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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Melihat fenomena di era sekarang sangat banyak penyedia jasa yang 

menawarkan jasa untuk membantu menyiapkan dan mendokumentasikan acara-acara 

tertentu. Di Semarang cukup banyak penyedia jasa seperti, Topeng, Mahkota dan 

Lolipop mereka adalah beberapa contoh dari penyedia jasa yang membantu 

melancarkan acara pernikahan, ulang tahun dan acara lainnya di kota Semarang. 

Mereka memberikan tawaran jasa untuk membantu mewujudkan acara sesuai dengan 

harapan konsumen. Tawaran jasa inilah yang menjadi salah satu daya tarik dari bisnis 

tersebut. Tidak heran banyak pemilik acara yang ingin mempersiapkan pestanya 

dengan menggunakan jasa untuk membantu mendokumentasikan pestanya. Dengan 

berkembangnya zaman penyedia jasa tidak hanya membantu menyiapkan pesta ulang 

tahun atau pernikahan saja namun, membantu para calon penikmat jasa dalam 

menyiapkan acara kelahiran, syukuran, wisuda atau bahkan acara pertemuan antar 

teman di suatu tempat.  Biasanya penyedia jasa akan bekerja sama dengan penyedia 

jasa lain yang memiliki bidang berbeda antara penyedia jasa satu dengan yang lain 

dalam satu acara yang sama untuk mendokumentasikan acara.   

Semakin meningkatnya minat penggunaan jasa  ini, para peminat bisnis 

dalam bidang penyedia jasa semakin meningkat. Para pelaku bisnis beranggapan 

bahwa bisnis jasa ini mampu mendatangkan keuntungan dan memiliki peluang besar 



2 
 

untuk meraih keuntungan yang besar. Melihat peluang bisnis penyedia jasa sangat 

menjanjikan maka tidak heran banyak sekali pengusaha dibidang ini saling bersaing 

mendapatkan konsumen, hal ini terbukti dari banyaknya penyedia jasa dokumentasi 

acara di kota Semarang. Banyaknya para pelaku bisnis penyedia jasa, maka setiap 

pemilik usaha harus mampu memberikan sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. 

Harus memiliki identitas yang berbeda sehingga para konsumen mampu membedakan 

antara penyedia jasa satu dengan yang lain.  

Agar komunikasi pemasaran yang ditampilkan mudah dipahami oleh 

banyak orang maka, para pelaku usaha harus memahami terlebih dahulu mengenai 

konsep komunikasi dasar. Komponen yang terdapat dalam komunikasi menurut 

Laswell yaitu:1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Teori Komunikasi Dasar Internet. 13 May 2017.Online. 28 Maret 2018. 

https://pakarkomunikasi.com/model-model-komunikasi 

https://pakarkomunikasi.com/model-model-komunikasi
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Gambar 1.1 

Model komuniksi Dasar 

 

Sumber: 6 model – model komunikasi dasar menurut para ahli Internet. 13 May 2017. 

a. Pengirim  

Orang yang melakukan penyampaian pesan atau menyebarkan 

pesan. Orang tersebut dinamakan komunikator. Sumber terdapat dua 

yaitu informal dan formal. 

Sumber informal berasal dari keluarga, teman yang memberikan 

masukan atau memberikan rekomendasi mengenai barang dan jasa. 

Sumber formal dapat berasal dari organisasi. Para konsumen cenderung 

mengandalkan informasi yang berasal dari informal.  

b. Pesan 

Pesan dapat bersifat verbal dan non verbal. Pesan secara verbal 

yaitu adanya kata-kata yang diucapkan atau ditulis. Non-verbal melalui 

ilustrasi atau gambar atau foto. Jika pesan disampaikan secara verbal dan 

non-verbal akan menambah makna dari pesan tersebut. 
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c. Media  

Beberapa jenis saluran komunikasi intrapersonal (saluran media 

massa, TV, radio dan internet) dan interpersonal (pembicaraan dua orang 

atau lebih). Pemasar selalu mencaritau bagaimana tanggapan konsumen 

terhadap iklan yang ditayangkan. 

d. Penerima 

Penerima komunikasi formal merupakan calon konsumen atau 

pelanggan yang menjadi sasaran. Audience adalah seluruh individu yang 

menerima pesan yang akan membentuk persepsi sesuai dengan 

pengalamannya. 

e. Umpan Balik 

Reaksi dari konsumen terhadap apa yang mereka lihat. Umpan 

balik tidak hanya dalam rangkaian kata saja, namun dapat berupa ekspresi 

dari konsumen. 

