
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era modern seperti sekarang ini peranan dan aktifitas perempuan tidak bisa

di abaikan. Bahkan sangat menentukan, baik dalam berbagai aktifitas seperti

pekerjaan kantor, aktifitas bisnis, olahraga dan kebugaran, menghadiri pertemuan

maupun undangan-undangan lainnya yang di tuntut harus selalu tampil beda,

percaya diri dan selalu di kagumi oleh orang lain.

Cara mendapatkan hasil tersebut, seorang wanita dewasa dapat mengorbankan

waktu dan biaya besar, dan dengan banyaknya tempat perawatan tubuh lainnya

maka, konsumen harus lebih teliti dan selektif memilih tempat perawatan tubuh.

Salah satu tempat yang sering dikunjungi untuk menjaga penampilan adalah spa.

Spa atau solus per aqua adalah bahasa modern dari pijat. Spa sendiri merupakan

suatu rangkaian perawatan yang terdiri dari terapi pijat seluruh badan, lulur/body

scrub, masker pemutih, aromatherapy, mandi susu/mandi aromatherapy. Proses

spa memakan waktu kurang lebih satu setengah sampai dua jam. Pelengkap spa,

juga tersedia perawatan hair spa (creambath plus), pedicure menicure, facial,

pelangsingan tubuh, dan lainnya.
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Manfaat spa antara lain menghaluskan, mengencangkan, memutihkan dan

memberi nutrisi pada kulit, mengendurkan ketegangan otot, detoksifikasi tubuh

untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menghilangkan kecemasan,

kemarahan dan depresi.(http://ayuanandani.blogspot.com/2012/03/definisi-spa-

salon-yoga.html;18 Januari 2015;10:05)

Melihat manfaat dan perkembangan ini membuat bisnis spa di Indonesia semakin

tumbuh. Hal ini juga terjadi pada perkembangan spa di Bandar Lampung terus

berkembang dan menyebar. Berikut beberapa salon dan spa di Bandar Lampung.

Tabel 1.1 Data Salon dan Spa di Bandar Lampung

No Nama Salon dan Spa Alamat
1 Martha Tilaar Salon &

Day Spa
Jl. Gatot Subroto No. 34, Bandar
Lampung 35213

2 Octopus Spa Hotel Sahid Lampung, Jl. Yos
Sudarso No. 294

3 Blassom Female Salon &
Spa

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam, No.
16 Gedung Meneng.

4 Relax Family Spa &
Reflexology

Lt. II Plaza lotus, Jl. Raden Intan No.
73.

5 Prigel Salon & Spa Jl. R.A Kartini, Bandar Lampung.
6 Sally Spa Jl. Way Ngison No. 2 Pahoman,

Bandar Lampung, Lampung,
7 Ilo Spa JL. Way Umpu, No. 17, Pahoman,

Bandar Lampung
Sumber: http://daftar-alamat-no-telp-spa-massage-di-lampung.html 18 Januari 2015

Tabel 1.1 menjelaskan beberapa salon dan spa yang ada di Bandar Lampung.

Beberapa spa sudah memliki nama yang cukup besar seperti Amalia Spa dan

Sheraton Spa dan massage karena spa ini di miliki oleh hotel ternama di Bandar

Lampung. Membuat banyak konsumen yang mengetahuinya. Ada juga Martha

Tilaar Salon & Day Spa yang memiliki cabang hampir di seluruh Indonesia dan

terkenal akan produk kecantikannya dari dulu.
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Salah satu spa yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah Ilo Spa. Ilo Spa

terletak di Jalan Way Umpu No. 17 Pahoman, Telukbetung Utara, Bandar

Lampung dengan nomor telpon 0721-263138. Berikut ini data berbagai jenis

layanan yang disediakan oleh Ilo spa:

