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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang penelitian 

Di era kini yang merupakan era globalisasi, kemajuan teknologi yang 

semakin pesat, membuat banyak gaya hidup dari manusia yang telah berubah 

jika dibandingkan dengan manusia di zaman dahulu. Seperti hal nya kebutuhan 

akan komunikasi, dulu jika ingin berkomunikasi maka manusia harus saling 

bertatap muka. Seiring dengan kemajuan teknologi dan banyaknya penemuan 

baru terhadap alat komunikasi yang semakin canggih, semakin memudahkan 

manusia dalam melakukan komunikasi. Dari orang tua hingga anak muda, para 

ahli hingga orang awam pun menggunakan teknologi dalam berbagai aspek 

kehidupannya.  

Komunikasi teknologi yang paling banyak dikenal oleh khalayak umum 

yaitu smartphone, mulai yang berbasis Android, iOS maupun Windows. Tentunya 

smartphone tersebut didukung dengan akses internet, karena sebagian besar 

fungsi dalam smartphone membutuhkan akses internet, hal inilah yang merubah 

cara berkomunikasi manusia, dulu manusia yang harus bertatap muka dengan 

jarak yang dekat dan dapat dijangkau mata, kini dengan teknologi canggih 

seperti smartphone dan didukung akses internet, meski berbeda benua pun 

dapat bertatap muka melalui layar smartphone. 

Di lansir dari survey yang dilakukan oleh Penyelenggara Jaringan 

Internet Indonesia (APJII) yang dilakukan sepanjang 2016, pengguna internet di 

Indonesia sebanyak 132,7 jiwa dari 256,2 jumlah penduduk Indonesia. Dari 

survey tersebut diketahui sekitar 63,1 juta orang atau sekitar 47,6 persen 
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mengakses internet melalui smartphone. Dan pengguna terbanyak berada pada 

kisaran umur 35-44 tahun dengan kisaran penggunanya 38,7 juta jiwa, serta 

fakta lainnya menunjukkan jika 62 persen penggunanya merupakan pekerja/ 

wiraswasta. Dalam survey APIJII juga menjelaskan jika para pengguna internet di 

Indonesia 25,3 persennya untuk meng-update informasi, 10,3 persennya untuk 

bersosialisasi. Hasil survey tersebut menjelaskan jika banyaknya informasi yang 

tersebar di Internet, adapun jenis konten yang di akses orang Indonesia 97,4 

persennya atau 129,2 juta adalah sosial media, 54 persen darinya mengakses 

Facebook, 15 persennya mengakses Instagram, 14,5 persennya mengakses 

Youtube. 

Kemajuan teknologi internet menjadikan penyebaran word of mouth 

tidak terbatas pada komunikasi tatap muka, namun sudah dalam bentuk 

electronic word of mouth. Banyak penelitian menunjukkan bahwa brand image 

dan electronic word of mouth berpengaruh terhadap persepsi risiko dan persepsi 

kualitas dari suatu produk, yang selanjutnya mempengaruhi minat beli (Hawkins 

& Mothersbaugh 2010).  eWOM menjadi sebuah “venue” atau sebuah tempat 

yang sangat penting untuk konsumen memberikan opininya dan dianggap lebih 

efektif dibandingkan WOM ofline, karena tingkat aksesibilitas dan jangkauannya 

yang lebih luas (Jalilvand 2012). Bentuk word of mouth yang baru ini telah 

menjadi faktor penting dalam pembentukan perilaku konsumen. Adanya 

rekomendasi ataupun review yang diberikan konsumen lain misal dalam sebuah 

sharing review platform ataupun komunitas akan mampu mempengaruhi minat 

beli konsumen, (Jalilvand 2012). E-marketer menjelaskan bahwa 61% konsumen 

terpengaruh dengan review, blogs dan sharing review platform sejenisnya. 

Laporan dari CNNIC menjelaskan bahwa ada sebesar 53,9% konsumen akan 
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melakukan pencarian mengenai pendapat atau komentar produk yang akan 

dibeli, 78,9% akan melihat komentar mengenai produk dan 90% konsumen akan 

membuat komentar mengenai suatu produk. Infogroup.Inc menemukan adanya 

80% konsumen yang berencana membeli produk secara online akan mencari 

review produk sebelum membuat keputusan pembelian. 

Wayan (2010), mengatakan bahwa perkembangan dibidang teknologi 

informasi yang begitu pesat memiliki pengaruh luas pada lingkungan bisnis. 

Berkaitan dengan perilaku konsumen, munculnya internet merupakan salah satu 

bentuk perkembangan teknologi informasi, yang telah menyebabkan terjadinya 

perubahan word of mouth (WOM) juga berkaitan erat dengan pengalaman 

konsumen terhadap suatu produk atau jasa. 

