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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  

Motto 

- Sincerity is the unification of ones wish and intent (Ibn Al-Qayyim). 

- Jangan berduka atas apa yang tidak dimiliki namun berbahagialah atas apa 

yang dimiliki (Husnu, 2020). 
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ABSTRAK 

 
Amali, Husnu Ulya. 2020. “Pengaruh Positive Word of Mouth Terhadap Consumer 

Trust Lembaga Bimbingan Belajar”. Skripsi. Jurusan Psikologi. Fakultas Ilmu 

Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Amri Hana Muhammad, 

S.Psi., M.A.  

 

Kata Kunci: Positive WOM, Consumer Trust, Lembaga Bimbingan Belajar 

 

Lembaga bimbngan belajar merupakan salah satu kebutuhan khususnya 

oleh siswa. Baik pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah 

atas hingga yang akan mendaftar ke perguruan tinggi. Konsumen ini tidak akan 

mengikuti lembaga bimbingan belajar apabila tidak percaya. Kepercayaan 

konsumen (consumer trust) inilah yang harusnya dibangun oleh pengelola. Pada 

kenyataannya siswa mengetahui suatu lembaga bimbingan belajar tidak lain dapat 

berasal dari teman maupun keluarganya dengan mendengar informasi-informasi 

melalui percakapan dari mulut ke mulut (word of mouth). WOM yang diterima 

maupun yang akan diberikan pada orang lain jika bersifat positif akan memberikan 

keuntungan pada suatu lembaga bimbingan belajar.  

Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran 

positive word of mouth, consumer trust, dan pengaruh positive word of mouth 

terhadap consumer trust lembaga bimbingan belajar. Pengumpulan data dilakukan 

menggunakan skala consumer trust dengan koefisien reliabilitas sebesar 0,947 dari 

40 aitem valid dan skala positive word of mouth dengan koefisien reliabilitas 

sebesar 0,874 dari 32 aitem valid. Metode sampling yang digunakan yaitu total 

sampling dengan jumlah subjek sebanyak 66 responden, dimana responden tersebut 

adalah member dari bimbingan belajar Primagama berbagai usia dan jenis kelamin. 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis regresi. Hasil uji 

hipotesis didapatkan signifikansi sebesar 0,363 dan koefisien determinasi (R 

square) sebesar 0,002 atau 0,2%. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis ditolak atau dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh positive word of 

mouth terhadap consumer trust lembaga bimbingan belajar. Faktor lain yang diduga 

mempengaruhi consumer trust yaitu satisfaction atau kepuasan pelanggan, citra 

merek, kualitas barang atau jasa, dan lainnya.  
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Saat setiap individu memulai kegiatannya tentu akan memerlukan kebutuhan-

kebutuhan yang memadai. Dengan adanya kebutuhan yang harus dipenuhi, indivdu 

akan mencari jalannya dengan cara apapun. Seperti yang diketahui bahwa ada 

bermaca-macam produk atau jasa yang diperlukan oleh seseorang diantaranya 

adalah pakaian, aksesoris, peralaatan rumah tangga dan pangan, alat tulis dan 

kantor, gadget, jasa pembuatan web, travel, hotel, training, seminar, jasa 

pemeliharaan peralatan hingga layanan bimbingan belajar. Untuk memenuhi 

kebutuhan pangan misalnya, individu perlu untuk membeli secara langsung 

maupun melalui perantara. Kebutuhan lainnya seperti bimbingan belajar dirasa 

perlu khususnya bagi pelajar, mulai sekolah dasar hingga sekolah menengah atas 

baik mata pelajaran tertentu maupun kursus keahlian khusus.  

Suatu layanan/produk yang telah mendapat penilaian dari penggunanya 

biasanya akan mendapat tempat tersendiri. Barang atau jasa yang diperoleh akan 

mendapat penilaian dari individu yang menjadi konsumen atau penggunanya secara 

tidak langsung. Penilaian tersebut dapat mengenai kualitas, kuantitas, maupun hal 

lain yang dapat dijadikan penilaian.  

Apabila suatu produk atau layanan yang diberikan dapat memuaskan 

konsumennya, tidak dipungkiri jika nantinya produk atau layanan tersebut akan 

didatangi dan diunakan terus-menerus sehingga menjadi langganan untuk 

konsumennya. Pada saat inilah biasanya konsumen akan percaya pada 
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layanan/produk tersebut. Kepercayaan konsumen ini biasa juga disebut consumer 

trust.  

Consumer trust yang baik atau kepercayaan konsumen merupakan sesuatu 

yang sangat diidamkan oleh para produsen. Dengan munculnya consumer trust 

dapat berarti bahwa suatu produk atau jasa yang digunakan sesuai dengan harapan 

konsumen. Adanya kepercayaan dari konsumen juga dapat berdampak pada 

peningkatan penggunaan dan penjualan. 

Hasil penelitian yang dilakukan Walzuch, Seelen, dan Lundgren (2001) 

didapatkan bahwa hanya jika konsumen percaya maka mereka akan merasa bebas 

memilih produk, memberi informasi personal, dan membayar dengan metode 

sebagai pembayaran selain cash. Dengan unculnya perasaan konsumen yang 

merasa bebas dan percaya dapat dimungkinkan bila hasil penjualan dan 

kepercayaan akan meningkat. 

Consumer trust juga dapat timbul karena adanya tanggung jawab dari penyedia 

jasa atau produk. Penyedia layanan jasa atau produk yang menunjukkan 

kepeduliannya terhadap konsumen akan lebih dipercaya konsumennya. Untuk 

itulah diperlukan kepekaan yang baik dari penyedia jasa atau produk agar 

konsumennya merasa nyaman supaya nantinya kepercayaan konsumen (consumer 

trust) dapat terjaga terus.  

Consumer trust atau kepercayaan konsumen juga berdampak pada citra 

perusahaan seperti hasil penelitian dari Park, Lee, dan Kim (2014). Konsumen yang 

ppercaya akan produk atau layanan akan menggambarkan citra perusahaan dengan 

baik. Pemberian layanan yang baik dan produk yang baik akan mempengaruhi 



3 
 

 

kepercayaan konsumen yang kemudian memberikan citra perusahaan yang baik 

pula. 

Kepercayaan konsumen atau consumer trust dapat timbul dari hasil perlakuan 

saat layanan maupun sekedar pengetahuan dari berbagai sumber yang didapat 

seseorang. Consumer trust berkaitan erat dengan tantangan dalam memuaskan 

konsumen dimana tantangan tersebut yaitu membangun dan mempertahankan 

kepercayaan konsumen pada penyedia layanan jasa/produsen. Tidak mudah 

membangun dan mempertahankan kepercayaan konsumen. Satu langkah yang salah 

akan mempengaruhi kepercayaan konsumen (consumer trust) yang telah ada.  

Kepercayaan pada konsumen ini perlu dibangun oleh produsen atau penyedia 

layanan jasa. Zucker (Cazier dalam Susanti & Hadi, 2013) memberikan 

pemahaman tentang terbentuknya keperyaan, yaitu: (a) kepercayaan berdasarkan 

proses, (b) kepercayaan berdasarkan institusi, serta (c) kepercayaan berdasarkan 

karakteristik. Kepercayaan pada proses mengacu pada proses pertukaran sosial, 

pengalaman diantara produsen/penyedia layanan jasa dengan konsumen, ataupun 

sekedar mendengan cerita dari orang lain. Untuk kepercayaan berdasarkan institusi 

mengacu pada penggunaan orang ketiga selaain produsen/penyedia layanan jasa 

dan konsumen seperti agen. Sedangkan kepercayaan berdasarkan karakteristik 

mengacu pada karakteristik, etnis, kongruen nila, dan pengalaman yang dibagikan 

antara penjual dan pembeli/konsumen. Cazier (dalam Susanti & Hadi, 2013) 

menyebutkan ketiga aspek tersebut tidak harus muncull pada satu individu karena 

ketiganya memiliki mekanisme yang berbeda pada diri individu.  
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Kepercayaan tidak hanya ditunjukkan melalui tindakan atau perilaku namun 

juga dapat terlihat dari adanya kepercayaan pada sautu kata-kata. Kata-kata didapat 

dari orang lain mapun dari iklan atau promosi yang ditampilkan untuk suatu produk 

atau layanan. Kepercayaan konsumen (consumer trust) yang didapat dari iklan 

merupakan penggambaran suatu produk/layanan dengan menggunakan merek. 