Dari penjelasan komponen komunikasi dasar di atas para pelaku usaha 

dapat dengan mudah untuk memilih jenis komunikasi pemasaran seperti apa yang tepat 

dalam mempublikasikan usahanya. 

Word of mouth dapat diandalkan untuk memberikan kesuksesan pada 

perusahaan tanpa harus mengorbankan konsumen. Word of mouth dapat menjadi salah 

satu cara untuk memasarkan suatu produk dan jasa.2 

                                                           
2 Samardy et al. 2011. The Power Of Word Of Mouth Marketing. Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama. Hal. 57 
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Beberapa cara yang dapat digunakan dan memiliki peluang besar untuk 

memasarkan jasa adalah word of mouth (WoM) dan electronic word of mouth (e-WoM). 

Pesan yang menggunakan media sebagai alat penyampai pesan akan dikemas 

sedemikian rupa guna menarik perhatian konsumen. Delozier (seperti yang dikutip oleh 

Putu Adriani Prasyustika) berpendapat komunikasi pemasaran adalah proses 

komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli di satu tempat yang sama. Proses ini 

akan selalu berkaitan dan terus berkembang. Di dalam komunikasi pemasaran terdapat 

pesan yang mempersuasi konsumen untuk menggunakan barang atau jasa.3 

Word of mouth (WoM) adalah komunikasi yang terjadi dari mulut ke mulut 

dilakukan oleh beberapa orang yang terlibat dan komunikasi itu akan terus 

berkembang.4 Word of mouth merupakan bagian dari komunikasi interpersonal. 

Komunikasi dari mulut ke mulut terjadi secara lisan, dan komunikasi ini biasanya 

terjadi kepada dua orang atau lebih.5 Komunikasi dari mulut ke mulut (word of mouth) 

menjadi salah satu cara yang mudah dalam menyampaikan pesan dan word of mouth 

tetap menjadi praktik pemasaran yang mendominasi keputusan pembelian konsumen 

terhadap barang apapun.6 Word of mouth merupakan cara paling mudah untuk 

memasarkan barang dan jasa dan dampak dari word of mouth akan sangat besar. 

Terciptanya word of mouth dari satu konsumen ke konsumen lain karena adanya 

                                                           
3 Prayustika Adriani Putu. 2016. “Kajian Literatur: Manakah Yang Lebih Efektif? Traditional Word Of 

Mouth Atau Electronic Word Of Mouth”. JURNAL MATRIX VOL. 120, NO. 3, NOVEMBER 2016. 

Hal. 12 
4 Harjanto Rudy dan Mulyana Deddy.2005. “Komunikasi Getok Tular Pengantar Popularitas Merek”. 

Terakreditasi Dirjen Dikti SK No.56/DIKTI/Kep/2005. Hal.233 
5 Ibid. Hal.233 
6 Samardy et al, Op. Cit. Hal. 65 
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keunikan, kualitas yang bagus, pelayanan yang baik dan hasil kerja yang maksimal 

(memuaskan konsumen). 

 Informasi yang disampaikan melalui word of mouth akan dengan sangat 

cepat menyebar ke berbagai arah dengan dukungan seorang komunikator yang 

memiliki relasi sangat luas. Word of mouth dilakukan karena adanya hubungan yang 

baik antara konsumen satu dengan konsumen yang lainnya dan memiliki tujuan atau 

keingintahuan yang sama. Ketika seorang konsumen menyampaikan informasi kepada 

konsumen yang lain ada unsur kepercayaan dari konsumen yang diajak berbicara 

sehingga argumen dari konsumen kepada konsumen yang lain akan lebih kuat. 

Menurut Kumar et al (seperti yang dikutip oleh Sari Kartika Dwi Ratna) pelanggan 

yang paling berharga adalah pelanggan yang paling banyak aktif dalam melakukan 

word of mouth dan mampu menarik minat pelanggan lain untuk menggunakan barang 

atau jasa yang sama.7 

Membicarakan word of mouth (WoM) sebagai cara untuk memasarkan 

barang dan jasa, di era sekarang ini electronic word of mouth juga dapat membantu 

untuk memasarkan produk dan jasa. Para pebisnis mampu meraih keuntungan 

sebanyak mungkin dengan biaya yang terbilang murah. Dengan adanya electronic 

word of mouth konsumen dapat memberikan pendapat dengan lebih ekspresif untuk 

meyakinkan konsumen lain melalui opini hasil dari pengalaman pribadinya. Informasi 