Perilaku konsumen (customer behavior) adalah studi tentang bagaimana 

individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan 

bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan 

dan keinginan mereka (Kotler, 2009). Kaitannya dengan minat beli, pemahaman 

perusahaan mengenai minat beli meliputi jawaban atas pertanyaan seperti apa 

(what) yang dibeli, dimana (where) dapat membeli, bagaimana kebiasaan (how 

often) membeli dan dalam keadaan apa (under what condition) barang-barang 

atau jasa dibeli. Dengan memahami perilaku konsumen, perusahaan diupayakan 

dapat merancang apa saja yang dapat diinginkan konsumen. 

Konsumen memiliki peran yang penting bagi perusahaan. Karena dalam 

eksistensi produk di pasaran sehingga semua kegiatan perusahaan akan 

berusaha untuk bisa memposisikan produk agar dapat diterima oleh konsumen. 

Eksistensi kebutuhan yang berbeda-beda menjadi dasar bagi konsumen untuk 

melakukan tindakan pemilihan atas tersedianya berbagai alternatif produk. 
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Sehubungan dengan keberadaan konsumen dengan kebutuhan akan produk 

yang beranekaragam maka produsen harus tanggap untuk melakukan 

pengamatan terhadap apa yang menjadi keinginannya. Sehingga perusahaan 

dapat memenuhi dan memuaskan konsumen melalui produk yang ditawarkan. 

Saat ini bidang industri kreatif semakin mendapat perhatian utama 

dibanyak negara, karena dapat memberikan kontribusi nyata terhadap 

perekonomian. Ada 16 sub sektor yang akan terus berkembang selama 2015-

2019, yakni seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio, aplikasi game, 

arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, periklanan, musik, 

penerbitan, fotografi, desain produk, fashion, film animasi dan video, kriya dan 

kuliner.  

Pada sektor kriya, anak-anak muda zaman sekarang yang memiliki jiwa 

kreatif dan inovatif banyak berkecimpung dengan mengubah barang biasa 

menjadi produk yang memiliki nilai jual lebih dari sebelumnya. Jumlah pengusaha 

baru pun meningkat seiring meningkatnya pengetahuan akan berwirausaha dan 

melihat peluang di dunia usaha yang semakin terbuka lebar sejak hadirnya e-

commerce di Indonesia. Peminatnya pun demikian, dari tahun ke tahun 

masyarakat khusunya anak muda semakin gemar untuk berbelanja, hampir 

seluruh anak muda zaman sekarang menyukai produk-produk unik dan menarik 

untuk digunakan sendiri, dipajang maupun diberikan kepada orang-orang 

terdekatnya.  

Glow Pillow merupakan salah satu produk yang muncul dari hasil 

kreatifitas sebagai salah satu bentuk pilihan merchandise atau hadiah yang unik 

dan menarik. Keunggulan produk Glow Pillow adalah terbuat dari bahan yang 

berkualitas dan design yang unik. Design Glow Pillow dibuat berdasarkan 
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permintaan konsumen. Saat ini Glow Pillow memiliki sebuah gerai yang sekaligus 

menjadi rumah produksi yang berada di kota Surabaya. Penjualan produk Glow 

Pillow sampai dengan saat ini adalah berbasis online. Dengan cara penjualan 

berbasis online tersebut produk Glow Pillow sudah terjual hampir diseluruh 

wilayah Indonesia. Selama tahun 2018 Glow Pillow telah terjual di beberapa 

daerah anatar lain Jakarta, Bandung, Depok, Bekasi, Bogor, Semarang, Solo, 

Yogyakarta, Medan, Aceh, Padang, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, 

Samarinda, Pontianak, Makasar, Sorong, Kupang Lombok dan Denpasar. Berikut 

adalah data penjualan produk Glow Pillow selama tahun 2018 : 

Tabel 1.1. 

Penjualan Produk Glow Pillow Tahun 2018 

No Periode Penjualan 

1 Januari 223 

2 Februari 278 

3 Maret 211 

4 April 238 

5 Mei 242 

6 Juni 201 

7 Juli 198 

8 Agustus 298 

9 September 244 

10 Oktober 267 

11 November 275 

12 Desember 290 

Total 2965 

       Sumber : data internal perusahaan 

 

Untuk mengenalkan produknya kepada masyarakat, Glow Pillow hanya 

menggunakan sarana promosi yang sederhana yaitu melalui media sosial seperti 

instagram, facebook, BBM, whatsapp, twitter dan line. Pada akun sosial media 
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tersebut glow pillow mengupload foto-foto produk Glow Pillow sesuai design dari 

konsumen. Penjualan Glow Pillow yang hanya berbasis online ini menarik untuk 

diteliti, apakah produk Glow Pillow ini mampu mempertahankan pangsa pasarnya 

dan menarik minat beli konsumen hanya dengan media penjualan berbasis 

online.  