Merek yang digunakan haruslah memiliki nilai yang berbeda dan melekat pada 

produk/layanan agar menarik konsumen. Untuk itulah perlu ditentukan pada suatu 

produk atau layanan yang ada dengan sebuah keunggulan. 

Faktor lain biasanya menjadi pedoman konsumen untuk mempercayai suatu 

produk/layanan diantaranya faktor pengalaman, faktor pengetahuan, dan faktor-

faktor lain. Faktor pengalaman tidak hanya merupakan pengalaman yang dialami 

langsung oleh konsumen setelah menggunakan produk atau layanan, namun juga 

dapat berasal dari pengalaman orang lain seperti teman, keluarga, dan orang 

terdekat lainnya.  

 Pelanggan yang percaya kepada produsen akan memberikan keuntungan 

bagi produsen/pemberi layanan jasa. Menurut Zeithaml dan Bitner (dalam Maliyah, 

2015) produsen akan memperoleh (a) pembelian yang meningkat, (b) biaya lebih 

rendah, (c) retensi karyawan. Dari hal tersebut dapat dairtikan jika produsen akan 

mendapat keuntungan dengan pembelian produk yang meningkat oleh konsumen 

dikarenakan adanya rasa percaya. Keuntungan lain yang didapat produsen/penyedia 

layanan yaitu biaya lebih rendah, dimana yang dimaksud adalah biaya produksi, 

biaya kirim, dan biaya lainnya. Keuntungan selanjutnya yang didapat yaitu retensi 
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karyawan dimana berarti produsen/penyedia layanan akan lebih mudah dalam 

mempertahankan karyawan agar tetap bekerja di perusahaan.  

Consumer trust harus dibangun terus-menerus dan dipertahankan. Bahkan saat 

nantinya konsumen merasa percaya dengan produk/layanan, pembicaraan-

pembicaraan positif mengenai produk atau layanan akan menyebar ke konsumen 

lain dengan sendirinya. Komunikasi dari mulut ke mulut konsumen yang bertujuan 

memberikan informasi kepada orang lain secara oral ini disebut word of mouth.  

Word of mouth biasanya dimanfaatkan perusahaan untuk mendapatkan iklan 

secara mudah dan gratis karena tidak memerlukan biaya sebab tidak memerlukan 

persetujuan dari pihak manapun. Suatu penelitian telah dilakukan bahwa sekarang 

iklan baik media cetak maupun elektronik sudah tidak terlalu mempengaruhi 

keputusan konsumen. Sebuah survey di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa 

78% perusahaan menyatakan bahwa iklan televisi berdurasi 30 detik sudah tidak 

efektif lagi. Word of mouth dianggap lebih berpengaruh dalam mempromosikan 

suatu produk tertentu. Penelitian lain yang dilakukan oleh Piarna (2014) 

mendapatkan hasil bahwa sumber informasi tidak langsung mempengaruhi 

kepercayaan dan keputusan bertransaksi. Dimana sumber informasi tidak langsung 

ini termasuk juga word of mouth.  

Penelitian yang dilakukan oleh Trusov, Bucklin, dan Pauwels (2009) 

menunjukkan bahwa word of mouth memiliki dampak/efek dan respon yang lebih 

tinggi daripada pemasaran secara tradisional. Dengan adanya word of mouth, 

konsumen yang tidak tahu menahu mengenai produk/layanan menjadi tahu 

sehingga akan menggunakan layanan/produk. Konsumen yang mendapat word of 
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mouth mendapat efek dari hal lainnya. Makin besar resiko yang dirasakan 

pelanggan dalam membeli suatu jasa, makin aktif mereka mencari dan 

mengandalkan berita dari mulut ke mulut (word of mouth) untuk membantu 

pengambilan keputusan mereka dan konsumen yang kurang informasi mengenai 

suatu jasa lebih bergantung pada word of mouth ketimbang pelanggan yang sudah 

paham (Lovelock & Wirtz dalam Putri & Suhariadi, 2013). 

Word of mouth dibedakan menjadi dua yaitu positive word of mouth dan 

negative word of mouth. Akan terjadi positive word of mouth apabila konsumen 

menerima hasil dan dampak yang baik serta memuaskan dari suatu produk atau 

layanan. Berkebalikan dengan hal tersebut, suatu produk atau layanan akan menjadi 

negative word of mouth apabila konsumen tidak mendapat hal-hal baik yang 

diharapkan darinya. Baik positif maupun negatif, word of mouth mempengaruhi 

pemikiran konsumennya sehingga produsen atau penyedia layanan harus 

menampilkan yang terbaik bila tidak ingin merugi. Produsen atau penyedia layanan 

tentu lebih menginginkan positive word of mouth. Ketika konsumen merasa puas, 

positive word of mouth yang diberikan akan lebih sering dan lebih mungkin untuk 

merekomendasikan kepada orang lain.  

Day (dalam Harrison-Walker, 2001) mengungkapkan telah menghitung bahwa 

WOM (word of mouth) sembilan kali seefektif iklan dalam mengubah 

kecenderungan yang tidak menguntungkan atau netral menjadi sikap positif. Jika 

word of mouth dilakukan secara positif tentunya hal ini akan memberikan 

keuntungan-keuntungan pada produsen/penyedia layanan.  
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Positive word of mouth dibutuhkan untuk menimbulkan kepercayaan 

konsumen (consumer trust). Kepercayaan konsumen nantinya diharapkan akan 

membawa suatu produk atau layanan digunakan berulang kali akibat kepercayaan 

yang timbul. Penelitian yang dilakukan oleh Martin (2017) menunjukkan bahwa 

WOM positif memiliki efek signifikan lebih besar pada sikap penerima terhadap 

fokus produk daripada WOM negatif. Produsen atau penyedia layanan jasa harus 

menyusun strategi yang tepat agar mendapat kepercayaan dari konsumen terutama 

melalui positive word of mouth.  

Selain hal yang telah disebutkan diatas, kepercayaan konsumen dapat 

disebabkan oleh berbagai hal, sepertii halnya pada dalam lembaga bimbingan 

belajar. Lembaga bimbingan belajar merujuk pada lembaga yang bergerak dalam 

bidang jasa yang dikelola oleh swasta yang bertujuan untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan serta sebagai tempat konsultasi belajar siswa. 

Lembaga bimbingan belajar menjadi penting untuk digunakan sebagai tempat 

penelitian karena dengan konsumennya yang merupakan pelajar akan bertambah 

dan sislih berganti dibarengi dengan kepercayaan yang tumbuh dari omongan dari 

mulut (word of mouth) yang nantinya dapat membantu perusahaan penyedia 

layanan jasa dalam memahami konsumennya yang berbeda dalam berbagai hal. 

Selain itu juga untuk mengetahui apakah word of mouth mempengaruhi 

kepercayaan konsumen (consumer trust) dalam hal ini membimbing pelajar agar 

lebih memahami pelajaran mereka. 

