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1 PENDAHULUAN 
 

 
 

Latar Belakang 
 

Tingginya biaya media pemasaran konvensional seperti iklan televisi dan 
iklan cetak, pelaku pemasaran dapat melakukan aktivitas lain yang memiliki 
tujuan sama yaitu untuk meningkatkan penjualan, salah satunya melalui strategi 
word of mouth (WOM). WOM merupakan suatu kegiatan yang dapat memberikan 
alasan agar semua orang lebih mudah dan lebih suka membicarakan suatu produk. 
Pemasaran dari mulut ke mulut yang sering terjadi disekitar masyarakat itulah 
yang disebut sebagai WOM. Pemasaran WOM ini termasuk sederhana, tidak 
membutuhkan biaya besar namun tingkat efektifitasnya sangat besar, khususnya 
pada produk yang bersifat makanan khas oleh-oleh dari suatu daerah, misalnya 
prol tape dari Kota Jember. Karakteristik masyarakat Indonesia yang suka 
berkumpul dan bersosialisasi untuk bercerita akan hal-hal yang mereka sukai dan 
alami sangat relevan dengan jenis produk ini yang pada umumnya dibeli oleh 
konsumen untuk kepentingan sebagai buah tangan bagi mereka yang akan 
melakukan kunjungan atau bersosialisasi dengan rekan maupun keluarga yang 
berada di luar Kota Jember. 

Pembicaraan antara konsumen yang terjadi sehari-hari baik melalui 
komunikasi lisan secara langsung dengan tatap muka maupun menggunakan 
media seperti telepon, pesan SMS, dan media internet secara alamiah konsumen 
akan merekomendasikan produk yang telah mereka beli bila produk tersebut dapat 
memberikan kepuasan, dimana menurut Dumas (2010) kepuasan konsumen 
merupakan mediator antara WOM dengan produk . Namun kegiatan pemasaran 
membutuhkan lebih dari itu, dimana perusahaan mempunyai tugas untuk 
menimbulkan efek WOM.  

Kepercayaan konsumen terhadap iklan dan promosi sudah menurun, 
karena mereka menyadari bahwa pesan-pesan iklan yang dibuat untuk tujuan 
komersial atau kepentingan bisnis perusahaan yang melakukan kegiatan promosi. 
Flintoff dalam Wuryanto (2007) menyebutkan bahwa  iklan  hanya  memiliki  
interaksi  satu  arah  kepada  pelanggan,  sedangkan WOM  memiliki  interaksi  
dua  arah.  Selain  itu  WOM  dianggap  lebih  obyektif karena informasi yang 
sampai kepada calon pelanggan bukan berasal dari perusahaan, sehingga 
terkadang menyertakan kelemahan dari produk yang dapat diantisipasi oleh 
konsumen.  Hal inilah yang membuat WOM sangat berbeda, dimana pesan WOM 
mengenai produk berasal dari diri konsumen yang jelas-jelas tidak mewakili 
perusahaan. 

Kota Jember terkenal dengan kota tape singkong, yang mana adalah bahan 
baku utama untuk membuat prol tape. Prol tape hampir sama dengan cake tape, 
namun bahan yang digunakan bukan tepung terigu, tetapi menggunakan tape 
singkong. Prol tape memiliki banyak jenis rasa, seperti coklat, keju, kismis, dan 
original. UD. Primadona adalah salah satu pusat oleh-oleh sekaligus produsen 
produk prol tape yang memiliki merek Primadona. Prol Tape  Primadona  
merupakan  salah  satu  produk  agroindustri  yang  diolah secara inovatif oleh 
UD. Primadona dari bahan singkong menjadi produk cake sehingga produk 
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tersebut menjadi sangat terkenal sebagai makanan khas oleh – oleh Kota Jember 
dan menjadi  produk andalannya 

