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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 la’Dives Photo and Design  

La’Dives Photo and Design berdiri sejak tahun 2014 hingga kini 2017. 

Pemilik usaha la’Dives Photo and Design telah berkecimpung di dunia digital sejak 

masih duduk dibangku kuliah. Melakukan pemotretan dan mendokumentasikan dalam 

bentuk video dilakukan oleh Alvin selaku pemilik usaha la’Dives Photo and Design. 

Berawal dari kecintaanya terhadap dunia digital membawa Alvin ikut terlibat secara 

aktif dalam kegiatan pemotretan dan dokumentasi acara dalam bentuk video. Pemilik 

usaha la’Dives Photo and Design tidak hanya mendokumentasikan acara pernikahan, 

ulang tahun dan acara kantoran, tetapi juga menawarkan jasa untuk membuat iklan bagi 

perusahaan yang tertarik.  

La’Dives Photo and Design melakukan beberapa cara untuk mengenalkan 

usah nya kepada masyarakat. Pertama kali ia mengubah nama menjadi la’Dives Photo 

and Design, Alvin selaku pemilik usaha memberitahukan kepada orang terdekat, 

kemudian informasi itu terus berkembang ke berbagai arah dan didukung dengan media 

sosial yang dipilih oleh Alvin selaku pemilik usaha. Dalam informasi ini pesan yang 

terdapat di dalamnya berupa bentuk jasa, seperti apa jika ingin menggunakan jasa 

la’Dives Photo and Design dan harus mencari siapa jika ingin menggunakan jasa 

La’Dives Photo and Design Photo and Design. Penyebaran informasi ini disebut 

komunikasi word of mouth (WoM). Tidak hanya mengandalkan WoM saja la’Dives 
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Photo and Design juga melakukan kegiatan pengiklanan di majalah Wedding-Ku, 

browser, dan mengikuti wedding expo. 

Setelah ia lulus kuliah usaha keci-kecilan dijalankan oleh Alvin selaku 

pemilik La’Dives Photo and Design Photo and Design. Awalnya usaha nama dari jasa 

adalah Alvin Photo  dan berlokasi di Surabaya selama dua tahun. Setelah itu ia 

memutuskan untuk pindah ke Semarang dengan menggunakan nama yang sama. 

Ketika berada di Semarang selama satu tahun muncul masalah, salah satu studio foto 

menggunakan nama yang sama. Hal itu memberikan kerugian yang cukup besar bagai 

la’Dives Photo and Design waktu itu. Banyak teman dan keluarga yang salah paham 

mengenai kepemilikan studio tersebut. Banyak yang beranggapan bahwa studio Alvin 

yang berada tepat disebelah studio Alvin Photo adalah milik Alvin selaku pemilik 

la’Dives Photo and Design sekarang ini. Akhirnya ia pindah dari ruko yang 

bersebelahan dengan studio foto Alvin dan mengganti nama menjadi la’Dives Photo 

and Design.  

Sejarah pemilihan nama la’Dives Photo and Design muncul dari rekan 

kerja Alvin yaitu Marsha. la’Dives Photo and Design berasal dari bahasa Belanda yang 

artinya anak laki-laki yang sukses, dan kebetulan pemilik usaha la’Dives Photo and 

Design adalah laki-laki. Dari nama tersebut diharapkan usaha tersebut akan selalu 

berkembang dan sukses dengan dipimpin oleh seorang anak laki-laki. 

Sistem kerja dari la’Dives Photo and Design cukup unik dikarena tidak 

sama dengan pemilik usaha jasa lainnya yang memutuskan untuk bergabung dengan 

penyedia jasa lain. Alasan la’Dives Photo and Design untuk berdiri sendiri karena akan 
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lebih mudah untuk langsung berkomunikasi mengenai keinginan konsumen, lebih 

mudah untuk saling melakukan transaksi. la’Dives Photo and Design lebih ingin 

dikenal oleh konsumen sebagai penyedia jasa yang menjual kualitas bukan kuantitas. 

Pelayanan dan hasil kerja yang maksimal menjadi pedoman bagi la’Dives Photo and 

Design ketika bekerja melayani para pengguna jasa. 

4.2 Gambaran Interaksi Konsumen 

Proses Word of Mouth 1 

 

 

Proses Word of Mouth 2 

 

Nia

Yenni

Melisa

Riko

Hansen
Teman 
Hansen

Natasha Jesica Sasa
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Proses Word of Mouth 3 

 
Proses Word of Mouth 4 

 

 

 

 

Mama 
La’Dives 
Photo 

and 
Design

Mama 
Ajeng

Ajeng Dean

EO Karyn Nagita Yoani
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Proses Word of Mouth 5 

 

Proses Word of Mouth 6 

 

 

    

 

 

Alvin Gita Sheirly Adriani

Klien Kristi Kristi Leana
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Proses Word of Mouth 7 

 

Proses Word of Mouth 8 

 

Widiya Diana
Teman 
Diana

Teman 
Albertin

Albertin Sando
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Gambar di atas memperlihatkan bagaimana proses word of mouth terjadi. 