Meningkatkan kebutuhan akan peningkatan kemampuan dan potensi dalam hal 

pelajaran disertai dengan menjamurnya lembaga bimbingan belajar. Berbagai 
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alasan pelajar mengikuti les di lembaga bimbingan belajar, misalnya: orang tua 

yang tidak dapat membantu memahami pelajaran dikarenakan sibuk, kurikulum 

pendidikan yang lebih rumit dan mengharuskan siswanya untuk memahami 

pelajarannya sendiri, hingga syarat masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya 

dengan kriteria-kriterianya yang lebih sulit. Seperti halnya di daerah Ungaran, 

Kabupaten Semarang banyak terdapat lembaga bimbingan belajar mulai dari yang 

baru buka dan masih kecil hingga yang sudah memiliki nama seperti Primagama, 

Neutron, dan Ganesha Operation. Siswa R mengungkapkan “saya pernah denger 

nama-nama bimbel kaya Primagama, GO, trus Neutron juga, tapi belum pernah ikut 

bimbel”. 

Dari ketiga lembaga belajar tersebut, namanya sudah tidak asing bagi pelajar 

di Ungaran Kabupaten Semarang terutama pelajar sekolah menengah atas atau 

kejuruan. Kebanyakan dari siswa SMA/SMK mengikuti lembaga bimbingan 

belajar ini untuk bersiap menghadapi ujian nasional maupun mempersiapkan diri 

ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu universitas. Sebanyak 3 dari 26 

Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di 

Ungaran dipilih menjadi tempat studi pendahuluan dalam penelitian.  

Studi pendahuluan yang telah peneliti lakukan dengan pelajar SMA dan SMK 

berusia 15-18 tahun pada tiga sekolah di Ungaran disajikan dalam tabel sebagai 

berikut:  
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Tabel 1.1 Hasil Rekapitulasi Kuesioner Studi Pendahuluan Kepercayaan 

Konsumen pada Lembaga Bimbingan Belajar 

 

No Pernyataan Ya Tidak 

1 Saya percaya lembaga bimbingan belajar akan selalu 

memberikan pelayanan terbaik pada konsumen 

83,33%  

(15) 

16,67% 

(3) 

2 Saya percaya jika les di lembaga bimbingan belajar 

maka akan lebih pintar 

50% 

(9) 

50% 

(9) 

3 Saya yakin akan lebih paham mata pelajaran jika les 

di lembaga bimbingan belajar  

72,22% 

(13) 

27.78% 

(5) 

4 Saya percaya bahwa lembaga bimbingan belajar 

memberikan kenyamanan dalam proses belajar 

94,44% 

(17) 

5,56% 

(1) 

5 Saya merasa lembaga bimbingan belajar mempunyai 

reputasi yang baik 

100% 

(18) 

0% 

(0) 

 

Dari hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan, secara umum sebanyak 15 

subjek (83,33%) menganggap lembaga bimbingan belajar dipercaya akan 

memberikan pelayanan terbaik. Sebanyak 13 subjek (72,22%) yakin akan dapat 

menjadi lebih mengerti mengenai pelajaran. Sebanyak 17 subjek (94,44%) percaya 

bahwa lembaga bimbingan belajar memberikan kenyamanan. Serta sejumlah 18 

subjek (100%) menganggap lembaga bimbingan belajar memiliki reputasi yang 

baik. Akan tetapi, tidak lebih dari 50% subjek tidak percaya bahwa dengan 

mengikuti les di lembaga bimbingan belajar akan menjadi lebih pintar. 

Tabel 1.2 Lembaga Bimbingan Belajar yang Dipercaya 

No Lembaga bimbingan 

belajar 

Frekuensi 

1 Neutron 55,55% = 10 

2 Genesha Operation 27,77% = 5 

3 Primagama 16,67% = 3 

 

 Dari hasil studi pendahuluan mengenai lembaga bimbingan belajar yang 

dapat dipercaya hingga yang tidak bisa dipercaya didapatkan bahwa diantara tiga 
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lembaga bimbingan belajar Neutron, Primagama, dan Ganesha Operation 

menunjukan bahwa Neutron menjadi lembaga bimbingan belajar yang paling 

dipercaya dengan presentase 55,55% (10 orang), kemudian disusul Ganesha 

Operation sebanyak 27,77% (5 orang) dan terakhir Primagama dengan hanya 

16,67% (3 orang). Dari hasil tersebutlah peneliti akan melakukan penelitian pada 

lembaga bimbingan belajar dengan kepercayaan dari konsumen yang paling rendah 

yaitu Primagama. Wawancara dengan seorang siswa N mengatakan “Aku pernah 

denger bimbel-bimbel itu, tapi kata temenku Neutron enak, lebih enak dari 

Primagama. Kalo yang satu kurang tau”. Dari wawancara tersebut dapat dimengerti 

bahwa omongan dari mulut ke mulut yang positif (positive word of mouth) 

mengakibatkan orang yang menerima pesan selanjutnya diharapkan akan percaya 

pada pengalaman yang telah dialami dan dikabarkan. Sedangakan siswa A 

berpendapat “Paling tau Pimagama, tapi kata orang-orang bagusan GO, Neutron 

bagus juga sih katanya. Kalo sama Primagama bagusan dua yang tadi. Belum 

pernah nyoba sih tapi kata orang sekarang bagusan dua yang tadi”. Dari wawancara 

siswa A didapatkan jika omongan dari mulut ke mulut (word of mouth) lebih 

mempengaruhi pandangan mengenai bimbingan belajar mana yang akan dipilih 

meskipun tidak memiliki pengalaman sama sekali pada bimbingan belajar yang 

disebutkan.  

Dengan adanya lebaga-lembaga bimbingan belajar yang telah ada ini 

menambah jelas kepentingan pelajar yang memerlukannya. Kemajuan-kemajuan 

yang dicapai pelajar yang mengikuti lembaga bimbngan belajar menjadi salah satu 

tolak ukur kepercayaan konsumen dalam memilih lembaga bimbingan belajar mana 
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yang akan diikuti. Dari hal tersebutlah, lembaga bimbingan belajar mendapat 

kedudukannya dan tidak dapat terlepas dari pelajar. 

Konsumen yang percaya akan suatu lembaga bimbingan belajar dan merasa 

perlu untuk menyampaikan kepercayaannya ini secara tidak langsung akan 

melakukan word of mouth atau omongan dari mulut ke mulut. Dalam hal ini 

konsumen tidak memerlukan perintah dan mendapat upah dari lembaga bimbiangan 

belajar yang diiikuti. Dengan sesuka hati konsumen akan memberitahukan kabar 

mengenai lembaga bimbangan belajar. Untuk itulah diperlukan kepercayaan 

konsumen (consumer trus) agar konsumen menyampaikan hal yang baik kepada 

konsumen lain mengenai suatu lembaga bimbingan belajar.  

Betapa berpengaruhnya word of mouth pada konsumen. Dari word of mouth 

saja konsumen mendapat pengetahuan yang baik dan positif dari konsumen yang 

telah menggunakan sebelumnya mengenai layanan khususnya pada lembaga 

bimbingan belajar yang akan diterima.  

Alangkah baiknya bila produsen/penyedia layanan jasa memahami kebutuhan 

konsumen agar efek atau dampak yang akan disebarluaskan nantinya melalui word 

of mouth bisa menguntungkan. Word of mouth yang diharapkan produsen/penyedia 

layanan adalah positive word of mouth yang nantinya diharapkan berdampak positif 

juga terhadap produk/layanan. Positive word of mouth nantinya akan menimbulkan 

akibat-akibat yang kemungkinan dapat diperkirakan oleh produsen/penyedia 

layanan salah satunya dampak terhadap keprcayaan konsumen (consumer trust) 

terutama pada lembaga bimbingan belajar.  
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Penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai dampak atau efek 

kepercayaan kosumen (consumer trust), penyebab kepercayaan konsumen, seta 

respon mengenai informasi tidak langsung (word of mouth). Namun belum ada 

penelitian yang berfokus pada pengaruh positive word of mouth pada kepercayaan 

konsumen (consumer trust). Maka dari hal tersebutlah penelitian ini dilakukan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana gambaran positive word of mouth pada konsumen lembaga 

bimbingan belajar di Primagama? 