Kelezatan prol tape banyak diminati oleh konsumen, dalam sehari dapat 
terjual sekitar 250 sampai 300 kotak prol tape per hari, dan di hari libur bisa 
terjual beberapa kali lipat hingga 1000 kotak. Prol tape sudah ada sejak zaman 
Belanda, dan namanya juga tidak berubah hingga saat ini. Produk tersebut saat 
dimakan langsung pecah didalam mulut atau ngeprol, sehingga dinamakan kue 
prol. Resep prol tape sendiri sejak dahulu tidak mengalami perubahan, kecuali 
parutan keju dan variasi macam rasa agar terlihat mengikuti zaman, dimana 
produk prol tape sendiri mulai dikenal oleh konsumen sejak 12 tahun yang lalu, 
Wasono (2011).  

Harga prol tape Primadona untuk kemasan kecil adalah Rp 19.000 dan Rp 
23.000 ukuran besar. Kemasan yang terbuat dari bahan kertas dan terdapat tutup 
bagian atas dari plastik, sehingga pembeli dapat melihat taburan keju, kismis, 
coklat atau lainnya. Didalam kemasan juga disediakan pisau plastk kecil, sehingga 
pembeli bisa langsung menikmatinya di perjalanan. Pada setiap acara reuni-reuni 
perkumpulan warga Jember yang berada di Jakarta, kue prol tape selalu 
disuguhkan sebagai menu wajib untuk mengobati rasa rindu terhadap kampung 
halaman menurut Suryanto (2012).   Untuk data penjualan selama tahun 2012 
produk prol tape UD. Primadona dapat dilihat pada Tabel 1: 

 
Tabel 1 Rekapitulasi penjualan prol tape Primadona tahun 2012 
 

Bulan Prol 
besar 

Prol 
kecil 

Prol ori 
besar

Prol ori 
kecil 

Jumlah 
(kemasan) 

Januari 3.772 1.995 528 351 6.646 
Februari 3.375 1.559 466 291 5.691 
Maret 4.574 2.301 687 449 8.011 
April 3.916 1.712 751 435 6.814 
Mei 4.297 2.292 714 447 7.750 
Juni 4.289 2.207 983 545 8.024 
Juli 2.959 1.379 501 314 5.153 
Agustus 5.740 2.956 1.070 543 10.309 
September 3.012 2.562 965 465 7.004 
Oktober 2.958 1.986 806 489 6.239 
November 3.051 2.042 947 396 6.436 
Desember 2.890 2.148 832 405 6.275 
Total 44.833 25.139 9.250 5.130 84.352 
Rata-
rata/bulan 3.736 2.095 771 428 7.029 

Sumber : UD. Primadona, 2012 
Data penjualan tersebut didapatkan total produk Prol Tape Primadona  

yang terjual selama tahun 2012 adalah sebanyak 84.352 kemasan, dan rata-rata 
perbulan adalah sebanyak 7.029 kemasan yang terjual. Pada tahun 2012 kegiatan 
mudik sebelum lebaran padat dibulan Agustus, dimana pada data penjualan prol 
tape Primadona meningkat hingga 10.309 kotak selama 1 bulan dan diperoleh 
rata-rata 344 kemasan/hari. Dalam hal ini semakin menunjukkan bahwa intensitas 
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masyarakat yang hendak melakukan kegiatan silaturahmi kepada orang lain 
berpengaruh terhadap penjualan dan pemasaran dari mulut ke mulut, karena buah 
tangan yang mereka salurkan adalah prol tape yang disukai oleh konsumen, 
dimana proses pencitraan merek tersebut dapat terjadi. 

