
BAB 1 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan manufaktur teknologi dan informasi serta komunikasi 

berkembang pesat pada era globalisasi saat ini. Banyak penemuan-penemuan 

teknologi yang canggih menunjukkan kemajuan sebuah Negara dengan gaya dan 

model yang mengikuti trend perkembangan zaman. Hal ini didukung dengan 

munculnya internet, gadget dan smartphone sebagai system bertukar informasi 

yang sangat mempermudah komunikasi jangkauan luas. Jalilvand dan Samiei 

(2012) menjelaskan bahwa saat ini merupakan periode kemajuan teknologi 

dimana data yang dibagikan pada semua tempat menyebabkan konsumen 

melakukan pembelanjaan yang kemudian menyebabkan pengembangan eWOM  

(electronic word of mouth). Jangkauan internet, transparansi dan aksesbilitas telah 

menetapkan konsep baru membuat pemasar lebih tertarik untuk terlibat dalam 

kegiatan eWOM (Kozinetset al., 2010).  

Social media agency asal Singapura WeAreSocial (2018) mengungkapkan 

bahwa secara global total populasi di dunia sebanyak 7.593 miliar jiwa atau 

dengan tingkat penetrasi 55%, jumlah pengguna internet mencapai angka 4.021 

miliar dengan tingkat penetrasi 53%, dan pengguna aktif media social berada pada 

angka 3.196 miliar dengan tingkat penetrasi 42% telah menggunakan perangkat 

mobile atau smartphone sebanyak 5.135 miliar dengan tingkat penetrasi 68%, dan 

yang terakhir adalah pengguna aktif mobile social sebesar 2.958 miliar atau setara 

dengan tingkat penetrasi 39%. 
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Gambar 1.1 Pengguna Digital di Seluruh Dunia Tahun 2018, Sumber: 

WeAreSocial  (2018). 

Jika dilihat perbandingan jumlah penggunaan digital di Indonesia 

berdasarkan data WeAreSocial (2018) populasi Indonesia berada pada angka 

254.6 juta jiwa dengan 56% urbanisasi, sedangkan untuk penggunaan internet 

berada pada angka 132.7 juta atau setara dengan penetrasi 50% dan pengguna 

media social aktif sebesar 130 juta atau setara dengan penetrasi 49%  dan 

penggunaan perangkat mobile sebanyak 177.9 yaitu dengan penetrasi sebesar 67% 

serta yang terakhir adalah pengguna perangkat sosial mobile dengan jumlah 120 

juta atau sebesar 45%.  

 

Gambar 1.2 Penggunaan Digital di Indonesia Tahun 2018, Sumber: WeAreSocial 

(2018). 
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Berdasarkan hasil survei data yang disajikan oleh WeAreSocial (2018) 

terdapat 6 platform social network dengan tingkatan yang mengungguli yaitu : 

Youtube sebesar 43%, Facebook sebesar 41%, Instagram sebesar 38%, Twitter 

sebesar 27%, Google Plus sebesar 25% dan Linkedin sebesar 16%. 

 

Gambar 1.3 Penggunaan Platform Media Sosial Aktif Tahun 2018, Sumber: 

WeAreSocial (2018). 

Umumnya masyarakat di Indonesia menghabiskan sekitar 8 jam dan 51 

menit perhari, sementara berbagai jenis perangkat menghabiskan 3 jam dan 23 

menit perhari di media sosial. (Laksana, 2018). Di Indonesia kelompok usia 

pengguna internet didominasi oleh  usia 19 hingga 34 tahun atau setara dengan 

tingkat penetrasi 49.52%, disusul oleh usia 35 hingga 54 tahun (29.55%), usia 13 

hingga 18 tahun (16.68%) dan yang terakhir adalah diatas 54 tahun (4.24%) 

(Bohang, 2018). 

