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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan kecantikan pada saat ini terus berkembang. Kecantikan 

merupakan suatu kebutuhan  di zaman modern saat ini, penampilan diri menjadi hal 

yang sangat penting dan diperhatikan untuk menambah kepercayaan diri Semua 

orang, terutama anak remaja dan orang dewasa melakukan perawatan diri atau 

tubuh untuk mendapatkan penampilan yang sempurna. Di lingkungan perkotaan 

dengan segala sesuatu tersedia seperti industri, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, 

klinik kecantikan, salon, dan spa telah membuat orang-orang kota menjadi 

konsumerisme. Tidak heran ada pria metroseksual yang selalu memeperhatikan 

penampilan dan berbelanja. Bahkan orang tidak segan menghabiskan uang banyak 

demi mendapatkan penampilan yang sempurna.  

Kebutuhan akan fasilitas kesehatan dan kecantikan sekarang ini terus 

meningkat, karena wanita sudah menyadari begitu pentingnya kesehatan tubuh dan 

merawatnya agar terlihat cantik dan sehat dapat dilihat dari banyaknya jumlah 

klinik kecantikan dimana klinik kecantikan Rumah Cantik Irna menyediakan 

fasilitas kesehatan dan kecantikan bagi wanita dan pria segala rentang usia. Dengan 

banyaknya klinik kecantikan pada saat ini klinik harus menyusun strategi 

pemasaran yang tepat agar klinik irna tetap menjadi pilihan untuk konsumen 

melakukan perawatan. Karena konsumen memiliki kekuatan yang besar dalam 

menentukan produk baik itu barang atau jasa yang mereka inginkan dan juga 
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bagaimana penilaian mereka terhadap merek yang mereka konsumsi. Dengan 

demikian setiap perusahaan harus mampu memahami perilaku konsumen pada 

pasar sasarannya untuk kelangsungan hidup perusahaan. perilaku konsumen terdiri 

dari input, proses, dan output. input mempengaruhi pengenalan konsumen terhadap 

kebutuhan produk, proses cara konsumen mengambil suatu keputusan sedangkan 

output pengambilan keputusan terhadap minat beli. 

Minat beli merupakan kecenderungan konsumen untuk membeli suatu 

produk atau jasa untuk mengambil suatu tindakan yang berhubungan dengan 

pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen akan melakukan 

pembelian pada produk atau jasa yang perusahaan tawarkan. Sebelum konsumen 

mengambil suatu keputusan untuk membeli sebuah produk. konsumen harus 

mengetahui apa yang dibutuhkan dan apa yang konsumen inginkan, begitupun 

dengan minat beli karena setiap konsumen memiliki kebutuhan dan selera yang 

berbeda-beda dalam menetukan produk atau jasa. Minat beli yang timbul dalam diri 

setiap orang itu didasarkan karena banyaknya hal yang menjadi penyebab yaitu 

karena melihat dari segi pengiklanan produk yang meyakinkan konsumen dan 

membuat konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut dan juga adanya  

promosi dari mulut ke mulut (word of mouth communication) yang diterapkan oleh 

perusahaan itu sendiri seperti apa. Suatu perusahan yang ingin berkembang dan 

ingin memilliki daya saing yang unggul dibandingakan dengan perusahaan yang 

lain harus mampu memasarkan produk atau jasanya kepada masyarakat dengan 

memililih iklan yang akan digunakan. Suatu iklan harus memiliki kreatifitias yang 

baik, iklan itu harus sampai kepada konsumen, pesan yang dapat diambil agar 
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menciptakan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk tersebut untuk 

memunculkan minat beli konsumen.   

Iklan merupakan salah satu media yang paling umum bagi perusahaan 

dalam melakukan komunikasi persuasif dan suatu periklanan harus fleksibel, 

sederhana, dan mudah dipahami sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan 

karena banyaknya pelanggan yang mengunjungi Klinik. Iklan merupakan hal yang 

perlu dilakukan untuk melakukan suatu promosi agar konsumen mengetahui 

produk dan jasa apa saja yang dimiliki oleh perusahaan. iklan harus menarik dan 

jelas dalam cara penyampaiannya agar memunculkan minat beli  konsumen. 

Iklan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pemasaran perusahaan 

tersebut. Dengan terlebih dahulu perusahaan mengadakan pemilihan media yang 

sesuai serta mengadakan penyusunan anggaran untuk kegiatan periklanan tersebut. 

Karena iklan merupakan faktor bersaing yang penting dalam usaha untuk 

memberikan informasi konsumen untuk menarik konsumen melakukan pembelian. 

