pendukung baru, advokasi, atau relawan
yang didorong untuk mengambil peran leadership dalam menyebarkan pesan
secara aktif.

h. Cause Marketing, memberikan dukungan untuk program sosial melalui
pengumpulan dana untuk mendapatkan perhatian dana dukungan dari orang
yang memiliki perhatian yang sama dengan perusahaan.

i. Stealth Undercover Marketing, gerakan marketing di bawah ambang sadar,
misalnya menggunakan seorang actor untuk menyebarkan pesan positif dari
suatu brand kepada publik.

j. Product Seeding, menempatkan produk yang tepat ditangan yang tepat pada
waktu yang tepat pula, menyediakan informasi untuk individu berpengaruh.

k. Conversation Creation, iklan yang menarik, email, menangkap frase, hiburan,
atau promosi dirancang untuk memulai aktifitas word of mouth.

l. Brand Blogging, menciptakan blog dan berpartisipasi dalam blogging, dalam
semangat terbuka berbagi informasi nilai yang mungkin dibicarakan
komunitas blog.

m. Referral Programs, membuat alat yang memungkinkan pelanggan puas
melihat teman-teman mereka.

2. 7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Peneliti Tahun Judul Kesimpulan
Suprihatin Ali 2012 Ekplorasi Faktor-

Faktor yang
Mempengaruhi
Partisipasi Konsumen
Dalam Boikot Poduk

Tujuan penelitian ini adalah fokus
mengeksplorasi faktor-faktor dan intensi
konsumen berpartisipasi dalam aksi
penplakan produk. Hasil penelitian juga
menunjukkan temuan tentang faktor-faktor
yang menyebabkan konsumen melakukan
penolakan produk. Faktor-faktor tersebut
meliputi sosial, lingkungan, agama,
kandungan produk, kemasan produk.
pengetahuan konsumen, psikologis, keamanan
produk, budaya, politik dan kesehatan.

Tudoran et.al 2009 The effects of health
benefit information
on consumer health
value, attitudes, and
intentions

Penelitian ini mengeksplorasi efek dari
informasi manfaat kesehatan pada
menyatakan nilai kesehatan individu, sikap
terhadap fungsional/makanan yang diperkaya,
harapan, persepsi, dan niat untuk membeli
produk ikan lagi diperkaya serat. Penelitian
ini menggunakan rancangan acak yang
melibatkan anexperimental kelompok yang
menerima serat dan informasi kesehatan pada
produk dan kelompok kontrol yang tidak
menerimaseperti informasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa konsumen di kelompok
eksperimen dinilai lebih tinggi dari rata-rata
sikap terhadap / makanan yang diperkaya
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fungsional daripada konsumen di kelompok
kontrol. Secara keseluruhan, studi ini
kemajuan literatur yang ada tentang efek
informasi tentang perilaku konsumen dengan
menambahkan wawasan mengenai bagaimana
informasi secara simultan mempengaruhi nilai
rata-rata dan hubungan antara nilai kesehatan,
faktor sikap dan niat

2.8 Hubungan Nilai Kesehatan, Pengetahuan Konsumen, Kepercayaan
Konsumen dan Atribut Produk terhadap (WOM) Word Of Mouth
Negatif

2.8.1 Hubungan Nilai Kesehatan terhadap (WOM) Word Of Mouth negatif

Nilai kesehatan menutut Tudoran et al. (2009:570) adalah defined health value as

“the degree to which individuals value their health. Artinya adalah nilai kesehatan

didefinisikan sebagai sejauh mana setiap individu menghargai nilai kesehatan

mereka .Nilai kesehatan sebagai konstruk yang luas meliputi relevansi dari

individu (keterlibatan, minat, kepentingan, atau keprihatinan) dari kesehatan.

Nilai kesehatan secara positif berhubungan dengan sikap terhadap perilaku

kesehatan (Moorman, 1994; Smith, Wallston, & Smith, 1995 dalam Tudoran et

al:570)

Menurut Ali (2012:492), kesehatan menjadi faktor utama yang memicu tindakan

penlakan produk. Konsumen tidak ingin produk makanan menjadi stimulant

penyakit, oleh karena itu produk makanan yang banyak mengandung kolesterol,

zat kimia berbahaya seperti melamin, Rodhamin-B, Boraks dan zat pewarna

berbahaya umumnya dihindari. Dikaitkan dengan produk kosmetik, nilai

kesehatan juga sangat berpengaruh dalam keputusan pembelian produk dan

perilaku konsumen. Dengan meningkatnya zat berbahaya seperti merkuri dan

hidrokinon yang terkandung dalam kosmetik yang banyak tersebar di kalangan
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masyarakat, maka secara tidak langsung membuat konsumen ragu dalam

pembelian produk bahkan berperilaku negatif karena kewewa harapan mereka

tidak terpenuhi, yaitu produk yang cantik dan sehat.

