
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Perkembangan bisnis di Indonesia berkembang dengan pesat, terutama 

bidang perdagangan dan jasa. Hal ini didorong dengan tumbuhnya berbagai macam 

tren bisnis yang semaking berkembang.  

 
Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Surabaya, Jawa Timur dan Nasional 
Sumber : Badan Pusat Statistik 
 

Gambar 1.1 menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Surabaya, Jawa 

Timur dan Nasional, terlihat dari naiknya pertumbuhan ekonomi di surabaya dari 

tahun 2015 terus meningkat sebesar 6,3 persen pada tahun 2017. Hal ini 

membuktikan banyaknya industri jasa yang berkembang, terutama di Surabaya.  

Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, industri jasa harus lebih 

kreatif dan inovatif dalam menciptakan produk. Perusahaan juga harus melakukan 

kegiatan promosi untuk memasarkan produknya. Industri jasa adalah industri yang 

melakukan kegiatan ekonomi dan menghasilkan produk sehingga mempunyai nilai 

tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri (Yasin dan Yanuarisma, 

2016). Bidang bisnis dalam bidang jasa antara lain industri perdagangan, 



telekomunikasi, seni dan hiburan. Industri jasa memiliki potensi besar dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia apabila dikekola dengan baik. 

Industri jasa memiliki kontribusi terhadap peningkatan perekonomian Indonesia.  

Kondisi persaingan modern seperti ini, perusahaan sejenis berusaha 

menawarkan produknya sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan bisnis 

dalam menunjukkan keunggulan produknya, salah satunya jasa dekorasi. Semakin 

banyaknya variasi produk dalam indutri jasa maka peluang usaha dalam industri 

jasa semakin besar, salah satunya adalah Dreamland Decoration. Fenomena ini 

menyebabkan banyaknya jasa dekorasi yang muncul. Dreamland Decoration 

menerima pesanan seperti table setting, sweet corner, birthday surprise dengan 

tema dan desain yang unik serta kreatif. Berikut data perbandingan jasa dekorasi 

selain Dreamland Decoration : 

Tabel 1.1 Perbandingan Kompetitor 
Vendor Bliss Decoration Jumanji Decor Dreamland Decoration 

Mulai berdiri Tahun 2014 Tahun 2014 Awal tahun 2014 
Promosi Instagram, 

Wordpress Instagram, Facebook Instagram 

Followers 2341 3046 1401 

Keunggulan 

- Mempunyai tema-
tema ready stock  

- Dapat menerima 2 
job dalam sehari 

 

- Sudah melakukan 
expansi bisnis 

- Dapat menerima 2 
atau lebih job dalam 
sehari 

 

- Dapat melayani 
pesanan H-3 

- Melakukan sketch 
dekor sehingga 
konsumen mempunyai 
gambaran. 

 

Produk yang 
ditawarkan 

Table Setting, Sweet 
Corner 

Table Setting, Sweet 
corner 

Table Setting, Sweet 
Corner, dan 

Birthday Surprise 
Sumber : Data diolah 

Pada tabel 1.1 dijelaskan bahwa kompetitor Dreamland Decoration adalah 

Bliss Decoration dan Jumanji Decor. Kedua perusahaan ini berdiri pada tahun 2014 

dan berada di Surabaya. Kedua kompetitor tersebut memiliki keunggulan yang 



tidak dimiliki Dreamland Decoration dan produk yang ditawarkan oleh kedua 

kompetitor sama dengan Dreamland Decoration. 

Dreamland Decoration tidak dapat menyaingi kompetitor dalam hal 

menerima 2 pesanan dalam sehari dan melakukan expansi bisnis tetapi Dreamland 

Decoration unggul dalam menerima pesanan H-3 dimana banyak jasa dekorasi yang 

belum bisa melakukan. Bliss Decoration dan Jumanji Décor juga melakukan 

promosi yang sama dengan Dreamland Decoration, hal ini membuat Dreamland 

Decoration harus lebih giat melakukan pemasaran untuk meningkatkan serta 

menstabilkan pemasukan pada kas perusahaan. Berikut ini adalah data penjualan 

Dreamland Decoration : 

 
Gambar 1.2 Penjualan Dreamland Decoration 2014-2017 
Sumber : Data diolah 

Gambar 1.2 menunjukkan tabel penjualan Dreamland Decoration mulai dari 

april 2016 hingga juli 2017. Gambar tersebut menunjukkan penjualan Dreamland 

Decoration yang mengalami fluktuatif dimana april 2016 merupakan penjualan 

terendah dan juli 2017 merupakan penjualan tertinggi.  