Tabel 1.2 Jenis Layanan  Ilo Spa Tahun 2014

Jenis perawatan Varian Harga Waktu
Layanan

Perawatan tubuh

Whitening Silky Rp. 175.000 105 menit

Berry Choco body polish Rp. 175.000 105 menit

Fresh n' natural Rp. 175.000 105 menit

Javana Keraton Rp. 175.000 105 menit

Bali boreh anget Rp. 175.000 105 menit

Perawatan wajah

Totok Wajah RP. 60.000 60 menit

Face relaxation Rp. 80.000 90 menit

Ear Candie Rp. 50.000 30 menit

Perawatan rambut

Creambath Tradisional Rp. 65.000 -

Hair spa loreal Rp. 75.000 -

Hair wash and dry Rp. 25.000 -

Blow Variasi Rp.45.000 -

Perawatan tangan dan
kaki

Foot spa Rp. 50.000 -

Manicure Rp. 40.000 -
Manicure - pedicure Rp. 75.000 -

Pijat
Full Body Massage Rp. 75.000 60 menit

Herbal compress massage Rp. 85.000 60 menit

Perawan prenatal
pijat hamil + lulur Rp. 135.000 90 menit

pijat setelah melahirkan Rp. 195.000 105 menit

Paket pengantin

Full package Rp. 885.000 -

medium package Rp. 585.000 -

Busy package Rp. 358.000 -
Sumber: Ilo spa 2014

Tabel 1.2 merupakan informasi tentang jenis layanan apa saja yang diberikan Ilo

spa kepada konsumennya. Konsumen dapat memilih berbagai perawatan tubuh

yakni lulur, perawatan wajah, rambut, tangan dan kaki, pijat, perawatan ibu hamil

atau prenatal dan paket pengantin. Untuk setiap perawatan sendiri memiliki

variasi bahan dan kelebihannya masing-masing yang benar-benar disesuaikan
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dengan keinginan konsumen. Harga yang di berikan dimulai dari Rp. 25.000,-

sampai dengan Rp. 358.000,- . Bahkan Ilo spa sering memberikan diskon kepada

mahasiswa atau pelajar sebesar 15 % dengan syarat membawa kartu pelajar atau

kartu mahasiswi.

Sebagai salah satu spa yang ada di Bandar Lampung, Ilo spa juga berusaha untuk

terus berkembang. Ilo spa sendiri hadir di Bandar Lampung belum genap 3 tahun,

namun persaingan terus saja tumbuh dan berkembang, untuk itu Ilo spa berusaha

untuk terus menambah jumlah pengunjung di tiap tahunnya. Berikut tabel jumlah

konsumen pada Ilo spa.

Tabel 1.3 Jumlah Konsumen dan Persentasi Ilo Spa pada Tahun 2012-2014

Bulan
Tahun Persentase Tahun Persentase Tahun Persentase

2012 % 2013 % 2014 %

Jan-Maret - - 371 -18,1 372 -7,6
April-Juni 385 - 423 14 351 -5,6
Juli-Sept 374 -3% 399 -5,6 386 9,9
Okt-Des 453 21,1 403 1 354 -8,2

Sumber : Ilo Spa 2012-2014

Dari tabel 1.3 merupakan tabel yang memperlihatkan bagaimana naik turunnya

jumlah pengunjung di tiap triwulan dalan tiga tahun terakhir. Pada tahun 2013

terdapat penambahan sebesar 384 pengunjung dari tahun 2012 dari sebesar 1212

menjadi 1596 pengunjung. Namun terjadi penurunan pada tahun 2014 sebesar 133

pengunjung.

Melihat perkembangan jumlah konsumen ini, Ilo spa juga membuat target dalam

meningkatkan standar penjualannya. Adapun keberadaan Ilo spa sebagai salah

satu spa di kota Bandarlampung berusaha memenuhi kebutuhan konsumen dalam
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hal perawatan dan kecantikan . Berikut ini disajikan data mengenai target dan

realisasi Ilo spa:

Tabel 1.4 Target dan Realisasi Penjualan Ilo Spa Tahun 2012-2014

Tahun
Target per
Triwulan Realisasi Persentase

Triwulan I 2012 Rp. 45.000.000,00 Rp  46.200.000,00 103 %
Triwulan II 2012 Rp. 45.000.000,00 Rp  42.880.000,00 95 %
Triwulan III 2012 Rp. 45.000.000,00 Rp  53.360.000,00 119 %
Triwulan I 2013 Rp. 60.000.000,00 Rp  44.520.000,00 74 %
Triwulan II 2013 Rp. 60.000.000,00 Rp  50.760.000,00 85 %
Triwulan III 2013 Rp. 60.000.000,00 Rp  46.800.000,00 78 %
Triwulan IV 2013 Rp. 60.000.000,00 Rp  44.360.000,00 59 %
Triwulan I 2014 Rp. 75.000.000,00 Rp  42.520.000,00 71 %
Triwulan II 2014 Rp. 75.000.000,00 Rp  42.120.000,00 56 %
Triwulan III 2014 Rp. 75.000.000,00 Rp  46.320.000,00 62 %
Triwulan IV 2014 Rp. 75.000.000,00 Rp  42.480.000,00 57 %