Media social berperan penting mempengaruhi niat beli konsumen terhadap 

suatu produk untuk membeli dan menggunakannya (Ali, 2017). Tingginya angka 

penggunaan internet pada media sosial di Indonesia yang semakin meningkat 

dimanfaatkan dengan baik oleh para pengguna untuk menjual dan membeli barang 

Universitas Internasional Batam 
 
Karina. Pengaruh eWOM Credibility, eWOM Quality, eWOM QuantityTerhadap Purchase Intention Smartwatch 
dengan Corporate Image sebagai Mediating di Kota Batam. 2019. 
UIB Repository©2019



4 
 

di media sosial. Kategori fashion memiliki nilai persentase 78% dan mobile 46%, 

consumer electronics dengan persentase 43%, books dan magazine 39%, 

groceries 24% pada tahun 2017 sebagai produk yang mayoritas dibeli secara 

online (Winarti, 2017). Dengan adanya media social setiap individu tidak 

ketinggalan dalam mengikuti perkembangan gaya hidup yang semakin meningkat 

sesuai dengan kebutuhan, salah satunya produk smartwatch sebagai kategori 

fashion, mobile dan consumer electronics. Smartwatch atau yang disebut sebagai 

jam pintar sangat popular sebagai alternatif gadget pendamping smartphone 

karena fungsionalitasnya yang memadai dan berguna. Smartwatch memiliki 

banyak fitur yang bermanfaat, selain untuk melihat jam saat beraktivitas juga 

dapat melihat notifikasi hingga navigasi digital yang terhubung langsung dengan 

smartphone tanpa harus menggenggam smartphone tetapi hanya dipakai seperti 

jam tangan pada umumnya, munculnya smartwatch menyebabkan wearable 

lainnya seperti fitness tracker, popularitasnya yang menurun hingga 23% di tahun 

2017 karena fungsi yang sama terdapat pada smartwatch (PR Newswire, 2018). 

Pasar wearable tumbuh pesat disepanjang Q1 2018, menurut laporan wearable 

market analysis Canalys (2018) pengiriman perangkat wearable naik hingga 30% 

atau setara dengan 20,5 juta unit. Merek smartwatch yang paling menonjol pada 

tahun 2018 mencatat apple dan xiaomi sebagai kontribusi terbesar yaitu 18% atau 

setara dengan 3,8 juta unit perangkat wearable dan disusul oleh fitbit 11%, garmin 

7%, huawei 6% dan produk lainnya 40% tidak diketahui mereknya (Ayu, 2018).  
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Gambar 1.4 Pengiriman Merek Smartwatch Terbanyak Tahun 2018, Sumber: 

Canalys (2018). 

 Pesimistis konsumen dalam menetapkan pilihannya untuk membeli secara 

online memiliki rasa ketidakpastian terhadap produk yang di ekspektasikan tidak 

sesuai dengan di internet. Sehingga dengan berjalannya waktu konsumen 

cenderung melihat barang fisik di took offline yang kemudian membelinya secara 

online berganti menjadi eWOM dimana proses komunikasi berupa informasi 

rekomendasi mengenai produk atau jasa baik secara individu maupun kelompok 

organisasi dengan maksud dan tujuan untuk memberikan informasi secara 

personal (Kotler & Keller, 2016). 

Hasan (2010) mengungkapkan bahwa eWOM merupakan sebuah pujian, 

rekomendasi dan komentar yang dilontarkan oleh pelanggan yang memiliki 

pengalaman pribadi sangat berpengaruh terhadap minat beli pelanggan. Hal 

lainnya juga sebagai sumber informasi yang diperoleh dari relasi atau kenalan 

lebih jujur dan kredibel (kredibilitas e-WOM) karena murni berdasarkan 

pengalaman dibandingkan dengan informasi yang diberikan oleh asosiasi atau 

perusahaan pada produk atau merek yang bersangkutan. 
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Lin et al. (2013) dan Bataineh, (2015) eWOM bermanfaat bagi konsumen 

dalam mendapatkan informasi dan menambah pengetahuan sebelum proses 

pembelian, oleh karena itu konsumen yang memberikan ulasan atau komentar 

pada sebuah komunitas diinternet dapat mempersepsikan citra perusahaan yang 

positif (Torlak et al., 2014) komentar yang beragam dan berkualitas tinggi 

(kualitas eWOM) atau bermanfaat dari konsumen yang berpengalaman terhadap 

produk tertentu dapat membangun persepsi konsumen yang memiliki minat 

pembelian. 