Penyampaian pesan yang diberikan oleh, orang pertama kepada orang kedua dan orang 

kedua, menyampaikan informasi yang sama kepada orang ketiga dan orang ketiga, 

menyampaikan informasi yang sama kepada orang keempat. Proses word of mouth 

akan terus berkembang secara terus-menerus sesuai dengan relasi dari komunikator 

nya.  Semakin luas relasi dari komunikator, makan informasi tersebut akan semakin 

luas dalam proses penyebarannya.  

4.3 Model Komunikasi Interaktif dalam Peristiwa Word Of Mouth (WoM)  

Word of mouth (Word of mouth) adalah komunikasi dari mulut ke mulut 

antara komunikator dan komunikan, informasi yang diberikan oleh komunikator akan 

memberikan pengaruh terhadap komunikan. Model komunikasi interaktif hanya 

terdapat satu komunikator yang akan memberikan informasi dan dalam proses 

komunikasi terdapat umpan balik dari komunikan. Untuk memudahkan peneliti dalam 

melihat model interaktif dalam peristiwa word of mouth, maka peneliti menuliskan 

kategori rekomendasi. Terdapat beberapa kategori rekomendasi yang pertama 

rekomendasi dari keluarga dan kedua rekomendasi dari teman. Peneliti 

mengelompokkan hasil wawancara ke dalam beberapa kelompok dengan tujuan 

mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, serta mempermudah para 

pembaca untuk memahami isi dari penelitian.  

Model komunikasi interaktif akan memperlihatkan respons komunikan 

terhadap informasi yang disampaikan akan oleh komunikator. Umpan balik tersebut, 

dapat berupa pertanyaan kepada komunikator mengenai apa yang telah disampaikan 
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atau dengan cara memberikan respons dalam bentuk tindakan bahwa ia menyetujui 

informasi yang diberikan oleh komunikator. Seperti pada kasus yang dialami oleh 

Yenni ketika ia merekomendasikan la’Dives Photo and Design kepada Melisa. 

Informan yang bernama Yenni hanya menjelaskan mengenai konsep dan harga yang 

ditawarkan oleh la’Dives Photo and Design, apabila Melisa merasa cocok dengan 

konsep dan harga yang ditawarkan, maka Melisa dapat menggunakan jasa yang 

direkomendasikan oleh Yenni.46 Umpan balik yang diberikan oleh Melisa kepada 

Yenni adalah ia menyetujui rekomendasi tersebut dan menggunakan jasa la’Dives 

Photo and Design. Umpan balik yang diberikan merupakan hasil dari adanya 

kepercayaan antara satu sama lain.  

Para konsumen memang terkadang tidak hanya mencari informasi melalui 

satu konsumen saja, namun akan mencoba mencari informasi dari beberapa sumber 

yang mendukung argumen konsumen yang memberikan rekomendasi. Salah satu alat 

pendukung yang memang teruji mendukung adalah informasi yang diperoleh dari 

orang terdekat yang kemudian dikuatkan argumennya dari aplikasi Instagram atau 

media pendukung lainnya. Instagram digunakan untuk membantu calon konsumen 

la’Dives Photo and Design mengetahui konsep dari foto la’Dives Photo and Design. 

Dalam komunikasi interpersonal terdapat model interaktif yang terjadi 

yaitu, setiap konsumen la’Dives Photo and Design ketika menyampaikan pendapat atau 

informasi kepada calon konsumen la’Dives Photo and Design mengenai jasa la’Dives 

                                                           
46 Wawancara dengan Yenni, seorang konsumen La’Dives Photo and Design pada hari Jumat, 13 April 

2018 pukul 18.30 di tempat tinggalnya, Jl. Pawiyatan Luhur Semarang.  
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Photo and Design hanya dengan melalui satu komunikator. Calon konsumen la’Dives 

Photo and Design akan memberikan umpan balik terhadap pesan yang disampaikan 

oleh konsumen la’Dives Photo and Design. Seperti yang dialami oleh informan yang 

bernama Melisa, ketika beliau mendapatkan informasi mengenai la’Dives Photo and 

Design saat sedang bersama Yenni dan langsung memberikan umpan balik kepada 

rekomendasi yang diajukan oleh Yenni. Dalam kasus ini Yenni memiliki peran sebagai 

komunikator dan Melisa sebagai komunikan. Ketika Yenni memberikan rekomendasi 

kepada Melisa, akan ada respons yang ditimbulkan. Respons tersebut terlihat dalam 

bentuk kalimat bahwa Melisa menyetujui rekomendasi dari informan yang bernama 

Yenni. Bukti nyata bahwa akhirnya Melisa menyetujui rekomendasi dari Yenni adalah 

melalui foto yang ia lakukan dengan menggunakan jasa la’Dives Photo and Design. 

Seperti yang terdapat pada gambar 4.1 
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                Gambar 4.1 Instagram Melisa 

Sumber: Instagram Melisa 2016 
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                      Gambar 4.2 Instagram la’Dives Photo and Design 

Sumber: Instagram la’Dives Photo and Design 2016 
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Gambar 4.2 memperlihatkan bahwa secara tidak langsung Yenni dan 

Melisa memberikan rekomendasi kepada teman-temannya untuk menggunakan jasa 

la’Dives Photo and Design, dengan cara mengundang teman-temannya untuk ikut 

berfoto bersama.  

Kasus di atas memperlihatkan bahwa dalam model komunikasi interaktif 

terdapat peristiwa word of mouth yang terjadi. Ketika satu konsumen la’Dives Photo 

and Design merekomendasikan la’Dives Photo and Design kepada orang lain, maka 

proses word of mouth sudah terjadi.  