                                                           
7 Ratna Dwi Kartika Sari.2012.” Analisa Pengaruh Kualitas Barang Persepsi Harga, Dan Word Of 

Mouth Communication Terhadap Keputusan Pembelian Mebel Pada CV. MEGA JAYA MABEL 

Semarang”. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (tidak diterbitkan). Hal.5 
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mengenai barang dan jasa yang dihasilkan melalui electronic word of mouth ini tidak 

hanya berasal dari orang yang mereka kenal saja, namun juga berasal dari orang yang 

berada di luar lingkungan individu terkait seperti, area geografi yang berbeda dengan 

pengalaman terhadap barang dan jasa yang sama.8 Salah satu penyedia jasa yang 

menggunakan word of mouth dan electronic word of mouth adalah la’Dives Photo and 

Design. 

La’Dives Photo and Design merupakan salah satu perusahaan yang 

membantu mendokumentasikan acara ulang tahun, pernikahan, wisuda dan acara 

perusahaan di Semarang. La’Dives Photo and Design berasal dari bahas latin artinya 

anak laki-laki yang sukses.  Beberapa hal yang dilakukan oleh La’Dives Photo and 

Design dalam rangka mempromosikan perusahaannya kepada masyarakat antara lain 

yaitu melalui sistem door to door, mengikuti pameran wedding expo, melalui promosi 

Instagram dan program pendukung lainnya. Pelanggan la’Dives Photo and Design 

sebagian besar berasal dari rekomendasi keluarga atau teman dan hasil dari  promosi 

di Instagram. 9 

Pada awalnya word of mouth (WoM) menjadi salah satu cara untuk 

memasarkan la’Dives Photo and Design namun berkembangnya zaman electronic 

word of mouth (e-WoM) menjadi sarana pendukung la’Dives Photo and Design untuk 

memasarkan jasanya. Berangkat dari word of mouth mulai banyak konsumen yang 

                                                           
8 Prayustika Adriani Putu. Op. Cit 
9 Wawancara dengan Alvin, pemilik LA’DIVES PHOTO AND DESIGN pada hari Senin,9 Oktober 

2017, pukul 18.30 di Mall Ibuputra tempat strabukcs. 
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mengetahui keberadaan la’Dives Photo and Design dan menggunakan jasanya. 

Konsumen yang didapat oleh la’Dives Photo and Design merupakan hasil dari word of 

mouth dan electronic word of mouth. Berikut jumlah konsumen la’Dives Photo and 

Design berdasarkan invoice yang sudah lunas dari tahun 2014 hingga sekarang Oktober 

2017. 

 

 
                                           Grafik 1.2 

             Jumlah Konsumen la’Dives Photo and Design  

     Tahun 2014-2017 

 

 

                Sumber: la’Dives Photo and Design, 2017 
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Jumlah acara atau pesta yang ditangani oleh la’Dives Photo and Design 

total 94 dan sebagian konsumen yang ditangani oleh la’Dives Photo and Design 

merupakan hasil pemasaran melalui rekomendasi konsumen sebelumnya dan hasil dari 

electronic word of mouth. Pada tahun 2015 semua konsumen yang diperoleh hasil dari 

word of mouth. Pencapaian pada tahun 2015 memiliki keunikan tersendiri karena 

seluruh konsumen yang didapat hanya berasal dari rekomendasi satu konsumen ke 

konsumen yang lainnya. Tahun berikut nya pun memiliki keunikan yang sama hampir 

sebagian dari konsumen yang diterima merupakan hasil rekomendasi dari konsumen 

sebelumnya melalui word of mouth dan electronic word of mouth.10 

la’Dives Photo and Design menawarkan jasa dan pelayanan yang baik 

kepada konsumen. Dalam persaingan dengan penyedia jasa lain, la’Dives Photo and 

Design tidak khawatir akan mendapatkan konsumen dalam jumlah banyak atau tidak. 