   Jika sebuah iklan memiliki pesan yang mudah dimengerti dan iklan tersebut 

menarik konsumen kemungkinan konsumen memiliki minat beli terhadap produk 

atau jasa perusahaan. bukan hanya iklan saja yang harus perusahaan perhatikan, 

promosi dari mulut ke mulut (word of mouth communication ) juga harus perusahaan 

perhatikan, karena promosi dari mulut ke mulut (word of mouth communication) 

sangat mempengaruhi sekali kepada konsumen agar melakukan pembelian di 

perusahaan tersebut. 
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Komunikasi dari mulut ke mulut (word of mouth communication) memang 

mempunyai peranan yang sangat besar kepada seseorang karena informasi yang 

didapatkan dianggap nyata dan jujur dan konsumen cenderung lebih mempercayai 

informasi produk dan jasa yang mereka dengar secara langsung dari konsumen lain 

dibandingkan dengan informasi iklan. Karena diyakini iklan belum tentu baik dan 

sesuai dengan kenyataannya. Oleh karena itu konsumen cenderung lebih percaya 

dengan konsumen lain yang sudah membeli dan memakai produk dan jasa perusahan 

tersebut. Word of mouth communication atau komunikasi dari mulut ke mulut akan 

terjadi secara alami ketika seseorang menjadi pendukung suatu merek atau produk 

dan jasa karena merasa puas dengan produk dan jasa yang dipakai atau 

dikonsumsinya dan memiliki suatu keinginan  yang muncul dari diri sendiri serta 

antusias untuk mengajak orag lain memilih merek tersebut untuk dibeli.  

Strategi komunikasi pemasaran yang cukup efektif dan banyak digunakan 

oleh penguasaha yaitu strategi pemasaran word of mouth comminication atau 

pemasaran dari mulut kemulut. pemasaran word of mouth communication memiliki 

pengaruh yang sangat besar kepada seseorang karena informasi dapat dianggap nyata 

dan jujur. Pemasaran ini dapat meningkatkan penjualan dua kali lipat. Selain itu 

pemasaran word of mouth communication tidak memerlukan biaya, sehingga dapat 

dikatakan pemasaran word of mouth communication  ini sekaligus pemasaran gratis 

yang sangat efektif terlebih lagi masyarakat indonesia memiliki kebiasaan 

bersosialisasi dan berekumpul hanya untuk sekedar berbagi cerita, sehingga 

kesempatan untuk menyebar luaskan informasi sebuah produk atau jasa yang sering 

mereka gunakan sangat terbuka lebar. Namun word of mouth communication yang 
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dijalankan oleh Klinik Rumah Cantik Irna tidak selalu berdampak positif karena 

konsumen merasakan adanya ketidakpuasan terhadap produk yang menimbulkan 

perilaku konsumen yang memberikan informasi dan berargumen negatif terhadap 

Klinik Rumah Cantik Irna. 

Klinik Rumah cantik Irna sukabumi dengan nomor Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP) 503/358/PK/X1/KPMPT/2012, Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) 46.552.694.5-405.000 Surat Izin Praktek Dokter (SIP) 

440/IP/313/DUM1/Dinkes-Ksi/VI/2012. Klinik Rumah Cantik Irna berdiri pada 

tahun 2013 merupakan Klinik yang bergerak dibidang kecantikan selain 

menyediakan perawatan keluarga seperti baby spa, Skincare, Spa dan refleksi juga 

perawatan lainnya seperti tanam benang, filler, dan laser. Klinik Rumah Cantik 

Irna ini menjual berbagai produk untuk segala jenis kulit dan menangani segala 

jenis kulit. Klinik Rumah Cantik Irna  memasarkan produknya dengan membuka 

klinik dan menggunakan media sosial sebagai media iklan dan promosi kepada 

konsumen yaitu,  instagram, facebook,  website dan media cetak seperti brosur. 

Berdasarkan hasil penjajakan peneliti dengan melakukan wawancara 

kepada pemilik Klinik Rumah Cantik Irna  Kota Sukabumi menemukan 

permasalahan pada minat beli konsumen, karena kurangnya keyakinan konsumen 

kepada Rumah cantik Irna Hal ini dapat dilihat dari tabel pengunjung : 
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Tabel 1.1 Data Pengunjung pada Klinik Rumah Cantik Irna Kota Sukabumi 

Bulan Agustus – Oktober 2017 

No Bulan Jumlah Pengunjung 

1 Agustus 600 

2 September 540 

3 Oktober 480 

Jumlah 1620 

Jumlah Rata-rata 540 

   Sumber : Klinik Rumah Cantik Irna Kota Sukabumi, 2017 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa data pengunjung pada Klinik 

Rumah cantik irna adanya penurunan pada bulan agustus sampai dengan bulan 

oktober permasalah tersebut di Minat Beli khususnya di Keinginan. konsumen tidak 

mimiliki keinginan untuk membeli produk diduga disebabkan oleh Iklan 

Khususnya di keyakinan. calon konsumen tidak yakin dengan iklan yang 

ditayangkan dan informasi mengenai produk yang disampaikan oleh Klinik Rumah 

Cantik Irna Kota Sukabumi tidak meyakinkan calon konsumen. 