4.4 Komunikasi Interpersonal Konsumen la’Dives Photo and Design Photo  

Teori komunikasi interpersonal mengatakan bahwa komunikasi yang 

terjalin antara para pihak terkait tidak memandang kedudukan dan status sosial 

seseorang. Informasi yang terjadi dapat menyebar ke berbagai arah dan dapat dilakukan 

di mana saja.  

Hubungan interpersonal memang mampu memberikan dampak yang 

positif kepada kedua belah pihak. Hal tersebut tidak lepas dari bagaimana konsumen 

la’Dives Photo and Design bersikap dan bagaimana konsumen la’Dives Photo and 

Design saling menghormati satu sama lain. Hubungan interpersonal akan menjadi baik 

ketika adanya proses komunikasi interpersonal yang berjalan dengan baik. Ada 

kecenderungan seorang individu selalu berusaha menunjukkan sisi positif dari dalam 

dirinya, ini yang akan membantu ketika proses komunikasi berjalan.  

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa, hubungan baik 

antara dua orang atau lebih sangat memberikan dampak dalam menyelesaikan suatu 
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permasalahan, atau hubungan baik antara dua orang atau lebih ini akan memiliki peran 

penting dalam pengambilan keputusan untuk bermacam-macam permasalahan yang 

sedang dihadapi. Seperti ketika calon konsumen la’Dives Photo and Design sedang 

mencari jasa foto, orang yang merekomendasikan adalah orang terdekat dari calon 

konsumen la’Dives Photo and Design, ini menunjukkan apabila komunikasi 

interpersonal di jalankan dengan baik, maka akan menghasilkan hubungan baik dan 

berdampak baik dalam kehidupan sehari-hari. 

Wawancara yang dilakukan dengan ibu Ajeng memperlihatkan bagaimana 

ia langsung menyetujui pendapat yang diberikan oleh ibunya untuk menggunakan jasa 

la’Dives Photo and Design guna mempersiapkan acar pernikahannya. Tanpa berfikir 

pajang ia langsung tertarik dan mencari informasi, serta pada tahap terakhir ia 

melakukan kesepakatan untuk menyewa jasa la’Dives Photo and Design dalam 

mempersiapkan acara pernikahannya. Ini memperlihatkan betapa kuatnya jika yang 

memberikan rekomendasi adalah seseorang yang memiliki hubungan sangat dekat, 

dengan mudah komunikator dapat mempengaruhi calon konsumen la’Dives Photo and 

Design untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan harapan dari komunikator. 

Dari tindakan di atas dapat dilihat bahwa opini yang dihasilkan dari 

hubungan interpersonal sangat membantu calon konsumen la’Dives Photo and Design 

dalam menentukan solusi seperti apa yang akan konsumen la’Dives Photo and Design 

gunakan untuk menyelesaikan permasalahannya.  

Seperti yang dipaparkan pada bab II komunikasi interpersonal memiliki 

model interaktif di mana kegiatan komunikasi yang terjadi akan menghasilkan umpan 
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balik. Jika dilihat dari kasus informan yang bernama Ajeng, memang betul komunikasi 

interpersonal sangat tepat apa bila di kaitan dengan kondisinya yang memperoleh 

informasi dari ibu kadung nya. Informasi tersebut akan terus berkembang sesuai 

dengan relasi dari komunikator. Apa bila model interaktif diterapkan dalam kasus ibu 

Ajeng akan terlihat jelas umpan balik apa yang diberikan oleh ibu Ajeng terhadap 

rekomendasi yang diberikan oleh ibunya. Ketika ia mendapatkan informasi mengenai 

la’Dives Photo and Design dari ibunya, ia langsung mencari nomer yang dapat 

dihubungi dan langsung melakukan perbincangan untuk melakukan kesepakatan 

dengan pihak la’Dives Photo and Design.47 Kesepakatan yang dibuat oleh ibu Ajeng 

dengan pihak la’Dives Photo and Design merupakan bentuk umpan balik yang 

dihasilkan oleh kegiatan komunikasi dalam model interaktif.  

Hasil dari kesepakatan adalah ibu Ajeng akan menggunakan jasa la’Dives 

Photo and Design untuk mendokumentasikan acara pernikahannya. pada gambar 4.3 

dapat dilihat hasil karya yang di hasil la’Dives Photo and Design sebagai jasa 

dokumentasi pernikahan ibu Ajeng dan bapak Kukuh. Foto yang akan dipaparkan di 

bawah akan memperlihatkan hasil karya dari la’Dives Photo and Design. Berikut foto 

pernikahan ibu Ajeng menggunakan jasa la’Dives Photo and Design yang di unggah 

oleh la’Dives Photo and Design di akun Instagram miliki la’Dives Photo and Design: 

                                                           
47 Wawancara dengan Ajeng, seorang konsumen la’Dives Photo and Design pada hari Sabtu, 14 April 

2018 pukul 18.00 di Paragon Mall Semarang. 
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     Gambar 4.3 Instagram la’Dives Photo and Design 

 

Sumber: Instagram la’Dives Photo and Desaign, 2018 
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Apabila ada keluarga atau teman yang menanyakan atau mencari informasi 

mengenai jasa foto dan design mereka akan merekomendasikan la’Dives Photo and 

Design Photo and Design. Terbukti ketika acara pernikahan dari ibu Ajeng selesai, 

salah satu anggota keluarga menanyakan ia menggunakan jasa foto siapa. Kemudian 

ibu Ajeng dengan senang hati menjawab pertanyaan tersebut bahwa, ia menggunakan 

jasa foto la’Dives Photo and Design, yang ternyata dia adalah tetangga sebelah rumah 

ibu ku.48 Tindakan seperti ini menunjukkan bahwa kinerja kerja la’Dives Photo and 

Design memberikan kesan tersendiri di hati konsumennya. 