WOM yang negatif mempunyai kekuatan pengaruh yang lebih tinggi

dibandingkan WOM yang positif, konsumen cenderung untuk mempercayai

WOM yang negatif karena sifat alaminya yang menghindari resiko. Konsumen

yang puas hanya akan menceritakan kepuasannya tersebut hanya pada sekitar 5

orang saja, sebaliknya bila ia tidak puas maka ia akan menceritakan

ketidakpuasannya itu pada sekitar 9 orang. Meningkatkan WOM (word of mouth

communication) yang bersifat negatif dikarenakan konsumen tidak puas kemudian

membicarakan tentang keburukkan suatu produk kosmetik dan memberi saran

kepada orang lain  untuk tidak membeli atau menggunakan produk kosmetik.

2.8.2 Hubungan Pengetahuan Konsumen terhadap  (WOM) Word Of Mouth
Negatif

Pengetahuan dipahami sebagai informasi yang disimpan di dalam ingatan.

Pengetahuan konsumen terdiri dari 3 bidang pengetahuan, menurut Engel,

Blackweel dan Miniard (1994:317) yaitu:

1. Pengetahuan Produk (Product Knowledge),yaitu pengetahuan yang meliputi

kesadaran akan kategori dan merek produk didalam kategori produk,

terminologi produk, atribut atau ciri produk, serta kepercayaan tentang

kategori produk secara umum, dan mengenai merek secara spesifik.

2. Pengetahuan Pembelian (Purchase Knowledge), yaitu berbagai informasi

yang dipunyai konsumen dalam kaitannya dengan perolehan produk.
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3. Pengetahuan Pemakaian (Usage Knowledge), yaitu informasi yang tersedia

dalam ingatan yang berkaitan dengan bagaimana suatu produk dapat

digunakan, dan apa yang dibutuhkan agar suatu produk dapat

digunakanMenurut

Dengan meningkatknya pengetahuan konsumen individu, hal ini memungkinkan

bagi konsumen tersebut untuk berpikir tentang produk yang memiliki dimensi

lebih besar dan membuat perbedaan yang baik diantara merek-merek. Ali

(2012:494) mengungkapkan bahwa konsumen yang rasional (pengetahuan

konsumen meningkat) akan melakukan tindakan untuk berpartisipasi dalam

perilaku penolakan produk dengan alasan atau penyebab yang jelas dan kuat.

Dikaitkan dengan meningkatnya pengetahuan para konsumen tentang produk

kosmetik baik tentang kelemahan dan bahayanya maka akan mempengaruhi

perilaku WOM (word of mouth communication) yang bersifat negatif seiring

maraknya  produk-produk kosmetik yang berbahaya di kalangan masyarakat.

2.8.3 Hubungan Kepercayaan Konsumen terhadap (WOM) Word Of Mouth
negatif

Kepercayaan merupakan komponen psikologi konsumen yang mempengaruhi

perilaku konsumen baik itu dalam proses pengambilan keputusan pembelian

maupun perilaku. Luarn dan Lin dalam Erna Ferrinadewi (2008:147) kepercayaan

adalah sejumlah keyakinan spesifik terhadap integritas (kejujuran pihak yang

dipercaya dan kemampuan menepati janji), benevolence (perhatian dan motivasi

yang dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan yang mempercayai),

dan predictability (konsistensi perilaku pihak yang dipercaya).
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Kepercayaan mempengaruhi sikap terhadap merek dan bagaiman sikap terhadap

merek mempengaruhi perilaku dalam hal ini perilaku WOM (word of mouth

communication) yang bersifat negatif, akan menjadi perhatian utama pemasar.

Menurut Setiadi (2003:219) mengemukakan tentang Teori Keseimbangan Heider.

Dalam teori ini, manusia dianggap selalu menjaga keseimbangan antar

kepercayaan yang ada pada dirinya dengan evaluasi. Artinya orang akan mencari

keseimbangan jika misalnya informasi baru yang diterimanya (produk) tidak

sesuai dengan kepercayaan yang selama ini diyakininya.

Ferrinadewi (2008:152) mengungkapkan bahwa kepercayaan bersumber dari

harapan konsumen, ketika harapan mereka tidak terpenuhi maka kepercayaan

akan berkuarang bahkan hilang. Ketika kepercayaan konsumen hilang maka akan

sulit bagi perusahaan untuk menumbuhkannya. Sedangkan WOM negatif bisa

terjadi akibat dari adanya ketidakpuasan atau tidak terpenuhinya harapan

konsumen tersebut. Sehingga kepercayaan konsumen dapat mempengaruhi

perilaku WOM negatif.

2.8.4 Hubungan Atribut Produk terhadap (WOM) Word Of Mouth negatif

Suatu produk harus memiliki atribut-atribut yang tepat untuk target pasarnya.