Bataineh (2015) Perusahaan dalam memasarkan produknya sangat 

mengandalkan eWOM sebagai sarana komunikasi yang efektif untuk menarik 

minat beli konsumen terhadap sebuah produk, selain itu juga dapat menghemat 

biaya iklan dan pemasaran karena jumlah ulasan online (Kuantitas eWOM) yang 

diberikan berdasarkan pengalaman pengguna sebelumnya dapat mempengaruhi 

individu yang memiliki minat beli terhadap produk tersebut (Wu & Wang, 2011) 

memberikan dampak yang positif dalam penjualan (Lin et al., 2013), dimana 

dapat mempererat hubungan diantara konsumen dalam jangka waktu yang lama 

(Hyrynsalmi et al., 2015) karena konsumen bersedia untuk membagikan 

pengalaman, pendapat dan komentar terhadap suatu produk atau merek melalui 

media social (Lerrthaitrakul & Panjakajornsak, 2014). Keputusan pembelian 

konsumen dapat diperngaruhi oleh peringkat dan kuantitas komentar dapat 

menentukan citra merek atau perusahaan dikalangan konsumen (Hyrynsalmi et 

al., 2015). Tingginya tingkat produk merupakan kepuasan konsumen terhadap 

suatu produk sehingga mampu mengurangi keraguan individu lain terhadap 
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pembelian online yang buruk (Lu et al., 2014). Informasi yang dapat dipercaya 

berasal dari komunitas, keluarga, teman yang memberikan ulasan online dapat 

mengubah pola pikir konsumen dalam mempengaruhi minat pembelian konsumen 

(Chang & Chin, 2010).   

Mengingat hal itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh 

eWOM Credibility, eWOM Quality, eWOM Quantity terhadap Purchase Intention 

Smartwatch dengan Corporate Image sebagai Mediating di Kota Batam’’. Agar 

lebih fokus dalam penelitian, penulis membatasi lima merek smartwatch yang 

akan dibahas yaitu Apple, Xiaomi, Fitbit, Huawei, dan Garmin.  

1.2. Permasalahan Penelitian 

1. Apakah eWOM Credibility mempengaruhi Purchase Intention? 

2. Apakah eWOM Credibility mempengaruhi Corporate Image? 

3. Apakah Corporate Image mempengaruhi Purchase Intention? 

4. Apakah eWOM Quality mempengaruhi Corporate Image? 

5. Apakah eWOM Quality mempengaruhi Purchase Intention? 

6. Apakah eWOM Quantity mempengaruhi Corporate Image? 

7. Apakah eWOM Quantity mempengaruhi Purchase Intention? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengidentifikasi apakah eWOM Credibility berpengaruh terhadap 

Purchase Intention? 

2. Unttuk mengidentifikasi apakah eWOM Credibility berpengaruh terhadap 

Corporate Image? 
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3. Untuk mengidentifikasi apakah Corporate Image berpengaruh terhadap 

Purchase Intention? 

4. Untuk mengidentifikasi apakah eWOM Quality berpengaruh terhadap 

Corporate Image? 

5. Untuk mengidentifikasi apakah eWOM Quality berpengaruh terhadap 

Purchase Intention? 

6. Untuk mengidentifikasi apakah eWOM Quantity berpengaruh terhadap 

Corporate Image? 

7. Untuk mengidentifikasi apakah eWOM Quantity berpengaruh terhadap 

Purchase Intention? 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian tersebut, penulis berharap dapat memberikan manfaat 

bagi semua pihak, yaitu diantaranya : 

1. Perusahaan 

Perusahaan mendapatkan informasi yang jelas tentang minat beli 

konsumen berdasarkan ulasan atau komentar yang dibahas secara online dapat 

memberikan pengaruh terhadap minat beli seseorang melalui rekomendasi yang 

dibagikan oleh individu yang sudah pernah menggunakan produk tersebut. 

2. Akademik 

Ketika studi ini dilaksanakan, diharapkan akan memberikan perspektif 

yang lebih luas dan berguna bagi produktivitas akademis sehingga dapat 

dipertimbangkan dalam studi berikutnya. 
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1.4. Sistematika Penelitian 

Teradapat 5 (lima) bab dalam pelaksanaan penelitian tersebut, yaitu : 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Diskusi latar belakang penelitian, permasalahan masalah, tujuan dan 

manfaat      penelitian, serta penelitian sistematis.  

BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bab ini, terbagi dalam beberapa pembahasan yaitu model penelitian 

terdahulu, definisi variabel yang dipengaruhi, hubungan antara variabel 

yang digunakan sebagai dasar untuk menjawab masalah dari penelitian 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, objek penelitian yang 

digunakan penulis, metode analisis data, variavel-variabel penelitian dan 

teknik pengumpulan data. 

BAB IV ANALISA PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dari data yang dikumpulkan. 

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab tersebut, merupakan akhir dari pembahasan penelitian yang 

dilakukan yang berisi tentang kesimpulan, keterbatasan, dan rekomendasi 

penulis atas penelitian yang dilakukan.  
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