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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Penelitian 

Di kehidupan yang semakin modern ini, kehidupan manusia hampir tidak 

bisa lepas dari internet. Internet bagi masyarakat sangat membantu dalam 

kehidupan setiap harinya. Pekerjaan menjadi semakin efektif dan efisien berkat 

hadirnya internet di tengah kehidupan masyarakat . Hal tersebut dapat dibuktikan 

dengan inovasi media sosial dan inovasi aplikasi yang semakin berkembang dan 

semakin canggih di Indonesia. 

Selain itu, internet dianggap sebagai sesuatu yang dapat memfasilitasi 

koneksi antar individu. Internet sendiri telah membuat mindset atau cara berpikir 

oleh masyarakat berbeda di berbagai aspek seperti dalam hal mendapatkan 

informasi yang unlimited dan edukatif, mempermudah komunikasi dalam jarak 

jauh maupun dekat, bahkan manfaat sebagai hiburan. Perkembangan teknologi 

tersebut dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari seperti semakin mudahnya dalam 

berkomunikasi, pertukaran informasi yang lebih cepat, dan transaksi online yang 

semakin praktis juga mempersingkat waktu dan tenaga serta mengurangi effort 

dalam bertransaksi.  

Dengan semakin majunya zaman, akses internet pun semakin mudah 

karena hanya dengan sebuah smartphone masyarakat sudah bisa melakukan 

banyak hal untuk keperluan pribadi ataupun bisnis. Selain itu jangkauan daerah 

dari internet pun semakin menjangkau daerah-daerah untuk dapat mengakses 

layanan internet. Sehingga dari hal tersebut tidaklah heran jika setiap tahunnya 
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pertumbuhan dari pengguna layanan internet secara signifikan terus meningkat. 

melihat betapa banyaknya manfaat dan kegunaan yang bisa didapatkan dari 

layanan internet atau interconnection networking yang berarti jaringan 

komunikasi yang menggunakan elektronik sebagai medianya. 

 

Gambar 1.1 

Jumlah Pengguna Jaringan Internet pada Tahun 1999 – 2017  

 

Sumber : APJII (2017) 

Masyarakat yang dapat mengakses jaringan internet mengalami kenaikan 

sebesar 10,12 % . Polling tersebut didapatkan dari survey dengan melibatkan 
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sebanyak 5.900 sampel dengan total margin of error yaitu sebesar 1,28%. Data 

tersebut diambil dari bulan Maret hingga bulan April pada tahun 2019. Menurut 

APJII dari total populasi 264.000.000 jiwa penduduk di Indonesia, ada 

171.700.000 jiwa atau sekitar 64,8 % yang sudah mengakses jaringan internet. 

Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2017 yaitu sebesar 54,86% 

(APJII,2017). 

Perkembangan bisnis daring atau e-commerce tampaknya bukan menjadi 

tantangan berat bagi pusat perbelanjaan di Kota Batam. Para pengembang masih 

saja melakukan ekspansi pusat perbelanjaan di tengah booming-nya bisnis online 

yang bertumbuh pesat. Hal ini dapat dilihat dari berdirinya bangunan-bangunan 

megah di Kota Batam di berbagai daerah. Bangunan-bangunan tersebut tak lain 

adalah shopping mall atau pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan yang menjadi 

pilihan warga Batam jika dilihat dari keramaian pengunjung yakni Mega Mall 

Batam, Nagoya Hill, BCS dengan lokasi yang berbeda mulai dari Batam centre, 

Nagoya dan Baloi. Pertumbuhan  pusat perbelanjaan mulai tahun 2019-2020 

terbilang cukup pesat dapat dilihat dari akan berdirinya 6 (enam) mall baru di 

Batam. Tiga di antaranya sudah beroperasi tahun ini, yakni Bayfront Mall, Mall 

Botania 2 dan Grand Batam Mall. Dua lagi akan beroperasi  pada 2020, yakni One 

Batam Mall dan Orchard Park Avenue. Selebihnya ditargetkan beroperasi pada 

2021 dan masih dalam proses perencanaan. 