Sumber : Ilo Spa 2014

Tabel 1.4 menjelaskan target penjualan pada Ilo spa setiap tahunnya. Untuk tahun

2012 Ilo spa berhasil mencapai target yang di tetapkan bahkan melebihi target.

Namun, pada tahun 2013 sampai 2014 penjualan Ilo spa tidak mengalami

perubahan dalam mencapai target, dapat dikatakan tidak memenuhi target yang di

tetapkan.
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Sumber : Data diolah (Tabel 1.4)
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Berdasarkan tabel 1.4 dan gambar 1.1 terlihat secara jelas bahwa target penjualan

yang terealisasi tidak setiap tahun tercapai, jika pada tahun 2012 terjadi

pencapaian target pada triwulan ke empat dan terlihat jelas pada diagram batang

bahwa target dan realisasi sejajar. Tapi, tahun 2013 terjadi penurunan penurunan

perlahan-lahan sesuai dengan diagram batang target dan realisasi. Pada tahun

2014 terjadi penurunan lagi dan jika di lihat pada diagram batang antara diagram

target dan realisasi.

Berdasarkan data diatas ini manajemen spa harus membuat strategi yang lebih

dalam meningkatkan keuntungan. Salah satunya adalah peningkatan promosi.

Promosi merupakan alat komunikasi dan penyampaian pesan yang dilakukan baik

oleh perusahaan maupun perantara dengan tujuan memberikan informasi

mengenai produk, harga dan tempat. Informasi itu bersifat memberitahukan,

membujuk, mengingatkan kembali kepada konsumen, para perantara atau

kombinasi keduanya. Melihat pelanggan spa terbanyak adalah wanita, mereka

dapat juga meningkatkan promosi mengingat wanita sangat suka berkumpul dan

berbicara mengenai berbagai hal terutama tentang kecantikan baik itu salon, spa

dan klinik kecantikan. Ini membuat peluang terciptanya komunikasi dari mulut ke

mulut yaitu word of mouth.

Word of Mouth atau biasa disebut WOM merupakan bagian yang penting dari

strategi komunikasi pemasaran. WOM dapat menjadi metode promosi yang

efektif. Berikut adalah beberapa komentar konsumen Ilo Spa yang berhasil

peneliti akses dari beberapa sumber pada Ilo Spa:
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Tabel 1.5 Testimoni para pelanggan Ilo Spa

No Komentar Sumber
1 Interiornya keren. Banyak spot yang bisa

dipake buat foto2. Tapi aku nggak berani tanya
ama Mbak-nya dan udah terlalu capek
@ilo_homespa

@lailadimyati (Twitter)

2 Kemaren aku ambil paket lulur coklat +
krimbat coklat. Sampe sekarang masih
wangiiiii banget :sniff: @ilo_homespa

@dara (Twitter)

3 Promo Hari Ibu. Untuk perawatan di #ilospa
berdua sang Ibu khusus hari ini, Ibunda
mendapatkan disc 20%. RSVP : 0721263139

@ilo_homespa (Twitter)

4 Padahal ga jauh dari situ ada Spa dr produk
kecantikan nasional, and they don't even have
dry sauna room! @ilo_homespa punya! :*

@anggun (Twitter)

5 Berapa? RT @ilo_homespa: Kaki pecah2,
kapalan atau kasar? ilospa kini hadir dg produk
Gehwol, Jerman. Kulit kaki ...

@yustira83 (Twitter)

6 Eh, info nih. @ilo_homespa sekarang bisa
melayani kerumah lho. Wilayah Pahoman,
Rawalaut dulu tapinya. More info : 263138
[Khusus Wanita]

@rudy_sugiyono
( Facebook)

Sumber : https://id-id.facebook.com/IloHomeSpa dan https://twitter.com/ilo_homespa ;8
Februari 2015.

Tabel 1.5 menjelaskan beberapa word of mouth yang terjadi di Ilo Spa. Bentuk

komen ini di dapat dari twitter dan Facebook Ilo Spa yang berisi tentang komentar

pengunjung terhadap Ilo Spa dan juga info-info mengenai Ilo Spa.