Penyebab lainnya diduga komunikasi dari mulut ke mulut (word of mouth 

communication)  khususnya di Talking (membicarakan)  yaitu suatu bentuk dari 

komunikasi pemasaran yaitu perusahaan menarik konsumen untuk melakukan 

pembelian dengan cara memberikan informasi, mempengaruhi juga membujuk 

konsumen. permasalahan tersebut diakibatkan oleh konsumen yang membicarakan 

hal negative tentang produk dan jasa Klinik Rumah Cantik Irna Kota Sukabumi. 
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Berdasarkan uraian  diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Iklan Dan Word Of Mouth 

Communication Terhadap Minat Beli konsumen Pada Klinik Rumah Cantik Irna 

Kota Sukabumi”. 

1.2  Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis melihat adanya permasalahan 

pada minat beli yaitu pada Keinginan, konsumen tidak mimiliki keinginan untuk 

membeli produk Klinik Rumah Cantik irna Kota Sukabumi. Hal ini diduga 

disebabkan oleh Iklan Khususnya di keyakinan, konsumen tidak yakin dengan iklan 

yang ditayangkan mengenai informasi produk yang disampaikan oleh Klinik 

Rumah Cantik Irna Kota Sukabumi. Selain itu permasalahan diduga oleh 

Komunikasi dari mulut ke mulut (Word Of Mouth Communication) yaitu pada 

(talking) membicarakan produk dan tidak mengarahkan konsumen untuk 

melakukan pembelian. Hal ini karena konsumen berargumen negative. apa yang 

konsumen  bicarakan kepada calon konsumen mengenai hal yang membuat calon 

konsumen menjadi tidak memiliki minat untuk melakukan pembelian. Oleh karena 

itu, penulis ingin mengetahui “ Apakah Iklan dan Word of mouth communication 

dapat mempengaruhi minat beli konsumen?”. 
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1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, maka untuk mengetaui pengaruh 

iklan dan Word of mouth communication terhadap minat beli konsumen, peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1.2.2.1 Bagaimana  Iklan Pada Klinik Rumah Cantik Irna  Kota Sukabumi? 

1.2.2.2 Bagaimana komunikasi dari mulut ke mulut (Word of Mount 

Communiication)  konsumen Pada Klinik Rumah Cantik Irna Kota 

Sukabumi? 

1.2.2.3 Bagaimana Minat Beli Konsumen pada Klinik Ruman Cantik Irna Kota 

Sukabumi? 

1.2.2.4 Bagaimana pengaruh Iklan dan Word Of Mount Communication 

terhadap Minat Beli Konsumen pada Klinik Rumah Cantik Irna Kota 

Sukabumi?  

1.3  Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1.3.1  Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.3.1.1 Untuk mengetahui bagaimana Iklan pada Klinik Rumah Cantik Irna  

Kota Sukabumi. 

1.3.1.2 Untuk Mengetahui bagaimana komunikasi konsumen dari mulut ke mulut    

(word of mount communication) konsumen pada Klinik Rumah Cantik   

  Irna Kota Sukabumi. 
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1.3.1.3 Untuk mengetahui bagaimana Minat Beli Konsumen pada Klinik Rumah  

Cantik Irna Kota Sukabumi. 

1.3.1.4 Untuk mengetahui bagaimana besarnya pengaruh Iklan dan komunikasi 

mulut ke mulut (word of mouth communication) terhadap Minat Beli 

Konsumen pada Klinik Rumah Cantik Irna Kota Sukabumi. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis 

   Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

sebagai bahan kajian dan informasi dalam bidang manajemen pemasaran terutama 

yang terfokus pada pembahasan pengaruh Iklan dan word of mouth  

communication terhadap Minat Beli Konsumen serta memberikan manfaat 

terhadap perusahaan dalam mendapatkan peningkatan kepuasan pelanggan. 

Sehingga dapat tercapainya tujuan perusahaan. 

1.3.2.2 Kegunaan Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak terutama: 

1.3.2.2.1 Bagi Peneliti 

 Penelitian ini  dapat memperluas pengetahuan dan wawasan ilmu 

manajemen pemasaran, terutama mengenai Iklan dan komunikasi dari mulut ke 

mulut ( word of mouth communication) terhadap Minat Beli Konsumen. 
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1.3.2.2.2 Bagi Perusahaan 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan 

dengan mengetahui suatu permasalahan yang dihadapi dan menjadikan 

perusahaan agar bisa mengembangkan potensi pemasarannya agar lebih baik 

dimasa yang akan datang. 

1.3.2.2.3 Bagi Pihak Lain   

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebuah 

referensi, ide dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi mahasiswa dalam 

mengadakan penelitian dengan pembahsan yang sama. 

1.4 Lokasi dan Lamanya Penelitian  

1.4.1  Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada Rumah Cantik Irna Sukabumi yang berlokasi 

di Jln. Bhayangkara No.30 Kota Sukabumi. 

1.4.2 Lamanya Penelitian  

Adapun lamanya penelitian yang dilakukan selama kurang lebih tiga bulan, 

terhitung dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan  Juli 2018. Selama kurun 

waktu tersebut, peneliti melakukan beberapa tahapan- tahapan  penelitian mulai 

dari persiapan- persiapan sampai dengan pengujian. 

 