Manajemen pengelola mall di kota Batam juga berpendapat dengan 

semaraknya bisnis online yang tidak memerlukan store atau toko fisik dianggap 
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tantangan bagi manajemen. Tetapi dalam hal ini dampak yang terjadi tidak dapat 

secara signifikan karena hal-hal seperti experience, lifestyle dan hiburan tidak bisa 

diperoleh dari online. Banyak juga orang yang jika ingin membeli sesuatu harus 

melihat dan mencoba fisiknya secara langsung. Hal ini lah yang dianggap tetap 

menjadi andalan bagi pusat perbelanjaan dimana experience yang ditawarkan 

kepada konsumen pasti berbeda dengan berbelanja langsung melalui media 

online. Eksistensi dalam sebuah mall dapat dilihat dari occupancy tenant yang 

membuka usaha di dalam sebuah mall, semakin banyak tenant yang berminat 

untuk membuka usaha berarti pertumbuhan di dalam mall juga dapat dikatakan 

baik. Eksistensi dari sebuah mall juga dapat dilihat dari traffic pengunjung yang 

datang ke mall. 

Untuk bisa mendapatkan traffic pengunjung maka pengelola mall pun 

harus menciptakan brand image atau citra merek yang baik sehingga berpengaruh 

pada minat untuk berkunjung dan kemudian berbelanja di mall tersebut. Jika 

brand image yang dibentuk oleh sebuah mall baik maka akan membangun rasa 

kepercayaan dari konsumen yang ingin berbelanja dan menjadikan mall tersebut 

pilihan untuk dikunjungi dan berbelanja. Brand image juga dapat diciptakan dari 

e-WOM yang memuat informasi-informasi yang dapat diterima konsumen melalui 

berbagai platform seperti media sosial, website dan aplikasi khusus yang 

diciptakan oleh mall untuk penyebaran infromasi. 

Evaluasi mengenai sebuah merek yang dibuat oleh konsumen disebut 

sebagai brand attitude yang akan menimbulkan tanggapan oleh konsumen baik itu 
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suka atau tidaknya yang kemudian menghasilkan respon pada sebuah merek atau 

respon pada sebuah produk (Kumar, 2017). Oleh karena hal tersebut jika tingkat 

keinginan dan kepuasan tinggi maka hasrat untuk mendapatkan merek atau 

produk tersebut menjadi semkain tinggi. 

Pusat perbelanjaan merupakan salah satu bisnis yang dinamis. Pengelola 

harus melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus 

berubah.  Pengelola mal harus dapat mengembangkan konsep yang bisa menarik 

pengunjung datang ke pusat perbelanjaan tersebut. Dengan konsep yang menarik 

dan mendapatkan tenant atau penyewa yang mampu mendorong pertumbuhan 

pengunjung, maka prospek pusat belanja akan tetap tumbuh dan diminati oleh 

konsumen. 

Dengan pertumbuhan pengguna internet, mall di kota Batam 

memanfaatkan hal tersebut untuk menjadi peluang untuk membetuk strategi 

pemasaran baik untuk mall maupun semua tenant melalui media sosial sebagai 

wadah untuk membagikan informasi dan menawarkan produk dari semua tenant. 

Dengan hadirnya internet di masyarakat, terdapat juga media sosial sebagai media 

untuk mengunggah berbagai konten yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi 

para konsumen mengenai suatu produk yang dipasarkan. Dampak yang dihasilkan 

dari konten dan segala percakapan yang dapat terjadi di media sosial 

menyebabkan para pengelola menjadikan media sosial sebagai alat untuk 

berkomunikasi dan sebagai media pemasaran mereka. Selain itu, beberapa hal 

juga perlu untuk dilakukam untuk menciptakan ketertarikan terhadap produk yang 
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diproduksi oleh perusahaan tersebut. Review positif  yang terjadi di internet dapat 

menjadi faktor yang mempengaruhi respon yang tercipta dari konsumen sehingga 

mengarah ke minat beli (Jalilvand,2012). 

Sesuatu yang dapat  mempengaruhi keputusan seseorang dan merubah 

perilaku pembelian dapat . Seiring bertumbuhnya  dunia e-commerce, kebanyakan 

individu sering menggunakan pendapat atau opini dari orang lain dan juga 

rekomendasi yang diberikan oleh orang lain dalam melakukan keputusan untuk 

membeli bahkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk membeli sebuah 

produk (Lapel et al., 2011). 

Untuk e-commerce yang telah diberlakukan oleh mall di kota Batam 

sendiri, yaitu : Instagram sebagai media sosial yang sedang memiliki banyak 

sekali pengguna aktif dan sedang digemari oleh masyarakat di Indonesia, 

Facebook sebagai media sosial yang sudah memiliki pengguna tetap dan yang 

lebih spesial adalah beberapa mall di kota Batam seperti Mega Mall Batam Centre 

dan Grand Batam Mall memiliki aplikasi yang dapat diunggah di smartphone baik 

melalui Playstore dan melalui Appstore. Dalam aplikasi tersebut, memuat 

informasi yang berisikan tentang update mengenai mall baik itu dalam segi event 

yang akan segera berlangsung di mall, tenant-tenant apa saja yang terdapat di 

dalam mall, fasilitas-fasilitas apa saja yang dimiliki oleh mall dan tentu saja 

promo-promo apa saja yang sedang berlangsung di mall ataupun promo yang akan 

datang. Hal ini tentu dapat membantu pengunjung untuk mendapatkan informasi. 