2. Bagaimana gambaran consumer trust pada konsumen lembaga bimbingan 

belajar di Primagama? 

3. Apakah ada pengaruh positive word of mouth terhadap consumer trust pada 

konsumen lembaga bimbingan belajar di Primagama? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui gambaran positive word of mouth pada konsumen lembaga 

bimbingan belajar di Primagama 

2. Untuk mengetahui gambaran consumer trust pada konsumen lembaga 

bimbingan belajar di Primagama 

3. Untuk menguji pengaruh positive word of mouth terhadap consumer trust pada 

konsumen lembaga bimbingan belajar di Primagama 
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1.4 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu memberikan sumbangan ilmiah 

pada psikologi industri organisasi khususnya mengenai pengaruh positive word of  

mouth terhadap consumer trust.  

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pada 

produsen/penyadia layanan mengenai akibat positive word of mouth terhadap 

kepercayaan konsumennya (consumer trust) dan mengetahui kebutuhan-kebutuhan 

yang diperlukan konsumennya. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Consumer Trust 

2.1.1 Definisi Consumer Trust 

 Consumer trust dalam arti bahasa Indonesia kepercayaan konsumen 

memiliki berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli.  Definisi-definisi 

tersebut dapat mewakili arti consumer trust. Seperti yang dikemukakan beberapa 

ahli berikut ini.  

Sirdeshmukh, Singh, dan Sabol (2002) mendefinisikan consumer trust 

sebagai harapan yang dipegang oleh konsumen bahwa penyedia layanan dapat 

bertanggung jawab dan dapat diandalkan untuk memenuhi janji-janjinya. 

Sedangkan Park, Lee, dan Kim (2014) menyatakan “kepercayaan didefinisikan dari 

perspektif konsumen sebagai keyakinan konsumen bahwa suatu perusahaan akan 

tampil dengan cara yang konsisten dengan harapan mengenai keahlian, integritas, 

dan itikad baik”.  

Mowen dan Minor (Adji & Semuel, 2014) menyatakan bahwa “kepercayaan 

merupakan semua pengetahuan yang dimiliki konsumen dan semua kesimpulan 

yang dibuat tentang objek, atribut dan manfaatnya”. Selanjutnya Mayer, Davis, dan 

Schoorman (1995), kepercayaan pelanggan didefinisikan sebagai kesediaan satu 

pihak untuk menerima resiko dari tindakan pihak lain berdasarkan harapan bahwa 

pihak lain akan melakukan tindakan penting untuk pihak yang mempercayainya, 

terlepas dari kemampuan untuk mengawasi dan mengendalikan tindakan pihak 

yang dipercaya. Kemudian Morgan dan Hunt (Terenggana, Supit, & Utami, 2013) 
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menyatakan “kepercayaan adalah keyakinan konsumen akan kejujuran, keandalan, 

dan integritas pengecer kepada konsumen”.  

 Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan 

bahwa consumer trust atau kepercayaan konsumen adalah keyakinan maupun 

harapan konsumen kepada perusahaan atau penyedia layanan mengenai 

kemampuan memenuhi tanggung jawab, kewajiban dan itikad baik dalam 

memenuhinya.  

2.1.2 Dimensi Consumer Trust 

 Sedangkan McKnight et al (2002) menyatakan bahwa dua dimensi 

consumer trust, yaitu:  

1. Trusting Belief 

Trusting belief adalah sejauh mana seseorang percaya dan merasa yakin 

terhadap orang lain dalam suatu situasi. Trusting belief adalah persepsi pihak yang 

percaya (konsumen) terhadap pihak yang dipercaya (penjual) yang mana penjual 

memiliki karakteristik yang akan menguntungkan konsumen. McKnight et al 

(2002) menyatakan bahwa ada tiga elemen yang membangun trusting belief, yaitu 

benevolence, integrity, dan competence. 

2. Trusting Intention 

Trusting intention adalah suatu hal yang disengaja dimana seseorang siap 

tergantung pada orang lain dalam suatu situasi, ini terjadi secara pribadi dan 

mengarah langsung kepada orang lain. Trusting intention didasarkan pada 

kepercayaan kognitif seseorang kepada orang lain. McKnight et al (2002) 

menyatakan bahwa ada satu elemen yang membangun trusting intention yaitu 
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willingness to depend. Kesediaan untuk bergantung (willingness to depend) adalah 

konstruk kepercayaan (McKnight et al., 2002) dalam hal itu mencerminkan 

kerentanan kehendak, sebuah konsep yang biasa digunakan untuk mendefinisikan 

kepercayaan (Mayer et al., dalam McKnight., 2002). Dengan demikian, meyatakan 

kemauan umum untuk bergantung pada yang lain berarti seseorang telah membuat 

pilihan sadar untuk mengesampingkan keraguan dan untuk melangkah maju dengan 

hubungan lain dalam kepemilikan kembali (Holmes dalam McKnight et al., 2001). 

2.1.3 Elemen Consumer Trust 

McKnight et al (2002) menyatakan bahwa ada elemen-elemen pada tiap 

dimensi consumer trust, berikut penjelasannya: 

1. McKnight et al (2002) menyatakan bahwa ada empat elemen yang membangun 

trusting belief, yaitu benevolence, integrity, competence, dan predictability.  

a. Benevolence 

Benevolence adalah sejauh mana trustee ingin melakukan dan 

memberikan yang terbaik kepada trustor. Benevolence mencakup sikap 

loyal, tanggung jawab, dan niat untuk memenuhi kewajiban yang 

dijanjikan, dan juga minat pada kepentingan. 

b. Integrity 

Integrity merupakan persepsi trustor bahwa trustee akan bertahan 

pada seperangkat prinsip yang telah diberikan kepada trustor. Disini 

termasuk kejujuran dan janji dari trustee. Integrity disini dikaitkan dengan 

moralitas trustee, kejujuran, kredibilitas, keandalan, kebaikan, dan 

menjaga janji.  
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c. Competence 

Competence adalah sekelompok keahlian, kompetensi, 

keterampilan, kapasitas dan karakteristik yang memungkinkan satu pihak 

memiliki domain spesifik. Juga termasuk kemampuan trustee untuk 

melakukan apa yang dibutuhkan trustor.  

d. Predictability 

Predictability mencakup konsistensi yang dihasilkan dari 

kepercayaan trustor bahwa trustee akan mematuhi transaksi yang 

dijanjikan. Dimana digunakan untuk menegakkan prediksi dengan 

mengurangi ketidakpastian dan resiko.  

2. McKnight et al (2002) menyatakan bahwa ada satu elemen yang membangun 

trusting intention yaitu willingness to depend.  Willingness to depend yaitu 

kesediaan untuk bergantung, maksudnya adalah keputusan untuk membuat 

seseorang rentan terhadap produsen/penyedia layanan. Dapat dikatan juga 

menyatakan kemauan untuk bergantung pada yang lain berarti seseorang telah 

membuat pilihan  untuk mengesampingkan keraguan.  

Sedangkan Mayer, Davis, dan Schoorman (1995) mengemukakan elemen 

atau yang disebutnya faktor-faktor dari kepercayaan yaitu: 

1. Ability 

Ability (kemampuan) adalah sekelompok keahlian, kompetensi, dan 

karakteristik yang memungkinkan satu pihak memiliki domain spesifik.  

2. Benevolence 

Benevolence adalah sejauh mana trustee ingin melakukan dan memberikan  
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yang terbaik kepada trustor, terlepas dari motif keuntungan yang sifatnya 

egosentris.  

3. Integrity 

Integrity merupakan persepsi trustor bahwa trustee akan bertahan pada 

seperangkat prinsip yang telah diberikan kepada trustor. 