Kemudian harus diketahui sistem penunjang produk yang tepat dimana akan

memperluas produk, menolong dan menciptakan manfaat yang dicari oleh

konsumen. Menurut Kotler dan Amstrong yang dialih bahasakan oleh Alexander

Sindoro (2007:348) manfaat-manfaat tersebut dikomunikasikan melalui atribut-

atribut seperti kualitas (quality), desain (design), dan fitur (features).
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Ali (2012:493), mengungkapkan kemasan produk (atribut produk) sekaligus juga

kandungan produk yang mengandung bahan tidak ramah lingkungan menjadi

alasan yang kuat untuk ikut berpartisipasi dalam tindakan penolakan produk.

Dengan adanya atribut yang melekat pada suatu produk, maka pelanggan dapat

menilai dan mengukur kesesuaian karakteristik produk dengan kebutuhan dan

keinginan.. Keputusan mengenai atribut-atribut akan berdampak besar pada reaksi

konsumen terhadap produk yang bersangkutan. Atribut  sangat berbeda dalam hal

kepentingan bagi para konsumen. Menurut Mowen & Minor (2002:315)

pentingnya atribut produk didefinisikan sebagai “penilaian umum seseorang

terhadap signifikansi atribut atas produk atau jenis jasa tertentu”. Dalam

kualifikasi produk kosmetik, atribut produk sangat ditekankan. Karena atribut

produk kosmetik menunjukkan keabsahan kosmetik itu dalam perizinannya untuk

beredar dalam lingkungan pasar masyarakat

2.9 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian sebelumnya Ali (2012:492), mengungkapkan bahwa faktor

utama yang menyebabkan konsumen melakukan penolakan produk adalah

kesehatan. Kemudian Ali (2012:494) mengungkapkan bahwa konsumen yang

rasional (pengetahuan konsumen meningkat) akan melakukan tindakan untuk

berpartisipasi dlam perilaku penolakan produk dengan alasan atau penyebab yang

jelas dan kuat. Dikaitkan dengan meningkatnya pengetahuan para konsumen

tentang produk kosmetik baik tentang kelemahan dan bahayanya maka akan

mempengaruhi laju WOM (word of mouth communication) yang bersifat negatif
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seiring maraknya produk-produk kosmetik yang berbahaya di kalangan

masyarakat.

Ferrinadewi (2008:152) mengungkapkan bahwa kepercayaan bersumber dari

harapan konsumen, ketika harapan mereka tidak terpenuhi maka kepercayaan

akan berkuarang bahkan hilang. Ketika kepercayaan konsumen hilang maka akan

sulit bagi perusahaan untuk menumbuhkannya. Sedangkan WOM negatif bisa

terjadi akibat dari adanya ketidakpuasan atau tidak terpenuhinya harapan

konsumen tersebut. Sehingga kepercayaan konsumen dapat mempengaruhi

perilaku WOM negatif

.Keputusan mengenai atribut-atribut akan berdampak besar pada reaksi konsumen

terhadap produk yang bersangkutan. Atribut  sangat berbeda dalam hal

kepentingan bagi para konsumen. Menurut Mowen & Minor (2002:315)

pentingnya atribut produk didefinisikan sebagai “penilaian umum seseorang

terhadap signifikansi atribut atas produk atau jenis jasa tertentu”. Dalam

kualifikasi produk kosmetik, atribut produk sangat ditekankan. Karena atribut

kosmetik menunjukkan keabsahan kosmetik itu dalam perizinannya untuk beredar

dalam lingkungan pasar masyarakat.

Perilaku Word Of Mouth Communication (WOM) negatif yang sering terjadi

sekarang terkait tentang produk kosmetik adalah lebih kepada produk kosmetik

pemutih wajah Qweena Skincare karena produk pemutih ini adalah produk

pemutih wajah terbaru dan hasil yang diberikan pada pemakainya cepat.

Konsumen yang dominan adalah mahasisiwi. Banyak komentar yang kontra
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tentang produk Qweena Skincare dibandingkan dengan komentar pro terhadap

Qweena Skincare.

Untuk itu penulis menggambarkan kerangka pemikiran penelitian dari gambar 2.5

Gambar 2.5.
Model Penelitian

2.11 Hipotesis

Berdasarkan teori, tinjauan literatur serta kerangka pemikiran diatas, maka

hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Secara Parsial:

H1 = Nilai kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap Word Of Mouth

communication (WOM) negatif.

H2 = Pengetahuan konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap Word Of

Mouth communication (WOM) negatif.

Nilai Kesehatan Produk

Pengetahuan Konsumen

Kepercayaan Konsumen

Atribut Produk

WOM Negatif
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H3 = Kepercayaan konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap Word Of

Mouth communication (WOM) negatif.

H4 = Atribut produk berpengaruh secara signifikan terhadap Word Of Mouth

communication (WOM) negatif.

Secara Simultan

H5= Nilai kesehatan, pengetahuan konsumen,  kepercayaan konsumen, dan

atribut produk secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap

WOM (word of mouth communication) negatif.