4.5 Proses Electronic Word of Mouth dan Word of Mouth Konsumen la’Dives 

Photo and Design  

Silverman, Hoskins (dikutip oleh Wahyono Budi) berpendapat komunikasi 

dari mulut ke mulut (word of mouth) diperlukan untuk kepentingan eksternal dan 

internal. Kepentingan eksternal adalah kepentingan yang berada di luar perusahaan 

dalam kasus ini kepentingan di luar la’Dives Photo and Design adalah menjaga 

hubungan baik antara sesama teman dan saudara yang baru akan menjadi konsumen 

la’Dives Photo and Design. Kepentingan internal dalam kasus ini adalah pihak la’Dives 

Photo and Design tetap menjalani hubungan baik dengan para konsumen yang pernah 

ia bantu, hal ini dilakukan oleh la’Dives Photo and Design agar para konsumen yang 

telah pernah bekerja sama dengan la’Dives Photo and Design tetap merasa nyaman 

ketika ingin menggunakan kembali jasa la’Dives Photo and Design. 

                                                           
48 Wawancara dengan Ajeng, seorang konsumen la’Dives Photo and Design pada hari Sabtu, 14 April 

2018 pukul 18.00 di Paragon Mall Semarang. 
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Proses word of mouth menurut Kotler dan Keller (dikutip oleh Aditya 

Utama) adalah komunikasi dari mulut ke mulut yang merekomendasikan baik secara 

individu maupun berkelompok. Proses pertukaran informasi berlangsung karena 

adanya hubungan baik antar pihak – pihak yang terkait.  

Dalam hal ini yang menjadi kaitan dengan penelitian adalah informan yang 

telah diwawancarai memiliki argumen yang sama. Ia mendapatkan informasi mengenai 

la’Dives Photo and Design hasil dari rekomendasi teman terdekat. Seperti yang terjadi 

pada informan yang bernama Claudia Natasha, ia mendapatkan informasi mengenai 

la’Dives Photo and Design dari teman nya yang bernama Jesica dan informan Riko 

yang mendapatkan informasi mengenai la’Dives Photo and Design dari Melisa.49 Ini 

menunjukkan word of mouth (WoM) memiliki dampak yang cukup besar untuk 

kemajuan suatu usaha di bidang jasa, karena informasi suatu jasa dapat menyebar 

kepada banyak orang. Dalam penelitian ini, Word of mouth sangat membantu la’Dives 

Photo and Design dalam memasarkan jasanya kepada orang banyak. 

Pemasaran melalui mulut ke mulut dapat dikatakan tidak memakan biaya 

yang besar dan tidak menimbulkan kerugian apapun terhadap la’Dives Photo and 

Design. Peneliti menyimpulkan dari hasil wawancara dengan informan, dampak yang 

langsung dapat dirasakan oleh la’Dives Photo and Design adalah para konsumen yang 

telah merasa puas dengan hasil kinerja la’Dives Photo and Design dan akan tetap 

merekomendasikan jasa la’Dives Photo and Design kepada orang terdekat mereka. 

                                                           
49 Wawancara dengan Claudia Natasha, seorang konsumen la’Dives Photo and Design pada hari Sabtu, 

14 April 2018 pukul 11.00 di tempat tinggalnya, Jl. Pawiyatan Luhur. 
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Dampak seperti inilah yang akan memberikan kemajuan sedikit demi sedikit terhadap 

perkembangan la’Dives Photo and Design.  

Selain itu dampak positif yang dapat dirasakan dari kehadiran word of 

mouth adalah kemudahan dalam menyebarkan informasi yang dimiliki kepada orang 

lain. Hal ini terjadi ketika Alvin selaku pemilik la’Dives Photo and Design memiliki 

seorang teman, hubungan baik selalu dijaga oleh pemilik la’Dives Photo and Design 

yang akhirnya membuahkan hasil. Albertin merupakan teman dari pemilik la’Dives 

Photo and Design, kemudian ia bertemu dengan teman nya lagi untuk menanyakan 

hasil kinerja la’Dives Photo and Design.50 Berkat hubungan baik yang telah dijaga oleh 

Alvin, maka respons yang diberikan oleh teman Albertin sangat positif. Ini 

menunjukkan betapa word of mouth berperan dalam mempengaruhi persepsi seseorang 

untuk melakukan tindakan yang sama. 