2.1.4 Anteseden Consumer Trust 

Chatzopoulou dan Santouridis (2018) menyebutkan anteseden dari 

consumer trust yaitu:  

1. Shared values  

Shared values didefiniskan sebagai membangun kepercayaan mitra 

mengenai perilaku, tujuan, dan kebijakan yang dapat diterima atau tidak dapat 

diterima. 

2. Satisfaction 

Satisfaction atau kepuasan konsumen mengenai produk atau layanan 

berkaitan dengan pemenuhan harapan dan kebutuhan. Kepuasan disini adalah 

akumulasi positif antara harapan dan pengalaman.  

3. Conflict 

Conflict yaitu perbedaan antara perspektif yang mana menghambat untuk 

mencapai tujuan bersama atau antara pengalaman yang dirasakan.  

4. Privacy Policy 

Privacy policy atau kebijakan privasi mengacu pada hak untuk dibiarkan 

sendiri dan kemampuan seseorang untuk mengendalikan, mengelola, dan 

secara selektif mengungkapkan informasi pribadi.  
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2.1.5 Faktor yang Mempengaruhi Consumer Trust  

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi trust (consumer trust). Walzuch 

dan Lundgren (2001) menyebutkan faktor dalam trust yaitu: 

1. Personality-based factors 

Menurut Dibb et al. (Walzuch & Lundgren, 2001), kepribadian terdiri dari 

“semua sifat dan perilaku internal yang membuat seseorang unik”. Costa dan 

McCrae (Walzuch & Lundgren, 2001) mengemukakan teori sifat yang berisi lima 

sifat yaitu extraversion, neuroticism, agreeableness, conscientiousness, dan 

openness to experience.  

2. Perception-based factors 

Didalamnya termasuk reputasi yang dirasakan, investasi yang dirasakan, 

persepsi kesamaan, persepsi normalitas, kontrol yang dirasakan, dan persepsi 

keakraban konsumen. Faktor persepsi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori 

sumber informasi yaitu (1) sumber yang didominasi konsumen (dari mulut ke 

mulut; informasi dari teman dan kerabat); (2) sumber netral; dan (3) pemasar 

mendominasi sumber (barang) menurut tingkat kepentingannya.  

3. Experience-based factors 

Pengalaman didefinisikan sebagai pengetahuan tangan pertama. Aspek 

terkait pengalaman yaitu pengalaman dari waktu ke waktu, kepuasan, dan 

komunikasi.  

4. Knowledge-based factors 

Konsumen dengan pengetahuan yang baik tentang praktik informasi negatif 

akan kurang percaya. Sedangkan konsumen yang menyadari apa yang mungkin 
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terjadi ketika menggunakan praktik informasi akan lebih percaya, karena mereka 

merasa memegang kendali.   

5. Attitude-based factors 

Sikap konsumen tentang kepercayaan perlu mempertimbangkan 

komponennya yaitu sikap terhadap computer, internet, dan belanja itu sendiri. 

Kepercayaan konsumen (consumer truts) penting adanya terutama bagi produsen 

atau penyedia layanan. Apabila konsumen percaya pada suatu produk atau layanann 

maka produsen atau penyedia layanan-lah yang akan mendapat berbagai 

keuntungan dan manfaat seperti meredakan perasaan ketidakpastian dan resiko, 

terbentuknya komitmen, keikutsertaan konsumen dalam bisnis di masa mendatang, 

menerima bahkan menyebarkan informasi yang diterima dan dialami dengan 

sukarela. Tidak mudah memunculkan kepercayaan konsumen namun hal tersebut 

menjadi pondasi bagi perusahaan.  

Permasalahan yang akan timbul apabila kepercayaan konsumen tidak 

timbul dan apabila sudah ada kepercayaan namun perlahan menghilang karena apa 

yang diharapkan jonsumen tidak terpenuhi dengan pengalaman yang diraskan dari 

sutu produk atau layanan. Menjaga kepercayaan konsumen yang ada lebih sulit dan 

akan lebih merugikan produsen atau penyedia layanan jika tidak adanya 

kepercayaan dari konsumen.  

2.1.6 Pengukuran Consumer Trust 

Penelitian Piarna (2014) menggunakan skala dengan indikator-indikatornya 

yaitu kebaikan, integritas, dan kompetensi yang mana indikator-indikator 

mencerminkan kemauan, itikad baik, ketepatan, kejujuran, kemampuan dan 
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pengetahuan yang diadopsi dari penelitian Gee et al (2012), Huei dan Gee (2006), 

Rofiq (2007), McKnight et al (2002), dan Al-maghrabi et al (2010). Sedangkan 

penelitian consumer trust lainnya dilakukan oleh Terenggana, Supit, dan Utami 

(2013) menggunakan skala penelitain dengan tiga dimensi dari Ramadania (2003) 

yaitu reputasi produk, keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan produk, 

manfaat produk, dan sati dimensi dari Mayer et al (1995) yaitu integrity.  

Selanjutnya penelitian Adji dan Semuel (2014) mengungkapkan consumer 

trust dengan menggunakan dimensi dari McKnight (2002) yaitu trusting belief dan 

trusting intention. Kemudian Muttaqin dan Utama melakukan penelitian consumer 

trust dengan menggunakan pengukuran skala kuesioner dari indikator McKnight et 

al (2002) yaitu benevolence, integrity, competence, willingness to depend, dan 

subjective probability of depending. Lebuh lanjut, penelitian yang dilakukan 

Kantsperger dan Kunz (2010) mengenai consumer trust menggunakan dua dimensi 

yang diadopsi dari Moorman (1992), Garbariono dan Johnson (1999), Sirdeshmukh 

et al (2002), Delgado–Ballester et al (2003), serta Young dan Albaum (2003) yaitu 

credibility dan benevolence.  

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, peneliti 

memutuskan tidak menggunakan skala dari Piarna (2014), Terenggana, Supit, dan 

Utami (2013), dan Kantsperger dan Kunz (2010). Namun peneliti akan mengadopsi 

skala yang digunakan Adji dan Semuel (2014) serta Muttaqin dan Utama dimana 

menggunakan dimensi yaitu trusting belief dan trusting intention dan elemen dalam 

dimensi tersebut yaitu benevolence, integrity, competence, predictability dan 
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willingness to depend milik McKinght (2002) dengan disesuaikan faktor milik 

Mayer, Davis, dan Schoorman (1995).  

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan diatas, disimpulkan dalam 

penelitian ini menggunakan dimensi trusting belief dengan elemen-elemennya yaitu 

benevolence, integrity, competence, dan predictability serta dimensi trusting 

intention dengan elemennya yaitu willingness to depend. Kemudian dihasilkan 

pengukuran untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Pengukuran Consumer Trust 

Variabel Dimensi Elemen 

Consumer Trust 

Trusting Belief 

Benevolence  

(kebajikan, perbuatan baik) 

Integrity  

(integritas, keutuhan) 

Competency 

(kompetensi) 

Predictability 

(kemungkinan meramalkan) 

Trusting Intention Willingness to depend 

(kesediaan untuk bergantung) 

 

 Peneliti menggunakan dimensi dengan elemen-elemen didalamnya untuk 

melakukan pengukuran penelitian dari McKnight (2002) dengan alasan bahwa 

dimensi serta elemen telah dirasa sesuai dan dapat mengungkapkan kepercayaan 

konsumen atau consumer trust dalam penelitian ini secara lebih mendalam.  

2.2 Positive Word of Mouth 

2.2.1 Definisi Positive Word of Mouth  

 Word of mouth yang kemudian disingkat WOM, merupakan sesuatu yang 

penting mengingat apa yang dikatakan atau diucapkan seseorang akan dapat 

mempengaruhi orang lain. Word of mouth dalam bahasa Indonesia berarti kata dari 

mulut atau dapat diartikan komunikasi dari mulut ke mulut.  
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 Walker (2001) mendefinisikan WOM  sebagai “komunikasi orang-ke-orang 

yang informal antara seorang komunikator nonkomersial yang dipersepsikan dan 

seorang penerima yang berkaitan dengan merek, produk, organisasi, atau layanan”. 