  Dalam hal ini, penulis hendak mengetahui lebih dalam lagi pengaruh dari 

e-WOM dalam minat belanja di shopping mall di kota Batam dengan faktor brand 
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attitude dan brand image yang , sehingga penulis menentukan sebuah judul,yaitu: 

“ Analisa Pengaruh Electronic Word of Mouth terhadap Minat Belanja 

Konsumen di Mall Kota Batam” 

 

 1.2  Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Apakah terdapat pengaruh signifikan brand attitude  dalam minat belanja 

konsumen? 

b. Apakah terdapat pengaruh signifikan brand image dalam minat belanja 

konsumen? 

c. Apakah terdapat pengaruh signifikan e-WOM kepada brand attitude? 

d. Apakah terdapat pengaruh signifikan e-WOM kepada brand image? 

e. Apakah terdapat pengaruh signifikan e-WOM dalam minat belanja 

kosnumen? 

 

1.3   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1   Tujuan Penelitian 

    Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

a. Untuk mengetahui pengaruh signifikan brand attitude dalam minat 

belanja konsumen. 

b.   Untuk mengetahui pengaruh signifikan brand image dalam minat belanja 

konsumen. 
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c. Untuk mengetahui pengaruh signifikan e-WOM  kepada brand attitude 

dalam minat belanja konsumen. 

d. Untuk mengetahui pengaruh signifikan e-WOM kepada brand image 

dalam minat belanja konsumen. 

e. Untuk mengetahui pengaruh signifikan e-WOM dalam minat belanja 

konsumen. 

1.3.2   Manfaat Penelitian 

Berikut manfaat penelitian, yaitu :  

a.   Bagi Perusahaan 

  Diharapkan penelitian yang dilakukan dapat dijadikan sumbangan 

pemikiran bagi perusahaan mengenai pentingnya e-WOM bagi 

keberlangsungan pemasaran di mall kota Batam,  khususnya mengenai 

kelancaran dalam berkomunikasi yang dapat mempengaruhi minat 

belanja bagi konsumen. 

b.   Bagi Akademisi 

  Diharapkan penelitian yang dilakukan dapat dijadikan pengetahuan 

dan juga sarana implementasi dari ilmu atau pelajaran yang didapat saat 

di bangku perkuliahan pada bidang studi manajemen pemasaran, 

terkhusus mengenai e-WOM. 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Dalam menyusun skripsi ini, terdapat 5 (lima) bab dengan rincian sebagai 

berikut : 
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BAB I          : PENDAHULUAN 

  Pada bagian utama dari penelitian ini, peneliti akan memberikan 

penyajian gambaran mengenai materi dari keseluruhan penelitian. 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang dari sebuah 

permasalahan, pokok dari sebuah permasalahan, tujuan dan 

manfaat dari dilakukannya penelitian, dan sistematika pembahasan 

mengenai penelitian. 

BAB II         : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

  Pada bagian kedua dari penelitian ini, peneliti akan memberikan 

penyajian kerangka teori dari penelitian untuk membahas konsep 

dan teori apa saja yang penulis jadikan sebagai pedoman untuk 

melakukan penelitian ini.  Pada bab ini dijabarkan mulai dari 

model dari penelitian, hipotesis dari penelitian, dan operasional 

variabel. 

BAB III   : METODE  PENELITIAN 

 Pada bab metode penelitian, akan diuraikan objek penelitian, 

definisi operasional variabel, teknik pengumpilan data dan metode 

analisa data. 

BAB IV  : ANALISIS PEMBAHASAN 

 Pada bab keempat dari penelitian, akan disajikan statistik deskriptif 

yang berisikan data mengenai demografi responden, uji validitas 

dari data yang diperoleh oleh peneliti, uji reliabilitas oleh peneliti, 

dan bagaimana hubungan antar variabel satu dengan yang lainnya. 
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BAB V        : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Pada bagian kelima dari penelitian ini yang merupakan bagian 

terakhir, peneliti akan member kesimpulan dari penelitian, 

rekomendasi dan saran di masa mendatang guna perbaikan menuju 

hal yang lebih baik kedepannya. 
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