Banyak bentuk pemasaran yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam 
membuat suatu produk untuk memenangkan persaingan pasar,  terutama pada 
masyarakat Indonesia yang merasa bangga jika bepergian ke rumah saudara 
membawa oleh-oleh atau buah tangan yang sebagian besar produk yang dibawa 
adalah produk khas dari daerah asalnya, seperti prol tape di Kota Jember yang 
dibawa ke daerah lain oleh masyarakat yang umumnya cenderung senang 
bersosialisasi. Dari kegiatan bersosialisai atau biasa disebut dengan bersilaturahmi 
yang sudah menjadi budaya di Indonesia, khususnya masyarakat Jember yang 
dalam kegiatan tersebut secara tidak sengaja terjadi proses pemasaran suatu 
produk, yang akhirnya membuat komunikasi dari mulut ke mulut atau WOM 
mengenai pencitraan produk prol tape di hadapan masyarakat. 

Khasali (2003) berpendapat WOM sebagai sesuatu hal yang dibicarakan 
banyak orang. Pembicaraan terjadi dikarenakan ada kontroversi yang 
membedakan dengan hal-hal yang biasa dan normal dilihat orang. Seperti produk 
keripik Maicih yang dibicarakan karena rasa pedasnya, Roti Boy yang waktu 
pertama kali masuk Yogyakarta dengan antrian yang sangat panjang. Prol tape 
juga memiliki sesuatu hal yang berbeda karena produk khas dari suatu daerah, 
produk olahan dari bahan sederhana yang mempunyai nilai ekonomis relatif 
rendah namun memiliki rasa yang nikmat dan banyak disukai, bentuk baru dari 
cake, dan sebagainya. 

Keller (1998) mendefinisikan citra merek sebagai persepsi tentang merek 
sebagaimana yang dicerminkan oleh merek itu sendiri ke dalam memori ketika 
seorang konsumen melihat merek tersebut. Keller (2003) juga menyebutkan 
tentang faktor – faktor pendukung terbentuknya brand image dalam 
keterkaitannya dengan asosiasi merek:  
a. Favorability of brand association / Keunggulan asosiasi merek. 

Salah satu faktor pembentuk brand image adalah keunggulan produk, dimana 
produk tersebut unggul dalam persaingan.  

b. Strength of brand association/ Kekuatan asosiasi merek 
kepopuleran merek melalui berbagai strategi komunikasi yang diterapkan.  

c. Uniquesness of brand association / Keunikan asosiasi merek  
Merupakan keunikan–keunikan yang di miliki oleh produk tersebut. 

Selain komunikasi lisan WOM, brand image juga dapat dipengaruhi oleh 
alat-alat yang dapat digunakan dan dikendalikan pihak perusahaan untuk 
mempengaruhi reaksi para pembeli atau konsumen, yaitu kombinasi dari variabel-
variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran yaitu 4p 
(product, price, place, dan promotion) marketing mix, Kotler (2004). 

Dari kedua hal tersebut brand image mampu terbentuk yang akhirnya 
mampu membuat konsumen melakukan keputusan pembelian. Menurut Peter dan 
Olson (1999:162), “Keputusan pembelian adalah proses pengintegrasian yang 
mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku 
alternatif dan memilih salah satu diantaranya”. Menurut Sumarni (2008) 
berpendapat bahwa dalam memutuskan membeli, konsumen biasanya 
mengandalkan opini dari kelompok referensi yang dalam hal ini adalah 
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masyarakat yang membawa oleh-oleh produk prol tape daripada informasi dari 
iklan atau tenaga penjual.  Sumarwan (2009:250), juga mengungkapkan bahwa, 
“kelompok acuan atau reference group adalah seorang individu atau kelompok 
orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku seseorang”. Dengan demikian 
dapat dikemukakan bahwa kelompok acuan mempengaruhi perilaku individu 
(konsumen) dalam melakukan keputusan pembelian.  

Berdasarkan fenomena bisnis dan kajian empiris yang diuraikan di atas, 
peneliti merasa perlu untuk mengetahui adanya pengaruh komunikasi lisan WOM 
dan marketing mix dalam membentuk sebuah produk yang mana pembangunan 
citra merek tersebut mampu mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli 
prol tape, sehingga peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang 
“Analisis Pengaruh WOM Dan Marketing Mix Terhadap Keputusan Pembelian 
Prol Tape Primadona Melalui Brand Image”. 
 