Pada gambar 4.4, dan 4.5 di bawah ini akan memperlihatkan hasil dari 

proses word of mouth dan electronic word of mouth yang berhasil terjalin. Ketika 

konsumen la’Dives Photo and Design menandai atau mencantumkan nama la’Dives 

Photo and Design dalam foto di akun Instagram nya, hal tersebut termasuk dalam 

proses word of mouth, karena setiap orang yang membuka foto tersebut dapat melihat 

nama la’Dives Photo and Design yang dicantumkan oleh konsumen la’Dives Photo and 

Design. Kegiatan mencantumkan nama dalam foto di Instagram masuk kedalam 

                                                           
50 Wawancara dengan Albertin, seorang konsumen la’Dives Photo and Design pada hari Sabtu, 7 

Febuari 2018-14 April 2018 pukul 20.30 di tempat Citra Land Mall Semarang. 
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kategori rekomendasi melalui electronic word of mouth dan komentar yang diberikan 

oleh pengunjung akun Instagram konsumen termasuk dalam word of mouth. 

 

            

                     Gambar 4.4 Instagram Nikeoel 

 

                                            Sumber: Instagram Nikeole, 2017 
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                       Gambar 4.5 Instagram Lakkerstory  

 

                                            Sumber: Instagram Lakkerstory, 2017 
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                               Gambar 4.6 Instagram Nathanianurchandra  

Sumber: Instagram Nathanianurchndra, 2016 
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Pada gambar 4.6 terlihat bahwa salah satu pengunjung akun Instagram 

milik konsumen la’Dives Photo and Design memberikan respons terhadap foto yang 

diunggah oleh konsumen la’Dives Photo and Design. Dari kejadian di atas 

memperlihatkan proses word of mouth sedang terjadi. Secara tidak langsung konsumen 

la’Dives Photo and Design merekomendasikan jasa la’Dives Photo and Design kepada 

pengunjung akun Instagram konsumen la’Dives Photo and Design sendiri. 

4.6 Kekuatan dari Word of Mouth yang dilakukan oleh Konsumen la’Dives Photo 

and Design  

Kekuatan dari word of mouth memang memiliki dampak yang besar dalam 

memasarkan produk dan jasa. Dari hasil penelitian terlihat bahwa kekuatan dari word 

of mouth adalah mampu mempersuasi orang lain untuk melakukan tindakan yang sama. 

Seperti yang dialami oleh informan, ketika teman atau saudara merekomendasikan 

suatu produk dan jasa kepada informan, respons yang dihasilkan adalah informan 

langsung tertarik dengan apa yang telah disarankan oleh saudara atau teman.  

Pemasaran melalui word of mouth merupakan cara yang paling efektif, 

karena sifatnya lebih dapat dipercayai oleh konsumen. Pesan melalui word of mouth 

akan lebih cenderung diikuti oleh perubahan sikap dan perilaku yang lebih 

menguntungkan bagi perusahaan.51 Oleh karena itu, strategi word of mouth lebih sering 

digunakan untuk memasarkan produknya dikarenakan biaya yang tidak mahal. 

 

                                                           
51 Samardy et al. Op. Cit. Hal.58 
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Berikut hasil penelitian dalam buku The Power of Word of Mouth:52 

1. 76% konsumen tidak percaya bahwa perusahaan menceritakan 

yang sebenarnya dalam iklan mereka. 

2. 93% konsumen mempercayai referensi dari teman atau orang yang 

dikenal sebagai sumber informasi yang paling kredibel dan layak 

dipercaya. 

3. 67% keputusan pembelian dipengaruhi oleh rekomendasi dari 

teman atau keluarga. 

4. 74% konsumen yang mendengar cerita jelek tentang sebuah merek 

dari teman nya memutuskan untuk tidak jadi membeli merek 

tersebut. 

Data di atas hanya untuk menunjukkan bagaimana kekuatan yang 

dihasilkan oleh word of mouth, apabila yang menyampaikan informasi adalah orang 

terdekat seperti teman atau keluarga. Rekomendasi dari teman lebih dapat dipercayai 

dari pada iklan yang ditampilkan oleh perusahaan. Pesan yang disampaikan oleh satu 

orang kepada orang lain disebut sebagai kegiatan pemasaran melalui word of mouth. 

Harjanto Rudy dan Deddy Mulyana menuliskan dalam jurnal nya word of 

mouth (WoM) memiliki sarana tradisional. Tradisional termasuk dalam word of mouth 

(WoM) di mana pesan disebarkan secara berantai dan memanfaatkan para individu 

yang dianggap memiliki pengaruh di lingkungan ia berada.53  

                                                           
52 Samardy et al. 2011. Ibid. Hal 36 
53 Harjanto Rudy dan Deddy Mulyana. Op. Cit. Hal. 237 
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Jika dikaitkan dengan hasil wawancara, maka peneliti dapat memberikan 

penilaian bahwa teori yang digunakan dan yang telah dijelaskan di atas memang sesuai 

dengan kegiatan word of mouth yang dilakukan oleh konsumen la’Dives Photo and 

Design. Ketika konsumen la’Dives Photo and Design memiliki pengaruh dalam 

lingkungan, maka pendapatnya akan lebih didengarkan. Dari hasil wawancara dengan 

informan yang bernama Ajeng, peneliti mendapatkan informasi bahwa Ajeng 

direkomendasikan oleh orang tua nya untuk menggunakan jasa la’Dives Photo and 

Design. Maka dari itu, peneliti dapat menyimpulkan apabila orang yang memberikan 

rekomendasi adalah orang yang berpengaruh di lingkungan keluarga, maka 

pendapatnya akan lebih didengarkan oleh anggota keluarga lainnya. 