Kotler dan Keller (2007), berpendapat word of mouth communication (WOM) atau 

komunikasi dari mulut ke mulut yang berupa pemberian rekomendasi baik secara 

individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk 

memberikan informasi secara personal”.  

Sedangkan WOMMA (2007) mendefinisikan word of mouth sebagai 

“tindakan konsumen memberikan informasi kepada konsumen lain”. Harsasi 

(2006) menyebutkan bahwa “WOM merupakan suatu komunikasi informal dari satu 

orang ke orang lain tentang suatu produk, jasa maupun organisasi yang dapat 

bersifat positif maupun negatif”. Dalam hal berbisnis, sangatlah diharapkan positive 

word of mouth yang akan muncul mengingat banyaknya manfaat yang akan didapat 

produsen atau penyedia layanan. 

 Positive word of mouth merupakan bentuk word of mouth yang bersifat 

positif. Nugraha, Suharyono, dan Kusumawati  (2015) mengemukakan bahwa 

positive word of mouth membawa pesan mengenai kepuasan terhadap 

produk/layanan. Selain itu, positive word of mouth juga memberikan manfaat bagi 

produsen/penyedia layanan seperti beriklan tanpa harus membayar dan tidak 

terbatas ruang.  

 Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa positive 

word of mouth adalah suatu komunikasi untuk mempromosikan dan memberikan 

informasi suatu produk atau layanan jasa dengan cara merekomendasikan melalui 
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percakapan dari satu individu dengan individu lain mengenai kepuasan dan 

pengalaman positif yang diterima.   

2.2.2 Aspek Word of Mouth 

Aspek-aspek word of mouth menurut Harrison dan Walker (2001) yaitu: 

1. Enthusiasm 

Enthusiasm yaitu seberapa bersemangat dan bergairahnya seseorang. Baik 

bagi pemberi informasi dalam menyampaikan secara positif suatu 

produk/layanan dan penerima dalam mendapatkan suatu informasi dari 

produk/layanan.   

2. Detail 

Detail mencakup kelengkapan mengenai informasi dari suatu 

produk/layanan saat melakukan word of mouth. Terpenuhinya informasi yang 

dibutuhkan juga berkaitan dengan detail dalam word of mouth. 

3. Favorableness 

Favorableness yang berarti kesesuaian. Favorableness berupa kesesuaian 

informasi pada saat word of mouth dilakukan yang diberikan dari pihak lain.    

4. Frequency  

Meliputi frekuensi atau seberapa sering individu terlibat dalam word of  

mouth dan mendapat informasi positif yang sama, jumlah orang yang 

berkomunikasi dengan pengirim WOM, dan seberapa banyak informasi yang 

diberikan oleh pengirim ke penerima. 

2.2.3 Sifat Word of Mouth 

WOM dapat membantu konsumen mendapatkan informasi penting 

mengenai perusahaan yang nantinya akan membantu dalam memutusan untuk tidak  
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melindungi perusahaan atau justru melindunginya. Sifat WOM dibagi menjadi : 

1. Positive word of mouth  

Positive word of mouth sangat berguna bagi perusahaan dan memiliki 

dampak serta efek pada keputusan pemebelian konsumen. Dengan positive WOM 

tentu saja pihak perusahaan akan merasa diuntungkan, karena informasi mengenai 

barang atau jasa yang mereka buat dapat menyebar dengan baik. Positive WOM 

termasuk membuat orang lain sadar bahwa seseorang melakukan bisnis dengan 

perusahaan atau toko, membuat rekomendasi positif kepada orang lain tentang 

perusahaan, memuji orientasi kualitas perusahaan, dan sebagainya (Brown et al, 

2005). 

Rekomendasi WOM positif akan meningkat seiring dengan meningkatnya 

tingkat pemulihan layanan (Maxham, 2001). Selanjutnya Anderson (1998) 

menyatakan “contoh kata positif dari mulut ke mulut didefinisikan secara luas, 

termasuk menghubungkan pengalaman yang menyenangkan, jelas, atau baru; 

rekomendasi kepada orang lain; dan bahkan tampilan yang mencolok”.  

2. Negative word of mouth  

Kebalikan dari WOM positif adalah WOM negatif. Merupakan bentuk WOM 

yang bersifat negatif dan membahayakan kesuksesaan perusahaan. Dikatakan 

bahaya karena konsumen yang tidak puas akan emnyebarkan ketidakpuasannya 

tersebut kepada orang lain. Individu yang terpapar WOM positif sebelum 

penggunaaan produk/layanan mengevaluasi produk/layanan lebih positif daripada 

mereka yang terkena WOM negatif (Bone, 1995).  

Nugraha, Suharyono, dan Kusumawati (2015) menyebutkan bahwa word of  
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mouth akan bersifat positif apabila konsumen telah merasa puas dan memberikan 

kesan posiitif terhadap psoduk yang telah dipakainya dan akan bersifat negatif 

ketika konsumen tidak merasa puas dan mempunyai kesan negatif terhadap 

produk/layanan yang dipakainya. Sejalan dengan hal tersebut, Harsasi (2006) 

mengartikan “konsumen yang tidak puas atas jasa yang dikonsumsinya akan 

menyampaikan WOM negatif yang lebih kuat daripada jika konsumen tersebut 

puas atas jasa yang dikonsumsinya”. Sedangkan Anderson (1998) menyatakan 

“kata-kata negatif dari mulut ke mulut meliputi perilaku seperti pencemaran 

produk, mengaitkan pengalaman yang tidak menyenangkan, desas-desus, dan 

keluhan pribadi”.  

2.2.4 Dimensi Word of Mouth  

Huang et al (2011) mengemukakan dimensi dari word of mouth. Terdapat 

empat dimensi yang dikemukakannya yaitu: 

1. Quality  

Quality yang berarti kualitas merujuk pada sejauh mana pengguna atau 

konsumen berpikir bahwa informasi yang ada berguna, baik, terkini, dan akurat. 

Faktor kualitas mencakup tiga aspek yaitu useful, accurate, dan important. 

2. Authenticity 

Standar authenticity digunakan untuk mengevaluasi apa dan bagaimana 

yang diaktakan. Authenticity dalam arti bahwa informasi yang ada benar dan 

kredibel. 

3. Authority 

Authority didefinisikan sebagai sejauh mana pengguna atau konsumen  
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berpikir bahwa informasi yang ada dapat dipercaya, dapat diandalkan, resmi, dan 

amatir. Authority digunakan untuk mengevaluai pembicara yang mengatakan.  

4. Interestingness 

Interestingness merupakan faktor lain yang memengaruhi pengirim 

terhadap informasi WOM. Interestingness yang dirasakan dari suatu informasi akan 

memengaruhi waktu mencari informasi. 

2.2.5 Model Word of Mouth 

WOMMA atau Word of Mouth Marketing Association (2007) menyebutkan 

bahwa word of mouth dibagi menjadi dua yaitu :  

1. Organic WOM 

Organic WOM terjadi secara alami ketika orang menjadi penasehat ketika 

mereka senang dengan produk dan memiliki keinginan secara alami untuk berbagi 

dukungan dan antusiasme mereka. Praktik yang dapat meningkatkan organic WOM 

meliputi berfokus pada kepuasan pelanggan, meningkatkan kualitas produk dan 

kegunaan, menanggapi kekhawatiran dan kritik, membuka dialog dan 

mendengarkan orang, serta menghasilkan loyalitas pelanggan. 