 

Perumusan Masalah 
 
Konsumen prol tape Primadona semakin meningkat, mereka membeli prol 

tape Primadona karena pengaruh dari WOM, marketing mix, dan brand image 
masih belum diketahui kebenarannya. Untuk itu diperlukan adanya suatu riset 
untuk dapat mengetahui alasan apa sebenarnya yang membuat para konsumen 
memutuskan untuk membeli prol tape Primadona agar perusahaan dapat 
mengetahui setrategi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan penjualan. 
Penelitian di UD. Primadona ini juga merupakan salah satu alternatif dalam 
mengetahui pengaruh WOM dan marketing mix dalam pembentukan brand image 
serta dampaknya pada keputusan pembelian produk prol tape di Indonesia 
khususnya di UD. Primadona Jember-Jawa Timur.  Berdasarkan uraian diatas, 
maka yang menjadi permasalahan  pokok dalam  penelitian ini adalah: Apakah 
WOM berpengaruh secara signifikan terhadap brand image prol tape Primadona?, 
Apakah marketing mix 4P berpengaruh signifikan terhadap brand image prol tape 
Primadona?, Apakah brand image berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
membeli prol tape Primadona?, Apakah WOM berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan konsumen membeli prol tape Primadona?. 

 
  

Tujuan Penelitan 
 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk: 
a. Menganalisis pengaruh WOM dan marketing mix terhadap brand image  prol 

tape Primadona. 
b. Menganalisis pengaruh WOM dan brand image terhadap Keputusan Pembelian 

Prol Tape Primadona. 
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Manfaat Penelitian 
 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, antara lain : 
a. Bagi Peneliti 

Sebagai pengalaman yang berharga dalam menambah pengalaman dan 
pengetahuan, serta diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian 
selanjutnya. 

b. Bagi perusahaan 
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi 
UD. Primadona selaku produsen produk prol tape untuk menetapkan kebijakan 
dan strategi yang menyangkut WOM dan Marketing Mix. 

c. Bagi Akademis 
Sebagai referensi kepustakaan dalam memberikan informasi dan kontribusi 
bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen pemasaran 
khususnya tentang perilaku dan loyalitas konsumen. 
 
 

Ruang Lingkup Penelitian 
 

Agar penelitian ini lebih terarah dan jelas, maka permasalahan atau ruang 
lingkup dalam penelitian ini dibatasi, yaitu konsumen pria/wanita berusia 15 
hingga 50 tahun yang  membeli prol tape Primadona di toko pusat oleh-oleh UD. 
Primadona Jember-Jawa Timur. UD. Primadona memiliki tiga tempat penjualan 
atau toko, namun yang dijadikan sebagai tempat penyebaran kuisioner adala dua 
tempat yaitu toko yang terletak di Jl. Trunojoyo dan Jl. Bengawan Solo karena 
satu toko yang satunya hanya bersifat pelengkap dan pajangan saja yang terletak 
di rumah pemilik perusahaan. 
 
 
 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

Kerangka Teoritis 
 
Komunikasi Lisan Word Of Mouth 

Menurut Sumardy et al (2011:63), “WOM adalah kegiatan pemasaran 
yang dilakukan oleh sebuah merek agar konsumen membicarakan, 
mempromosikan, dan mau menjual merek kita kepada orang lain”.  Menurut 
Sernovitz (2006:5-6), “WOM adalah pembicaraan yang secara alami terjadi antar 
orang-orang”. WOM adalah pembicaraan konsumen asli dan terdiri dari dua jenis, 
yaitu: 

a. Organic word of mouth adalah pembicaraan yang bersemi secara alami 
dari kualitas positif dari perusahaan anda. 

b. Amplified word of mouth adalah pembicaraan yang dimulai oleh kampanye 
yang disengajakan untuk membuat orang-orang berbicara. 
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