Tidak hanya Ajeng saja, tetapi ini terjadi kepada beberapa informan yang 

telah diwawancarai oleh peneliti. Kemudian kasus berikutnya adalah hasil wawancara 

dengan ibu Albertini ia merupakan konsumen yang dihasilkan dari hubungan baik 

antara teman dan media sosial yang sekarang ini memiliki peran penting dalam 

memberikan informasi. Berikut hasil foto yang dilakukan oleh Ajeng: 
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                           Gambar 4.7 Instagram la’Dives Photo and Design 

      Sumber: Instagram la’Dives Photo and Design, 2013 
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Dengan kekuatan word of mouth yang dimiliki, la’Dives Photo and Design 

mendapatkan beberapa keuntungan, diantaranya la’Dives Photo and Design dapat 

dikenal oleh banyak orang dan la’Dives Photo and Design mendapatkan konsumen 

baru tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Dari hasil wawancara yang peneliti 

lakukan, pihak la’Dives Photo and Design mengatakan tidak pernah mengeluarkan 

biaya untuk kegiatan word of mouth.54 Tidak hanya itu, la’Dives Photo and Design juga 

dapat memasarkan jasanya kepada orang lain dan apabila banyak orang yang telah 

mengetahui hasil karya la’Dives Photo and Design, maka dengan mudah kehadiran 

la’Dives Photo and Design dapat diterima oleh banyak orang.  

Alasan yang mendasari para konsumen melakukan rekomendasi kepada 

orang lain karena adanya pengalaman yang baik saat bekerja sama dengan la’Dives 

Photo and Design. Pengalaman baik yang dimaksud adalah ketika bekerja sama dengan 

la’Dives Photo and Design, pelayanan yang diberikan sangat baik, mudah untuk 

dihubungi, hasil dari foto atau desain sesuai dengan keinginan konsumen dan selesai 

tepat waktu.55 Sederet pelayanan dan kerja maksimal inilah yang menjadikan 

konsumen la’Dives Photo and Design dengan senang hati merekomendasikan jasa 

la’Dives Photo and Design kepada saudara maupun teman dengan senang hati. 

Para konsumen akhirnya mengikuti rekomendasi dari konsumen 

sebelumnya dikarenakan hasil foto yang mereka lihat tidak memiliki cacat dan 

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

pukul 18.30 di tempat Paragon Mall. 
55 Hasil wawancara dari seluruh informan 
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konsumen sebelumnya tidak pernah mengeluh selama menggunakan jasa la’Dives 

Photo and Design.56 Adapun argumen yang mendukung seperti yang dikatakan oleh 

informan Nia kepada Yenni dan Hansen, “Konsep dari la’Dives Photo and Design situ 

bagus dan harganya juga tidak terlalu mahal”.57 Argumen inilah yang akan mendukung 

keputusan konsumen untuk menggunakan jasa la’Dives Photo and Design dalam acara-

acara yang akan dilaksanakan.  

4.7 Proses Word of Mouth Konsumen la’Dives Photo and Design  

Terdapat tiga rangkaian komponen dalam komunikasi dari mulut ke mulut. 

Komponen pertama disebut sebagai content, kedua context, dan yang terakhir carries. 

Ketiga komponen memiliki fungsi yang berbeda – beda. 

Dari komponen-komponen tersebut akan memperlihatkan bagaimana 

proses dari Word of mouth akan bekerja sesuai dengan peran masing-masing 

komponen. Dengan adanya penjelasan mengenai fungsi dari setiap komponen, maka 

akan membantu kita untuk lebih memahami bagaimana proses Word of mouth bekerja. 

Kasus yang diangkat untuk memaparkan fungsi dari setiap komponen ini 

adalah la’Dives Photo and Design. Demi mempermudah penjelasan mengenai 

komponen word of mouth, maka akan mudah jika terdapat tema yang diangkat.   

Komponen-komponen Word of mouth ini akan dijelaskan dan diuraikan 

lebih dalam lagi dengan memaparkan setiap komponen Word of mouth kedalam 

                                                           
56 Hasil wawancara seluruh informan 
57 Wawancara dengan Yenni, seorang konsumen la’Dives Photo and Design pada hari Jumat, 13 April 

2018 pukul 18.30 di tempat tinggalnya, Jl. Pawiyatan Luhur Semarang. 
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beberapa bagian. Uraian di bawah ini akan memperlihatkan secara jelas bagaimana 

konsumen Word of mouth bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing komponen. 

4.7.1 Pentingnya Content dari Konsumen 

Konsumen biasanya memiliki kecenderungan untuk berbagi informasi 

kepada orang sekitarnya atas dasar pengetahuan yang dimiliki dan pengalaman yang 

telah dialami. Pengalaman atau pengetahuan tersebut tentunya akan meninggalkan 

kesan yang berbeda – beda antara satu orang dengan yang lainnya. Tingkat akurat dari 

sebuah informasi maupun pesan akan bergantung pada komunikator. Apabila 

komunikator memiliki pengetahuan yang luas, maka pesan atau informasi yang 

disampaikan akan semakin akurat. Namun, jika komunikator tidak memiliki 

pengetahuan yang luas, maka informasi atau pesan yang disampaikan akan mengurangi 

tingkat keakuratannya.   