2. Amplified WOM 

Amplified WOM terjadi ketika pemasar meluncurkan kampanye yang 

dirancang untuk mendorong atau mempercepat WOM di komunitas yang ada atau 

yang baru atau dalam artian lain sengaja dimunculkan. Praktik yang dapat 

memperkuat aktivitas amplified WOM meliputi menciptakan komunitas, 

mengembangkan alat yang memungkinkan orang untuk berbagi pendapat, 

memotivasi penasehat dan orang yang menyebar ajaran untuk secara aktif 
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mempromosikan produk, memberikan informasi kepada penasehat yang dapat 

mereka bagikan, menggunakan iklan atau publisitas untuk membuat getaran atau 

percakapan, mengidentifikasi dan menjangkau individu dan komunitas yang 

berpengaruh, serta meneliti dan melacak percakapan online.  

Dari istilah organic word of mouth dan amplified word of mouth digunakan 

untuk menjelaskan perbedaan antar WOM yang berasal atau dihasilkan dari 

interaksi sehari-hari dengan konsumen dan WOM yang berasal atau dihasilkan 

sebagi akibat dari kampanye khusus yang berasal dari perusahaan untuk mendorong 

WOM. Tidak berarti istilah-istilah yang telah disebutkan diterima secara umum. 

Sebagian produsen/penyedia layanan mendapati jika WOM selalu ada dan bahwa 

suatu kampanye dapat memperkuatnya. Sedangkan yang lainnya tidak 

menggunakan kampanye khusus untuk mempromosikan WOM dan merasa bahwa 

ada perbedaan penting.  

Word of mouth menjadi penting dikarenakan banyaknya manfaat yang akan 

diperoleh. Seperti konsumen baru atau calon konsumen akan terbantu dengan 

adanya word of mouth untuk mendapatkan informasi tambahan. Manfaat lain juga 

dapat didapatkan oleh produsen atau penyedia layanan yaitu munculnya iklan 

informal yang tidak terbatas ruang, waktu, ikatan sosial, maupun hambatan fisik 

bahkan tanpa biaya jika informasi lewat word of mouth tersebut tidak direncanakan 

oleh pihak penyedia layanan jasa atau produsen.  Dengan cara yang tepat word of 

mouth dapat memberikan banyak keuntungan untuk produsen atau penyedia 

layanan jasa.  
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Produsen atau penyedia layanan jasa memerluakan suatu dukungan agar 

dapat membentuk kesan dan opini yang positif di mata publik atau konsumennnya. 

Dengan cara inilah (menggunakan word of mouth) hal tersebut dapat dicapai. Dari 

word of mouth sendiri dapat memengaruhi keputusan pembelian. Ketika seorang 

konsumen mengatakan informasi-informasi yang posotif mengenai suatu produk 

atau layanan kepada konsumen, hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi 

konsumen baru dalam menentukan keputusan pembelian. Dalam memengaruhi 

konsumen penting juga untuk mengetahui bahwa bukan hanya ditentukan dari 

“apa” yang diketahui oleh konsumen, tetapi juga “siapa” yang dikenal oleh para 

konsumen, oleh karena itu diperlukan pengaruh yang kuat dari sumber-sumber yang 

terpercaya untuk suatu produk atau layanan.  

2.2.6 Pengukuran Positive Word of Mouth  

Penelitian Brown et al (2005) menggunakan skala WOM yaitu intention 

dengan merujuk pada WOM intention dan WOM behavior dari Mittal dan 

Kamakura (2001).  Selanjutnya Nugraha, Suharyono, dan Kusumawati (2015) 

meneliti word of mouth dengan menggunakan model dari Word of Mouth Marketing 

Association (WOMMA) yaitu organic WOM dan amplified WOM. Peneliti tidak 

menggunakan skala dan model tersebut sebagai acuan dalam pembuatan skala 

pengujian dikarenakan word of mouth yang akan diteliti tidak direncanakan atau 

yang terjadi secara alami.  

Kantsperger dan Kunz (2010) melakukan penelitian mengenai word of 

mouth menggunakan skala indikator milik Birne (2001) yaitu benevolence dan 

credibility. Kemudian Harrison dan Walker (2001) menggunakan aspek-aspek yang 
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digunakannya untuk mengungkap word of mouth yaitu enthusiasm, detail, 

favorableness, dan menyertakan frequency.   

Peneliti memutuskan setelah melakukan beberapa pertimbangan untuk 

menggunakan aspek-aspek milik Harrison dan Walker (2001) untuk dijadikan 

sebagai acuan dalam pembuatan skala pengukuran. Alasannya dikarenakan aspek-

aspek tersebut dapat membantu mengungkap word of mouth dan sesuai dengan 

pembahasan dalam penelitian ini. Namun, peneliti juga akan memodifikasi skala 

dengan penambahan isi mengenai word of mouth yang positif agar sesuai dengan 

penelitian.  

Dari aspek-aspek yang akan digunakan, peneliti mengembangkannya 

kedalam sub bagian yang akan lebih membantu mempermudah pembuatan skala 

penelitian. Adapun sub bagian dari aspek-aspek tersebut adalah enthusiasm dengan 

semangat dan gairah. Detail dengan sub bagian perincian, bagian-bagian, dan 

menceritakan. Favorableness dengan keuntungan dan sesuai dengan harapan 

sebagai sub bagiannya. Sedangkan frequency dengan sub bagian keseringan.  

Tabel 2.2 Pengukuran Positive Word of Mouth 

Variablel Aspek  Sub Aspek 

Positive Word 

of Mouth 

Enthusiasm 
Semangat 

Gairah 

Detail 

Perincian 

Bagian-bagian 

Menceritakan  

Favorableness 
Keuntungan  

Kesesuaian dengan harapan  

Frequency Keseringan  

 

 Peneliti memutuskan untuk menggunakan aspek enthusiasm, detail, 

favorableness, dan frequency karena dirasa aspek-aspek tersebut dapat 
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mengungkap bagaimana kondisi psikologis konsumen dengan adanya informasi-

informasi dari berbagai sumber terutama informasi positif sehingga peneliti 

menggunakan aspek-aspek tersebut untuk mengukur positive word of mouth.  

2.3 Dinamika Penelitian  

 Produsen atau penyedia layanan dianggap sukses dilihat dari seberapa 

banyak keuntungan yang diperoleh. Keuntungan tersebut dipeorlah salah datunya 

dengan banyaknya pembeli atau konsumen yang menggunakan produk atau 

layanan. Konsumen akan menggunakan suatu produk atau layanan harus didasari 

dengan kepercayaan. Seperti penelitian yang telah dilakukan Ishak dan Luthfi 

(2011), kepercayaan konsumen (consumer trust) mempengaruhi loyalitas 

konsumen dengan konsekuensi penerimaan biaya pengalihan pada konsumen. Adji 

dan Semuel (2014) juga mengungkapkan consumer trust memiliki efek pada niat 

beli konsumen.  

Trust adalah kepercayaan pihak tertentu terhadap yang lain dalam 

melakukan hubungan transaksi berdasarkan suatu keyakinan bahwa orang yang 

dipercayainya tersebut akan memenuhi segala kewajibannya secara baik, sesuai 

yang diharapkan (Park, Lee, dan Kim, 2014). Sedangkan Morgan dan Hunt (1994) 

mengkonseptualisasikan kepercayaan sebagai yang ada ketika suatu pihak memiliki 

keyakinan dan integritas. Dapat disimpulkan bahwa consumer trust adalah 

keyakinan maupun harapan konsumen kepada perusahaan atau penyedia layanan 

mengenai kemampuan memenuhi kewajiban dan itikad baiknya.  

 Menurut McKnight et al (2002) dimensi consumer trust yaitu trusting belief 

dan trusting intention. Trusting belief adalah sejauh mana seseorang atau konsumen 
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percaya dan merasa yakin terhadap orang lain dalam suatu situasi. Sedangkan 

trusting intention adalah suatu hal yang disengaja dimana seseorang siap tergantung 

pada orang lain dalam suatu situasi, ini terjadi secara pribadi dan mengarah 

langsung kepada orang lain. ketika konsumen yakin dan percaya serta siap 

tergantung pada informasi yang diberikan padanya maka hal tersebut dapat 

memungkinkan memunculkan consumer trust.  

