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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan teknologi di era globalisasi mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan hingga mendominasi sebagian besar aktifitas manusia. Manusia dan 

teknologi hidup berdampingan dan saling melengkapi kebutuhan satu dengan lainnya. 

Teknologi membuat segala sesuatu menjadi lebih praktis dan mudah untuk di 

lakukan, sehingga pekerjaan manusia yang sebelumnya sulit untuk dikerjakan, bisa 

teralisasi dengan mudah, cepat, dan efisien. Salah  satu contoh teknologi yang sering 

digunakan sehari-hari adalah internet. Internet banyak digunakan orang setiap harinya 

mulai dari aktivitas mengirim email, mencari suatu  referensi tertentu, berkomunikasi 

langsung tanpa tatap muka, melakukan pemasaran, bahkan berjualan. Seiring dengan 

banyaknya jumlah pengguna  internet di seluruh dunia, pemanfaatan  internetpun 

semakin meluas. Misalnya, dalam dunia bisnis, pembeli dan penjual tidak perlu untuk 

bertransaksi secara tatap muka. Seluruh kesepakatan penjual dan pembeli dilakukan 

dengan media internet.  

Forum interaksi merupakan salah satu bagian dari media sosial yang disediakan oleh 

penyedia layanan untuk memfasilitasi pelanggan dalam memilih barang yang tepat 

sesuai dengan harapan pembeli. Sebelum membeli produk atau jasa yang diinginkan, 
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pelanggan terlebih dahulu mencari informasi dari teman, kerabat, atau keluarga 

tentang pengalaman menggunakan produk atau jasa di forum atau media sosial 

lainnya. Pertukaran pendapat menggunakan media sosial dikenal dengan istilah  

Electronic word-of-mouth. Electronic word of mouth yang positif akan menimbulkan 

keinginan bagi pengunjung online shop untuk tertarik membeli karna secara tidak 

sadar telah terpengaruh atas rekomendasi yang tersirat di dalam electronic word-of-

mouth tersebut. Bila setelah mencoba dan responnya baik, maka berarti konsumen 

tersebut puas sehingga akan memutuskan membeli produk tersebut secara konsisten 

sepanjang waktu. Pembelian yang konsisten atau berulang biasa di sebut dengan 

loyalitas. Seperti pendapat Kotler (2005) yang menyebutkan bahwa loyalitas adalah 

suatu pembelian ulang yang dilakukan oleh seorang pelanggan karena komitmen 

kepada suatu merek atau perusahaan. 

Onlineshop dengan nama atau merek (brand) baru mulai gencar bermunculan dan 

bersaing ketat di pasar. Para pemasar sedemikian rupa mengelola merek mereka 

hanya untuk memperoleh perhatian konsumen sehingga merek produknya dapat 

tertanam di benak konsumen. Nama atau merek onlineshop yang kuat di tandai 

dengan di kenalnya suatu merek oleh konsumen, asosiasi merek yang tinggi pada 

suatu produk, persepsi positif dari pasar dan kesetiaan konsumen terhadap merek 

yang tinggi. Namun, hanya sedikit onlineshop yang memilki merek yang kuat. Merek 

yang kuat akan menimbulkan kepercayaan pula pada merek tersebut. 

Kotler (2003), berpendapat bahwa kepercayaan merek adalah kemauan konsumen 

mempercayai merek dengan segala resikonya, karena ada harapan bahwa merek 
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tersebut dapat memberikan hasil yang positif baginya. Terutama pada pembelian 

produk yang di jual secara online yang sangat mengandalkan kepercayaan. 

Perkembangan bisnis online di Indonesia sendiri memiliki potensi yang sangat  besar. 

Terlebih lagi bisnis produk yang di pakai untuk setiap hari seperti pakaian, sepatu, 

tas, dan lainnya. Media sosial seperti Instagram, facebook, dan twitter dapat menjadi 

media sosial yang potensial dalam pemanfaatannya untuk media promosi dan 

penjualan online. Akan menjadi sesuatu yang menguntungkan untuk penjualan jika di 

lihat banyaknya masyarakat Indonesia yang memiliki dan menggunakan internet 

untuk mengakses media sosial seperti yang terlihat di tabel berikut ini. 

Tabel 1.1 

Grafik pengguna internet di Indonesia 

Sumber : Laraswati.com (diakses pada tanggal 14 September 2014). 

