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 KATA PENGANTAR 

 

Apakah anda pernah mengalami bahwa seorang 

pembeli memuji toko dan pelayanan anda, lalu 

menyebarkan pujian itu kepada orang lain? Pujian 

itu bisa saja terjadi karena konsumen terpuaskan 

dengan kinerja toko maupun perusahaan. Kepuasan 

konsumen dapat disebabkan beberapa hal: 

pelayanan ramah, senang bertukar pikiran, harga 

murah, dan lain-lain. Bayangkan jika kepuasan 

tersebut diceritakan dan mempengaruhi orang lain? 

Singkat kata, untuk menarik perhatian konsumen, 

para SPG dan SPB tidak hanya cukup dengan 

berjualan saja. Buku ini menjabarkan 5 manfaat yang 

dapat menghasilkan kepuasan pelanggan serta 

mengujinya di lapangan. Selain itu, saya bagikan 

pula tips-tips sederhana di lapangan. Semoga buku 

ini membantu para rekan Sales Promotion Girl dan 

Sales Promotion Boy terus ber-improvement untuk 

menjawab kebutuhan konsumen.  

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan 

terima kasih kepada semua pihak yang telah 

memberikan bantuan maupun dukungan baik moral 

maupun material dalam proses penyusunan tulisan  

ini, khususnya: (1) Mama, yang banyak memberi 

pengertian atas situasi saya, (2) Bu Renny, Bpk. Asep 

dan Bpk Hazmand sebagai dosen yang luar biasa, (3) 

Bpk. Judo dan Bpk Charles, (4) Para Area Manager 
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dan Store Manager dimana saya bekerja, (5) Para 

rekan Sales Attendant di toko yang memberi 

dukungan luar biasa: Bayu Aries (PI), Dewi (PIM), 

Putri (Kemang), Bu Sofia (PIM), Mas Hendra 

(Gancit), Mey Dkk (PS), Andri dan Sigit (MKG). 

Terakhir, (6) Untuk Blog sebagai tempat curahan hati 

saya selama 6 tahun. 

 

Untuk Almamaterku, Trisakti 

Untuk Tempat Kerjaku, Periplus 

 

Salam Cinta Seluas Angkasa 

Ad Maiorem Dei Gloriam.  

 Jakarta, Juli 2013 
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“Saat anda menawarkan pelayanan jasa bagi konsumen anda 

maka yakinlah pelanggan anda akan menyebarkan positive 

Word of Mouth.” 

 

BAB I 

ARTI WORD OF MOUTH (WOM)? 

 

Latar Belakang Penelitian 

Penelitian Cengiz et al. (2007) menuliskan bahwa 

positive Word Of Mouth bernilai tujuh kali lebih 

efektif daripada iklan di koran dan majalah, empat 

kali lebih efektif daripada personal selling dan dua 

kali lebih efektif dari pada iklan di radio dalam 

mempengaruhi konsumen untuk berpindah merek. 

Banyak perusahaan penyedia jasa memperhatikan 

pentingnya positive Word Of Mouth (Sandy et 

al.,2011). Peranan Word Of Mouth rupanya mulai 

menjadi alat rekomendasi para konsumen untuk 
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membeli atau mengkonsumsi suatu produk. Model 

pemasaran perusahaan yang biasanya menggunakan 

Advertising (periklanan) mulai mengembangkan 

model Word Of Mouth. Model advertising lebih 

memakan biaya. Sedangkan, model pemasaran yang 

mengandalkan WOM tidak memakan biaya yang 

besar dan terbilang efektif (Sandy et al.,2011; 

Christina et al., 2012). 

Word Of Mouth secara umum diartikan sebagai 

“The act providing Information to other consumers” 

yakni tindakan penyediaan informasi oleh 

konsumen kepada konsumen lain (WOMMA, 2007; 

Sandy et. al, 2011). Menurut Gehrel et al.(2006), 

WOM diartikan sebagai keinginan konsumen 

membicarakan, merekomendasikan dan bahkan 

menjual sebuah merek kepada orang lain. Lovelock 

(Gehrel et al., 2006) mengartikan WOM sebagai 

komentar dan rekomendasi dari konsumen tentang 

pelayanan perusahaan dimana akan berpengaruh 

kuat pada keputusan dan minat belanja konsumen. 

Word of Mouth memiliki dua dampak potensial 

yakni positive WOM dan negative WOM (Gehrels et 

al., 2006; Shirsavar et al., 2012). Zeithaml (2009) 

menuturkan bahwa seorang konsumen cenderung 

membentuk sebuah evaluasi setelah membeli atau 

mengkonsumsi suatu produk. Evaluasi ini akan 

menentukan apakah dia akan kembali lagi atau 

mencari pesaing lain. Postexperience evaluations akan  