Henry Assael, 2001 mendefinisikan keinginan untuk membeli sebagai 

kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan 

yang berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan 

konsumen melakukan pembelian. Maka minat beli adalah sesuatu yang 

berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli produk tertentu serta 

berapa banyak unit produk yang dibutuhkan pada periode tertentu (Howard, 

(1994) dalam Durianto dan Liana, 2004). Minat beli diperoleh dari suatu proses 

belajar dan proses pemikiran yang membentuk suatu persepsi. Minat pembelian 

ini menciptakan suatu motivasi yang terus terekam dalam benaknya dan menjadi 

suatu keinginan yang kuat yang pada akhirnya ketika konsumen hendak 

memenuhi kebutuhannya akan mengaktualisaikan apa yang ada didalam 

benaknya itu (Yoestini dan Rahma, 2007).  

Promosi merupakan proses komunikasi suatu perusahaan dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan sekarang, dan yang akan datang serta 

masyarakat (Kotler, 2005). Agar perusahaan berhasil menjual produk atau jasa 

yang ditawarkan, pemasar harus mampu mengkomunikasikan sejumlah 

informasi  tentang perusahaan, produk, struktur harga dan system distribusi 

kepada konsumen, perantara perdagangan, dan media. 

Salah satu nilai utama yang diharapkan oleh konsumen dari produsen 

adalah kualitas produk dan jasa yang tertinggi. Menurut American Society for 
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Quality Control (Kotler,2003) kualitas merupakan keseluruhan ciri serta sifat 

suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Stevenson (2005) 

mendefinisikan kualitas sebagai kemampuan dari suatu produk atau jasa untuk 

memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Peran kualitas produk sangat 

menentukan keinginan konsumen tersebut sehingga dengan kualitas produk 

akan tercapai kepuasan tersendiri bagi konsumen. Oleh karena itu, berdasarkan 

uraian dan fenomena diatas, maka penelitian ini lebih menitikberatkan 

permasalahan pada penggunaan eWOM dan Kualitas Produk dengan judul 

"Analisis Pengaruh eWOM dan Kualitas Produk terhadap Minat Beli 

Konsumen Produk Glow Pillow”.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diketahui 

permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh eWOM pada minat beli konsumen produk Glow 

Pillow? 

2. Bagiamana pengaruh kualitas produk pada minat beli konsumen produk 

Glow Pillow? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh eWOM terhadap minat beli konsumen 

produk Glow Pillow. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap minat beli 

konsumen produk Glow Pillow. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Perusahaan, hasil penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi 

dan manfaat bagi perusahaan khususnya untuk Glow Pillow, agar dapat 

merumuskan strategi pemasaran yang baik supaya semakin maju dan 

terus melakukan inovasi terbaik. 

2. Bagi mayarakat, dengan penelitian ini dapat membantu masyarakat saat 

melakukan proses pembelian. Masyarakat mendapatkan informasi 

mengenai e-commerce, serta faktor lain yang dapat mempengaruhi 

minat beli konsumen. 

3. Bagi penulis dan akademis, memberikan manfaat tentang bisnis dan 

dapat mengetahui bagaimana menggunakan sebuah e-commerce yang 

baik dan kreatif, serta dapat mempelajari mengenai perilaku konsumen, 

khususnya mengenai minat beli. 

 

1.5. Sistematika Penulisan Proposal 

Penentuan sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah 

dalam menyusun dan mempelajari bagian-bagian dari seluruh rangkaian 

penulisan proposal penelitian. Adapun sistematika dalam penulisan proposal ini 

adalah sebagai berikut : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah mengenai peranan 

eWOM dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen. Penjelasan 

tersebut juga di dukung dengan fenomena-fenomena terkait. Dalam Bab 
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1 juga diuraikan mengenai rumusan masalah, tujuan dilakukannya 

penelitian, manfaat yang diperoleh dalam penelitian serta sistematika 

penulisan. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan diuraikan konsep dan teori yang berkaitan dengan judul 

serta permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Adapun teori 

yang digunakan adalah mengenai beberapa hal penting yang berkaitan 

dengan eWOM, kualitas produk dan perilaku konsumen. Pada bagian ini 

juga akan disampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan 

dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada bab ini juga disampaikan 

mengenai model analisis yang digunakan serta di akhir bab ini disajikan 

kerangka berpikir penulis 

. 

BAB III : KERANGKA PENELITIAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai kerangka pemikiran penelitian yang 

digunakan. 

 

BAB IV : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai jenis penelitian yang digunakan, 

yaitu penelitian kuantitatif, identifikasi variabel yang meliputi eWOM dan 

kualitas produk sebagai variabel independen serta minat beli konsumen 

sebagai variabel dependen. Selain itu dijelaskan juga mengenai definisi 

operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data yang 
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digunakan serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini. 

 

BAB V : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai beberapa hasil uji dan 

penjabarannya, untuk mengidentifikasi variabel yang meliputi EWOM 

dan kualitas produk sebagai variabel independen apakah memliki 

pengaruh terhadap minat beli konsumen sebagai variabel dependen.  

 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan 

penelitian serta saran-saran agar penelitian ini dapat dikembangkan 

lebih lanjut. 