Pengalaman dari seorang konsumen akan memberikan dampak yang positif 

maupun negatif sesuai dengan apa yang dialami. Komunikator yang dimaksud di sini 

adalah para konsumen yang telah menggunakan jasa la’Dives Photo and Design. Para 

konsumen la’Dives Photo and Design yang telah diwawancarai oleh peneliti, terbukti 

telah menyebarkan beberapa informasi mengenai la’Dives Photo and Design kepada 

orang terdekat. Dalam komponen word of mouth, hal tersebut masuk kedalam kategori 

content, di mana isi dari pesan tersebut menjadi poin terpenting.  

4.7.2 Pentingnya Context dalam Berkomunikasi 

Seorang komunikator akan menyampaikan pesan atau informasi 

menggunakan saluran pendukung. Dengan menggunakan saluran pendukung 
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diharapkan pesan atau informasi akan menyebar dengan baik. Word of mouth memiliki 

perkembangan, pesan yang disampaikan dapat menggunakan electronic word of mouth 

atau komunikasi melalui alat elektronik, salah satu contoh electronic word of mouth 

adalah internet. Melalui internet, konsumen dapat memperoleh informasi mengenai 

jasa la’Dives Photo and Design dengan sangat mudah. Informasi yang disajikan di 

Instagram mengenai la’Dives Photo and Design sangat akurat, mulai dari alamat 

hingga nomor yang bisa dihubungi, sehingga dapat memudahkan masyarakat saat akan 

menggunakan jasa la’Dives Photo and Design. Dalam komponen word of mouth masuk 

kedalam komponen context di mana saluran komunikasi berperan penting dalam 

menyampaikan pesan atau informasi. 

 

 

Gambar 4.8 Instagram La’Dives Photo and Design 

Sumber: Instagram La’Dives Photo and Design, 2018 
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Gambar di atas memperlihatkan bagaimana cara calon konsumen la’Dives 

Photo and Design untuk menghubungi la’Dives Photo and Design dan gambar di atas 

memperlihatkan media Instagram digunakan oleh la’Dives Photo and Design untuk 

memberikan informasi yang akurat mengenai jasanya kepada calon konsumen la’Dives 

Photo and Design. 

4.7.3 Peran dari Adanya Cerrier 

Para konsumen yang tetap memberikan informasi kepada orang lain 

mengenai la’Dives Photo and Design masuk kedalam komponen word of mouth yang 

disebut carrier. Dimana konsumen la’Dives Photo and Design tersebut akan tetap 

menjaga informasi karena pengalaman yang telah dilaluinya bersama la’Dives Photo 

and Design memberikan kesan positif.  Kesan positif inilah yang memberikan power 

atau kekuatan dalam menyebarkan informasi. Pada awalnya konsumen la’Dives Photo 

and Design adalah komunikan, sekarang konsumen la’Dives Photo and Design tersebut 

dapat menjadi komunikator. Seperti yang diketahui setiap konsumen memiliki peluang 

besar dalam membentuk citra sebuah merek atau jasa, oleh karena itu la’Dives Photo 

and Design harus menjaga hubungan baik dan memberikan pelayanan yang baik 

kepada setiap konsumen. Hal tersebut dilakukan demi menjaga nama baik dari jasa 

la’Dives Photo and Design itu sendiri. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan 

la’Dives Photo and Design seperti membalas setiap komentar di akun Instagram nya, 

ketika bertemu dengan konsumen atau calon konsumen la’Dives Photo and Design 

dapat berbincang-bincang, tegur sapa dengan konsumen maupun calon konsumen 

la’Dives Photo and Design.  
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4.8 Jenis-Jenis Word of Mouth  

 Jenis word of mouth terbagi menjadi empat bagian yang pertama adalah 

positif word of mouth, negatif word of mouth, Organic word of mouth, dan amplified 

word of mouth keempat jenis tersebut akan memberikan penilaian khusus terhadap 

hasil kerja la’Dives Photo and Design dan pelayanan dari la’Dives Photo and Design 

kepada konsumen la’Dives Photo and Design, serta akan melihat word of mouth yang 

terjadi disengaja oleh pihak la’Dives Photo and Design atau word of mouth yang terjadi 

memang secara alami. Dari hasil wawancara seluruh konsumen memberikan 

keterangan yang positif. Meskipun seluruh konsumen memberikan keterangan yang 

positif la’Dives Photo and Design tetap harus menjaga etos kerja yang baik. Dengan 

adanya tanggapan positif maupun negatif diharapkan pihak la’Dives Photo and Design 

tetap mempertahankan kinerja kerja yang baik. Adanya respons positif dari konsumen 

la’Dives Photo and Design, akan membantu la’Dives Photo and Design dalam 

membangun citra usahanya dan respons tersebut dapat membantu la’Dives Photo and 

Design ketika pihak dari la’Dives Photo and Design ingin mengembangkan usahanya 

ke arah yang lebih baik lagi.  

Organic word of mouth adalah word f mouth yang terjadi secara alami. 