Untuk terciptanya word of mouth diatas tentunya di perlukan beberapa faktor yang

manurut jurnal Influental Factors on Word of Mouth in Service Industries

(Yasvari et.al ;2012;233) terdapat lima faktor pembentuk promosi word of mouth,

yaitu adanya kepuasan, loyalitas konsumen, kualitas jasa, nilai yang dirasakan dan

rasa percaya.

WOM merupakan salah satu strategi promosi yang tanpa disadari sering dilakukan

konsumen itu sendiri. Word of mouth menjadi media yang kuat

mengomunikasikan produk atau jasa kepada dua atau lebih konsumen. Dalam
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word of mouth, konsumenlah yang memutuskan tentang sesuatu yang sangat

berharga untuk dibicarakan. Hal ini dapat terjadi ketika konsumen merasa puas

akan segala pelayanan, harga, kualitas, percaya dan loyal pada perusahaan. Di

mana konsumen sebenarnya membutuhkan informasi tentang perusahaan yang

mereka pilih. Banyak merek yang menghasilkan produksi yang sama. Ditambah

dengan permintaan akan kebutuhan konsumen yang semakin tinggi, membuat

perusahaan harus terus meningkatkan promosinya.

Melihat uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai

“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Word Of Mouth Pada ILO Spa di

Bandar Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian terdahulu dan tabel 1.3 menunjukkan data

penjualan Ilo Spa belum mencapai targetnya. Spa sendiri merupakan salah satu

usaha yang menjual jasa, di mana jasa akan lebih cepat dirasakan jika konsumen

sudah membeli dahulu produknya. Oleh karena itu pemasaran untuk produk

dibidang jasa memerlukan kerja keras yang lebih dibanding pemasaran produk.

Salah satunya bentuk promosi yang ingin diangkat adalah faktor yang

mempengaruhi promosi Word of Mouth yang merupakan salah satu strategi

promosi yang dapat berdampak poitif. Faktor- faktor ini merupakan replikasi dari

jurnal Influental Factors on Word of Mouth in Service Industries

(Yasvari;2012;233). Melihat hal ini, permasalahan yang diteliti 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”.
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1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah: Ingin mengetahui faktor-faktor yang memperngaruhi

word of mouth pada menggunakan jasa Ilo Spa di Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan yang bermanfaat bagi

perusahaan untuk mengetahui variabel-variabel mana yang belum sesuai

dengan keinginan dan kebutuhan konsumen sehingga perusahaan akan

mudah untuk melakukan pengembangan produk.

2. Bagi akademis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi

pembaca dan dapat memberikan informasi bagi penelitian lain yang

berkaitan dengan bidang pemasaran.

3. Bagi peneliti

Menambah dan memperluas pengetahuan serta pengalaman peneliti dalam

menerapkan teori-teori yang diperoleh di perkuliahan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Word of mouth adalah pemasaran yang sederhana, tidak membutuhkan biaya besar

namun efektif. Apalagi dengan masyarakat Asia khususnya Indonesia yang suka

berkumpul dan bersosialisasi untuk bercerita akan hal-hal yang mereka sukai dan
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alami.Untuk menciptakan word of mouth dibutuhkan faktor-faktor yang

mempergaruhi terciptanya komunikasi.

Untuk menciptakan word of mouth dalam  penelitian Yasvari at. al (2012)

menggunakan faktor-faktor yang terdiri dari Kepuasan, Loyalitas, Kualitas

Layanan, Nilai yang dirasakan dan Kepercayaan mempunyai pengaruh posotof

dan signifikan terhadap pembentukan word of mouth.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, berikut paradigm penelitian dalam

penelitian ini:

1.6 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011; 84) hipotesis diartikan sebagai suatu jawaban

sementara terhadap rumusan masalah penelitian.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini : diduga faktor kepuasan, loyalitas, kualitas

layanan, nilai yang dirasakan, dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap pembentukan word of mouth atas layanan pada Ilo Spa di Bandar

Lampung.

Faktor yang memperngaruhi
Word Of Mouth (X)

Kepuasan (X1)
Loyalitas (X2)
Kualitas Layanan (X3)
Nilai yang dirasakan (X4)
Kepercayaan (X5)

Word of Mouth (Y)

Gambar 1.2 Paradigma Pemikiran
Sumber: Diadopsi dari Yasvari et. al (2012; 233)


