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Word of Mouth atau biasa disebut WOM merupakan bagian yang penting dari
strategi komunikasi pemasaran. WOM dapat menjadi metode promosi yang
efektif. Untuk terciptanya word of mouth tentunya di perlukan beberapa faktor
pembentuk promosi word of mouth, yaitu adanya kepuasan, loyalitas konsumen,
kualitas jasa, nilai yang dirasakan dan rasa percaya. Pada word of mouth,
konsumenlah yang memutuskan tentang sesuatu yang sangat berharga untuk
dibicarakan. Seperti perkembangan bisnis spa di Indonesia yang semakin tumbuh
terjadi pula pada perkembangan spa di Bandar Lampung yang terus berkembang
dan menyebar seperti Ilo Spa.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah terdapat faktor-faktor yaitu
adanya kepuasan, loyalitas konsumen, kualitas jasa, nilai yang dirasakan dan rasa
percaya yang  mempengaruhi komunikasi Word of Mouth terhadap menggunakan
jasa Ilo Spa di Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
faktor-faktor yang memperngaruhi word of mouth pada menggunakan jasa Ilo Spa
di Bandar Lampung.

Objek penelitian ini adalah konsumen yang menggunakan jasa spa di Ilo Spa.
Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan untuk
mengetahui apakah ada pengaruh positif maka dalam penelitian ini digunakan
analisis regresi linier berganda. Untuk melihat kontribusi setiap variabel bebas
secara parsial digunakan uji t dan untuk menguji hipotesis digunakan uji F.

Hasil penelitian menunjukkan kontribusi variabel X (faktor-fakor yang
mempengaruhi word of mouth) berperan dalam mempengaruhi variabel Y (word
of mouth) sebesar 59,3% dan sisanya di pengaruhi oleh variabel lainnya.
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Pada hasil uji t diketahui bahwa variabel faktor-faktor word of mouth (X) yaitu
Kepuasan, Loyalitas, Kualitas Jasa, Nilai yang dirasakan, dan Kepercayaan
berpengaruh positif terhadap variabel word of mouth (Y).

Hasil pengujian hipotesis dengan uji F menunjukkan Variabel faktor-faktor yng
mempengaruhi word of mouth (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel word
of mouth (Y) dengan koefisien sig sebesar 0,000. Kesimpulan dalam penelitian ini
adalah faktor kepuasan, loyalitas, kualitas jasa, nilai yang dirasakan, dan
kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan word of
mouth atas layanan pada Ilo Spa di Bandar Lampung.

Kata kunci: Word of mouth, Kepuasan, Loyalitas, Kualitas Jasa, Nilai yng
dirasakan, Kepercayaan.