Orang-orang yang merasa senang terhadap suatu produk, memiliki hasrat alami untuk 

membagi dukungan dan antusiasme mereka kepada orang lain.58 amplified word of 

mouth adalah word of mouth yang terjadi by design oleh perusahaan. Para pemasar 

                                                           
58 Samardy et al. Op. Cit. Hal. 68 
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melakukan kegiatan kampanye yang dirancang untuk mempercepat proses word of 

mouth pada konsumen.59 Word of mouth yang terjadi dari konsumen la’Dives Photo 

and Design kepada calon konsumen la’Dives Photo and Design bersifat organic. 

Organic word of mouth tercipta dengan sendirinya tanpa adanya perencanaan khusus 

dari pihak la’Dives Photo and Design. Konsumen la’Dives Photo and Design dengan 

senang hati merekomendasikan jasa la’Dives Photo and Design kepada orang terdekat, 

karena adanya pengalaman atau kesan yang baik saat bekerja sama dengan pihak 

la’Dives Photo and Design. 

4.9 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan   

Dari data yang diterima oleh peneliti, banyak fakta yang membuktikan 

tidak hanya pelayanan yang baik dan hasil foto serta design yang bagus saja, para 

konsumen la’Dives Photo and Design sebelum menggunakan jasa la’Dives Photo and 

Design juga mempertimbangkan harga yang ditawarkan oleh la’Dives Photo and 

Design.60 Harga untuk menyewa jasa pun ikut menjadi pertimbangan yang penting bagi 

para konsumen la’Dives Photo and Design, sehingga penting bagi la’Dives Photo and 

Design untuk melihat dan menetapkan harga yang cocok, serta mempertimbangkan 

siapa target yang akan menyewa jasanya apabila nominal yang ditawarkan terlalu 

tinggi maupun terlalu rendah. Ketiga poin tersebut akan sangat mempengaruhi 

penilaian konsumen terhadap la’Dives Photo and Design. 

                                                           
59 Samardy et al. Ibid. Hal 68 
60 Hasil wawancara beberapa informan 



70 
 

Ketiga faktor tersebut dapat membantu calon konsumen dalam 

memberikan nilai terhadap pelayanan dan hasil kerja dari la’Dives Photo and Design. 

Semakin baik pengalaman konsumen la’Dives Photo and Design saat bekerja sama 

dengan la’Dives Photo and Design, maka akan semakin baik respons yang diberikan 

oleh konsumen la’Dives Photo and Design. Kesan yang dirasakan oleh konsumen 

la’Dives Photo and Design akan berpengaruh ketika ia menceritakan la’Dives Photo 

and Design kepada orang lain. Setiap informasi yang diberikan oleh konsumen 

la’Dives Photo and Design kepada calon konsumen la’Dives Photo and Design 

nantinya akan menjadi bahan pertimbangan ktika calon konsumen la’Dives Photo and 

Design ingin menggunakan jasa la’Dives Photo and Design. 

4.10 Pengaruh Electronic Word of Mouth yang Dirasakan oleh Calon Konsumen 

la’Dives Photo and Design  

Membicarakan pengaruh yang dirasakan oleh konsumen la’Dives Photo 

and Design tentu saja terdapat pengaruh atau dampak yang dirasakan. Seperti ketika 

mereka ingin memperoleh informasi mengenai la’Dives Photo and Design, mereka 

tidak perlu khawatir mengenai biaya yang mereka keluarkan hanya untuk memperoleh 

informasi. Ini adalah dampak yang dirasakan oleh konsumen dengan hadirnya 

electronic word of mouth. 

Informasi yang mereka ingin dapatkan hanya cukup dengan membuka 

aplikasi Instagram, kemudian dengan mengetik nama la’Dives Photo and Design maka 

akan langsung muncul akun Instagram milik la’Dives Photo and Design. Dengan cepat 

mereka langsung dapat melihat hasil foto, design, dan informasi mengenai la’Dives 
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Photo and Design. Akses yang mudah untuk memperoleh informasi mengenai la’Dives 

Photo and Design menjadi nilai tambah tersendiri untuk perkembangan usaha la’Dives 

Photo and Design. Atau calon konsumen la’Dives Photo and Design cukup dengan, 

membuka foto teman atau saudara dari calon konsumen la’Dives Photo and Design 

yang di mana dalam foto tersebut tercantumkan nama la’Dives Photo and Design. 

Di dalam Instagram milik la’Dives Photo and Design, terdapat beberapa 

komentar yang mengomentari hasil karyanya. Dari hasil penelitian, hampir seluruh 

komentar yang dihasilkan dari pengunjung Instagram milik la’Dives Photo and Design 

bersifat positif. Dengan komentar positif tersebut akan menimbulkan kesan yang baik 

kepada para pembaca lainnya di akun Instagram la’Dives Photo and Design. Dampak 

tersebut akan membantu membangun citra yang baik, sehingga para konsumen dapat 

tertarik untuk menggunakan jasa la’Dives Photo and Design. Gambar 4.9 dan 4.10 akan 

memperlihatkan komentar positif yang diberikan oleh orang-orang yang berkunjung ke 

akun Instagram la’Dives Photo and Design. 
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             Gambar 4.19 Instagram la’Dives Photo and Design 

Sumber: Instagram la’Dives Photo and Design, 2016 

v 
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                  Gambar 4.10 Instagram la’Dives Photo and Design 

Sumber: Instagram la’Dives Photo and Design, 2018 

 

 

 

 