Ada keyakinan dari la’Dives Photo and Design sendiri jika mereka menghasilkan foto 

dengan kualitas baik maka konsumen akan menggunakan mereka dan membayar 

mereka sesuai dengan hasil kinerja mereka yang maksimal. Prinsip ini pada akhirnya 

menambah daya jual dan sebagai alat untuk membedakan antara la’Dives Photo and 

Design dengan penyedia jasa lainnya. La’Dives Photo and Design ingin dikenal 

sebagai salah satu penyedia jasa yang menjual hasil kerja maksimal.11 

                                                           
10 Wawancara dengan Alvin, pemilik la’Dives Photo And Design pada hari Senin,9 Oktober 2017, 

pukul 18.30 di Citra Land Mall Semarang. 
11 Wawancara dengan Alvin pemilik la’Dives Photo And Design pada hari Senin,9 Oktober 2017, 

pukul 18.30 di Citra Land Mall Semarang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Bagaimana proses word of mouth (WoM) yang dilakukan oleh konsumen 

dalam merekomendasikan la’Dives Photo and Design? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui 

bagaimana proses komunikasi konsumen dalam merekomendasikan la’Dives Photo 

and Design. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

a. Mendapatkan pengalaman mengenai bagaimana cara berkomunikasi yang 

baik dan menambah pengetahuan baru mengenai bagaimana harus 

mengemas informasi agar mudah dipahami oleh orang lain. 

b. Menambah relasi dengan pemilik la’Dives Photo and Design dan 

konsumen la’Dives Photo and Design.  

c. Mengetahui bagaimana harus menyampaikan informasi secara efektif dan 

mengetahui cara bersikap yang baik terhadap konsumen. Sehingga 

konsumen puas dengan hasil kerja kemudian dapat merekomendasikan 

kepada konsumen serta dapat tercipta word of mouth. 
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d. Mampu menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama proses perkuliahan 

dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

baru. 

2. Manfaat Bagi Perusahaan 

a. Agar la’Dives Photo and Design mengetahui bagaimana dampak word of 

mouth dan manfaat dari word of mouth dan electronic word of mouth bagai 

perkembangan usahanya.  

b. Dapat memberikan informasi mengenai apa yang menjadi keunggulan 

yang disenangi oleh konsumen dari la’Dives Photo and Design. 

1.5 Metodologi Penlitian 

Metode yang akan digunakan oleh penulis adalah kualitatif deskriptif. 

Dengan metode ini penulis akan mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk 

kebutuhan penelitian. Pengumpulan data dapat bersumber dari hasil wawancara, 

dokumentasi dan observasi.  

1.6 Lokasi 

Penelitian dilaksanakan di berbagai tempat sesuai dengan perjanjian di 

mana peneliti akan bertemu dengan para informan. Salah satu tempat yang pasti di 

datangi adalah Semarang, Jawa Tengah.  Jln. Taman Udan Riris Gang 3 Nomer 18, 

Tlogosari.  
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1.7 Tata Kala Penulisan 

Tabel 1.1 Tata Kala Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULAN MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4 

OKTOBER 2017     

NOVEMBER 2017     

DESEMBER 2017     

JANUARI 2018     

FEBUARI 2018     

MARET 2018     

APRIL 2018     

        WARNA KETERANGAN 

 Studi literatur 

 Seminar proposal 

 Pengumpulan data dan menyusun 

laporan skripsi 
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1.8 Sistematika Penulisan Laporan Akhir 

Penelitian ini akan menggunakan pedoman sistematika penulisan skripsi 

seperti yang telah ditentukan. Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima 

bab, dan yang nantinya akan terbagi lagi menjadi beberapa sub bab sesuai dengan 

kebutuhan dalam menyelesaikan penelitian skripsi.  

BAB I berisikan pendahuluan. Di dalam bab ini akan menjelaskan 

mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data menggunakan 

observasi. Dokumentasi dan wawancara, analisis data, dan sistematika penulisan 

Bab II berisikan landasan teori yang akan digunakan oleh peneliti. Teori 

yang ada berupa, peran komunikasi pemasaran, bauran komunikasi pemasaran,  

pengertian komunikasi interpersonal, model transaksional, ciri-ciri komunikasi 

interpersonal, pengertian word of mouth, kekuatan word of mouth, jenis word of mouth, 

proses word of mouth, dan electronic word of mouth.  

Bab III berisikan metode penelitian yang akan digunakan. Pengertian calon 

konsumen oleh peneliti, proses penelitian, teknik pemilihan informasi, lokasi 

pengambilan data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data. 

Bab IV peneliti akan menguraikan seluruh data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, dokumentasi dan observasi, data yang diperoleh dari pemilik usaha 

la’dives Photo and Design. Penelitian akan menganalisa data yang didapatkan saat 

melakukan penelitian menggunakan teori yang telah dipaparkan pada BAB II dan 

menggambarkan secara detail tentang lembaga. 
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Bab V adalah bagian terakhir dari skripsi, yang berisikan kesimpulan dari 

hasil penelitian dan saran yang positif dari hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