 Dari hasil studi yang telah dilakukan didapatkan bahwa consumer trust 

terhadap layanan bimbingan belajar tidak ideal yang salah satunya dapat 

disebabkan karena kurangnya informasi mengenai lembaga bimbingan belajar. 

Sumber informasi yang didapat konsumen dari iklan meupun media lain dapat 

berpengaruh terhadap seberapa percaya konsumen pada suatu produk atau layanan 

yang digunakan. Informasi-informasi ini dapat berupa pengalaman mengenai 

produk atau layanan yang digunakan. Setelah mendapat pengalaman tersebut, 

seseorang akan mulai merekomendasikan pada orang lain. rekomendasi dapat 

berupa nasehat dalam penggunaan produk atau jas, juga dapat berupa sran agar 

menggunakan atau tidak menggunakan suatu barang atau layanan.  

Kepercayaan konsumen dapat berasal dari percakapan yang dilakukan oleh 

konsumen dengan orang lain yang dipercayainya. Tentu saja orang yang telah 

dipercayai konsumen tersebut telah menggunakan produk atau jasa yang akan 

digunakan konsumen. Dengan kata lain, pemberi nasehat ini adalah konsumen 

terdahulu sebelum menyarankan atau mempromosikan produk atau layanan yang 

telah digunakannya. Untuk memberi dan mendapat informasi mengenai suatu 

produk atau layanan maka biasanya muncul word of mouth.  
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Jika kosnsumen menerima infromasi dari orang yang dipercaya melalui 

word of mouth, konsumen akan menganggap produsen atau penyedia layanan 

sebagai pihak yang dapat dipercaya. Seperti jika seseorang menerima word of 

mouth secara positif maka orang tersebut akan menerima gambaran yang baik atau 

positif mengenai produk atau layanan dengan harapan konsumen akan percaya dan 

yakin untuk menggunakan suatu produk atau layanan.  

Word of mouth tidak memerlukan biaya jika diinginkan secara organik atau 

alami. Maka dari itu, perusahaan atau penjual akan melakukan yang terbaik untuk 

membuat konsumen merasakan kebaikan dari produk atau layanan. Sehingga 

setelahnya, konsumen yang merasa puas dengan produk atau layanan dan akan 

dengan sukarela membagikan pengalamannya kepada orang lain tanpa diminta oleh 

perusahaan atau penjual. Hal tersebut menguntungkan untuk pihak perusahaan. 

Dalam Walzuch dan Lundgren (2004), faktor persepsi (perception based 

factor) berupa word of mouth masuk ke dalam faktor persepsi reputasi. Hal tersebut 

dapat diartikan bahwa reputasi dari suatu produk atau layanan yang telah 

dipersepsikan oleh seseorang akan menyebabkan timbulnya word of mouth.  

Dari teori yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai positive word of 

mouth dan consumer trust, kemudian peneliti membuat kerangka berpikir yaitu 

sebagai berikut:  
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Bagan 2.1 Kerangka Berfikir Pengaruh Positive Word of Mouth Terhadap 

Consumer Trust Lembaga Bimbingan Belajar 

Banyaknya lembaga bimbingan yang ada menggambarkan banyaknya 

kebutuhan akan bimbingan dalam belajar oleh seseorang terutama pelajar baik SD, 

SMP, SMA hingga umum. Semakin banyak pula lembaga bimbingan belajar yang 

dibuka secara online menyebabkan meningkatnya persaingan pada lembaga 

bimbingan belajar. Dalam hal ini konsumen yang kebanyakan adalah pelajar 

menjadikan pemberi layanan bimbingan belajar harus pandai-pandai membuat 

penawaran supaya konsumen dapat tertarik untuk masuk ke lembaga bimbingan 

belajar terutama pada lembaga bimbingan belajar Primagama. Primagama pernah 

merajai lembaga bimbingan belajar yang dipercaya oleh konsumennya dalam hal 

Lembaga bimbingan 

belajar dengan berbagai 

pilihan layanan 

Positive Word of 

Mouth 

1. Enthusiasm 

2. Detail 

3. Favorableness 

4. Frequency 

Negative Word 

of Mouth 

Consumer Trust 

1. Trusting Belief 

2. Trusting Intention 
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pendidikan. Agar lembaga bimbingan belajar mendapat menjadi tempat bagi pelajar 

untuk mendapat bantuan dalam belajar maka haruslah mendapat kepercayaan dari 

konusmennya atau disebut consumer trust. Salah satu faktor yang memengaruhi 

consumer trust adalah persepsi berdasarkan informasi. Baik informasi yang didapat 

dari orang terdekat seperti keluarga dan teman maupun orang lain. Informasi ini 

terutama informasi positif dari mulut ke mulut yang disebut juga positive word of 

mouth. Aspek positive word of mouth yaitu enthusiasm, detail, favorableness, dan 

frequency diperkirakan mempengaruhi consumer trust yang dimungkinkan 

memunculkan keyakinan pada suatu produk atau layanan dan siap bergantung pada 

lembaga bimbingan belajar Primagama.  

2.4 Hipotesis Penelitian  

  Pada penelitian inivariabelnya yaitu positive word of mouth dan consumer 

trust di lembaga bimbingan belajar Primagama. Dengan konsumennya yaitu pelajar 

yang telah mengikuti les di Primagama. Peneliti mengajukan pertanyaan dalam 

penelitian dengan tiga pertanyaan dimana pertanyaan pertama dan kedua dapat 

dijawab dengan dengan deskriptif dan penjabaran. Pertanyaan ketiga dijawab 

dengan uji inferensial sehingga hipotesis yang muncul yaitu “ada pengaruh positive 

word of mouth terhadap consumer trust pada konsumen lembaga bimbingan belajar 

di Primagama”.  
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai pengaruh positive word of 

mouth terhadap consumer trust pada lembaga bimbingan belajar Primagama yang 

telah dilakukan, didapat kesimpulan sebagai berikut : 

1. Consumer trust pada konsumen lembaga bimbingan belajar Primagama berada 

dalam kategori sedang.  

2. Positive word of mouth pada konsumen lembaga bimbingan belajar Primagama 

berada dalam kategori sedang. 

3. Tidak ada pengaruh antara positive word of mouth terhadap cponsumer trust 

pada lembaga bimbingan belajar Primagama. Faktor lain yang diperkirakan 

mempengaruhi consumer trust diantaranya yaitu satisfaction atau kepuasan, 

citra merek, kualitas produk, persepsi terhadap resiko, dan kinerja sosial 

perusahaan.  

5.2 Saran 

 Saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil dari penelitian yang 

telah dilakukan adalah : 

1. Bagi peneliti selanjutnya 

Dalam penelitian ini jumlah subjek penelitian terbatas, diharapkan untuk 

peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah subjek dan memperluas jangkauan 

wilayah penelitian.  Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menggunakan 

variabel lain yang dianggap mempengaruhi consumer trust.  
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2. Bagi lembaga bimbingan belajar Primagama 

Lembaga bimbingan belajar Primagama hendaknya melakukan evaluasi dan 

melakukan peningkatan pelayanan serta fasilitas agar nantinya konsumen merasa 

puas dan tidak ragu memilih Primagama sebagai tempat bimbingan belajar. 

3. Bagi subjek penelitian 

Sebaiknya konsumen mempertahankan trust nya terhadap lembaga bimbingan 

belajar Primagama dikarenakan Primagama merupakan pelopor munculnya lembaga 

bimbingan belajar lain dengan pelayanan dan sistem yang baik serta dapat bertahan hingga 

saat ini meskipun banyak bermunculan lembaga bimbingan belajar baru.  
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