 Berdasarkan penjualan jasa yang telah dicapai, penjualan Dreamland 

Decoration mengalami fluktuatif dikarenakan persaingan yang ketat dan pembelian 
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jasa dekorasi memiliki musim-musim tertentu, salah satu contoh pada hari 

valentine’s day, helloween. Rata-rata setiap bulan hanya mendapatkan 1 customer 

sehingga naik turunnya pendapatan berdasarkan permintaan konsumen. Upaya- 

upaya kegiatan promosi yang dilakukan dalam meningkatkan penjualan Dreamland 

Decoration adalah : 

Tabel 1.2 Kegiatan Promosi Dreamland Decoration 
Variabel 
Promosi 

Penjualan 

Kegiatan Promosi Dreamland 
Decoration Hasil dari Kegiatan Promosi 

Diskon 
Dreamland Decoration memberi diskon 
atau potongan harga ketika konsumen 
membeli dalam jumlah tertentu. 

Hasilnya pengunjung bertanya-
tanya tentang jasa Dreamland 
Decoration. 

Kontes atau 
Pameran 

Dreamland Decoration mengikuti mini 
exhibition, car free day yang diadakan 
Universitas Ciputra. 

Hasilnya banyak pengunjung  
mengetahui dan tertarik ke stand 
untuk melihat atau hanya sekedar 
bertanya. 

Sumber : Data diolah 

 
Tabel 1.2 berdasarkan kegiatan promosi yang telah dilakukan, konsumen 

mengetahui jasa Dreamland Decoration melalui diskon dan pameran. Hasil dari 

diskon banyak orang bertanya-tanya dan memiliki keinginan memakai jasa 

Dreamland Decoration. Sedangkan hasil dari pameran banyak orang melihat, 

bertanya-tanya tetapi belum mau memakai jasa Dreamland Decoration  

Kegiatan promosi yang telah dilakukan belum secara optimal dalam 

meningkatkan performa penjualan Dreamland Decoration, Word of Mouth dirasa 

dapat meningkatkan promosi penjualan. Maka dari itu Dreamland Decoration 

melakukan wawancara awal kepada 10 orang apakah yang mempengaruhi mereka 

dalam memilih jasa dekorasi. Hasilnya sebagian besar orang optimal di Word of 

Mouth dan sisanya mereka memilih kegiatan promosi. 



Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, diketahui terdapat dua faktor 

yang dapat mempengaruhi penjualan Dreamland Decoration. Maka dari itu peneliti 

menetapkan penelitian ini memfokuskan pada pengaruh Word of Mouth dan 

Promosi Penjualan terhadap Keputusan Pembelian.  

Word of Mouth menjadi salah satu usaha pemasaran yang dapat memicu 

konsumen untuk merekomendasikan, membicarakan, mempromosikan, dan 

menjual produk kepada pelanggan atau calon konsumen. Menurut Wijaya dan 

Paramita (2014:12) Word of Mouth sangat berperan besar dalam pengambilan 

keputusan pembelian konsumen dan pembentukan pola perilaku konsumen. 

Selain faktor Word of Mouth, promosi penjualan juga merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Hal itu dibuktikan dengan hasil 

wawancara awal yang mengatakan bahwa kegiatan promosi seperti iklan dan event 

dapat meningkatkan keputusan pembelian. Menurut Tjiptono dan Chandra 

(2012:367) Promosi penjualan merupakan bentuk persuasi langsung untuk 

merangsang pembelian produk atau meningkatkan jumlah pembelian yang dibeli 

pelanggan.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Word of Mouth dan Promosi Penjualan 

terhadap keputusan pembelian. Penelitian yang dilakukan berjudul Pengaruh 

Word of Mouth dan Promosi Penjualan terhadap Keputusan Pembelian 

Dreamland Decoration. 

 

	
	



1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat disimpulkan beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah Word of Mouth mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

pembelian? 

2. Apakah Promosi Penjualan mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

pembelian? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah Word of Mouth mempunyai pengaruh terhadap 

keputusan pembelian. 

2. Untuk mengetahui apakah Promosi Penjualan mempunyai pengaruh terhadap 

keputusan pembelian. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian dari ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian 

selanjutnya terutama dalam aspek Word of Mouth dan Promosi Penjualan 

yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, masukan dan 

evaluasi untuk Dreamland Decoration di dalam mengembangkan bisnis 

selanjutnya. 

	