Seiring dengan meningkatnya pengguna media sosial di Indonesia dalam beberapa 

tahun terakhir, banyak perusahaan yang memanfaatkannya untuk promosi secara 

online dalam media sosial untuk mempertahankan pangsa pasarnya sehingga produk 

yang dipasarkannya dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Kota Bandar 
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Lampung merupakan salah satu kota yang masyarakatnya cukup konsumtif di 

Indonesia, terlebih untuk kelompok mahasiswa. Bagi produsen, kelompok mahasiswa 

merupakan objek yang potensial sebagai sasaran bisnisnya. Dari banyaknya 

Universitas dan Perguruan tinggi yang ada di Bandar Lampung, di Kecamatan 

Kedaton dan Kecamatan Rajabasa merupakan pusat dari Universitas dan Perguruan 

Tinggi besar berdiri. 

Di iringi dengan fenomena gadget, yang di dalamnya pengguna gadget tersebut dapat 

mengakses apapun dengan mudah dan cepat. Salah satunya adalah media sosial. 

Keinginan dan kebutuhan akan mudah dipenuhi dengan membeli suatu produk atau 

jasa, dan dengan adanya media belanja online, hal ini akan memudahkan transaksi 

yang akan di lakukan. Fenomena gadget juga melanda Mahasiswa-mahasiswi yang 

ada di Bandar Lampung, mereka cenderung sering membeli produk secara online 

karena berbagai macam alasan. 

Semakin berkembangnya bisnis online, bukan berarti bisnis tersebut tidak pernah 

mengalami kendala atau permasalahan. Karena transaksi tidak didasarkan pada tatap 

muka, permasalahan yang muncul adalah bagaimana caranya penyedia layanan situs 

jual-beli online tersebut mengetahui tingkat kepuasan pelanggan setelah melakukan 

transaksi jual-beli di situs online tersebut. Banyaknya situs layanan jual-beli yang 

marak akhir-akhir ini, menimbulkan persaingan bisnis tersendiri diantara para 

penyedia layanan. Para penyedia layanan ramai-ramai memberikan keuntungan dan 

kemudahan transaksi dengan harapan para pelanggan bisa merasa puas dan merasa 

terlayani ketika menggunakan layanan jual beli online tersebut. Kepuasan dan 
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kepercayaan pelanggan pun merupakan komponen utama bagi penyedia layanan  jual 

beli online untuk tetap hidup dan bertahan di tengah persaingan bisnis yang semakin 

ketat. 

Berdasarkan uraian dari permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Implikasi electronic word of mouth terhadap loyalitas 

pelanggan dengan dimediasi oleh kepercayaan merek dan kepuasan konsumen” 

(Studi pada Mahasiswa/i yang pernah berbelanja secara online di Bandar Lampung). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian yaitu : 

1.  Apakah e-word of mouth berpengaruh terhadap kepercayaan merek pada 

mahasiswa/i yang pernah berbelanja secara online di Bandar Lampung? 

2.  Apakah e-word of mouth  berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada 

mahasiswa/i yang pernah berbelanja secara online di Bandar Lampung? 

3.  Apakah kepercayaan merek berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada 

mahasiswa/i yang pernah berbelanja secara online di Bandar Lampung? 

4.  Apakah kepuasan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan  

pada mahasiswa/I yang pernah berbelanja secara online di Bandar 

Lampung? 
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5.  Apakah e-word of mouth berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada 

mahasiswa/I yang pernah berbelanja secara online di Bandar Lampung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan pengaruh e-word of mouth terhadap kepercayaan merek 

pada mahasiswa/i yang pernah berbelanja secara online di Bandar 

Lampung 

2. Untuk menjelaskan pengaruh e-word of mouth terhadap kepuasan 

konsumen pada mahasiswa/i yang pernah berbelanja secara online di 

Bandar Lampung 

3. Untuk menjelaskan pengaruh kepercayaan merek terhadap loyalitas 

pelanggan pada mahasiswa/i yang pernah berbelanja secara online di 

Bandar Lampung 

4. Untuk menjelaskan pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas 

pelanggan  pada mahasiswa/i yang pernah berbelanja secara online di 

Bandar Lampung 

5. Untuk menjelaskan pengaruh e-word of mouth terhadap loyalitas pelanggan 

pada mahasiswa/i yang pernah berbelanja secara online di Bandar 

Lampung 
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1.4 Manfaat dari Penelitian 

Setiap aktifitas dan kegiatan yang dilaksanakan di dalam mengadakan penelitian pasti 

memiliki tujuan tujuan dan manfaat baik itu bagi perusahaan maupun pihak lain yang 

terkait. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat praktis 

Hasil penelitian di harapkan dapat di gunakan sebagai dasar yang ojektif 

dalam mengambil keputusan serta sebagai pedoman untuk menentukan 

langkah-langkah yang akan di lakukan oleh perusahaan di masa yang akan 

datang. 

2. Manfaat teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti 

berikutnya di bidang perilaku konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


