
V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang dilakukan, maka hipotesis

dalam penelitian ini diterima, yang dinyatakan bahwa diduga 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. Hal ini berdasarkan pada alasan berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis secara menyeluruh dengan uji F diperoleh F

hitung > F tabel yaitu 27,338 > 2,31 maka Ho ditolak dan Ha diterima,

artinya ada pengaruh secara signifikan antara faktor-faktor yang

mempengaruhi pembentukan word of mouth.

2. Hasil uji t diketahui bahwa nilai t hitung pada (X) yaitu Kepuasan,

Loyalitas, Kualitas Jasa, Nilai yang dirasakan, Kepercayaan dan

Kepercayaan memiliki lebih besar dari t tabel yaitu 1,986. Hal ini

menunjukkan bahwa variabel X memiliki pengaruh positif terhadap

terciptanya word of mouth untuk variabel Y, dan dapat disimpulkan bahwa

Ha diterima dan Ho ditolak.

3. Hasil uji R2 sebesar 0,593 menunjukkan bahwa adanya kontribusi variabel

X (faktor-fakor yang mempengaruhi word of mouth) terhadap variabel Y
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(word of mouth) sebesar 59,3% dan sisanya di pengaruhi oleh variabel

lainnya.

4. Berdasarkan analisis kuantitatif diketahui bahwa Loyalitas pengaruh

terbesar terhadap pembentukkan word of mouth pada Ilo Spa di Bandar

Lampung. Hal tersebut di karenakan nilai β sebesar 0,342.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan kepada Ilo Spa sebagai bahan

pertimbangan untuk masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Untuk variabel kualitas jasa (X3) , Ilo Spa dapat meningkatkan tingkat

kualitas jasanya dengan cara memperhatikan Tangible (Bukti fisik) berupa

menjaga kebersihan ruangan, peralatan spa seperti handuk, tempat tidur

dan tempat duduk, menjaga kebersihan dan kerapihan semua karyawan

dengan tidak membiarkan karyawan datang dengan baju yang kusut, bagi

karyawan wanita diharuskan merapihkan rambut dengan  mengikat rapih

dan tidak memakai parfum yang terlalu menyengat, lalu Emphaty

(Perhatian kepada pelanggan) dapat berupa menyapa pelanggan yang baru

datang, menayakan kabar,  mendengarkan cerita pelanggan tanpa harus

memberikan komentar yang tidak baik dan mengurui, memberikan

pelayanan dengan mendengarkan keinginan pelanggan, dan memberi saran

tentang kecantikan dengan kata-kata yang lembut dan intonasi yang halus.

Realibility (Keandalan) dapat berupa peningkatkan kinerja karyawan

dalam hal terapis spa, mengembangkan  tehnik pemotongan rambut,

penambahan alat-alat kecantikan dan peningkatan pengetahuan karyawan
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tentang kecantikan. Responsiveness (Ketanggapan) berupa peningakattan

kesadaran karyawan untuk memberikan pelayanan yang ramah, cepat dan

aman tanpa rasa adanya terpaksa, emosi dan hal lainnya dengan

memberikan motivasi, reword atau bonus. Assurance (Keyakinan) dengan

memberikan pelatihan kepada semua karyawan untuk mengetahui apa saja

manfaat dari setiap produk yang ditawarkan dari bahan-bahan apa saja

yang dikandung dan produk apa yang cocok bagi pelanggan, mengetahui

bagaimana kinerja semua peralatan kecantikan dan kemampuan berbicara

karyawan dalam melayani pelanggan.

2. Untuk variabel nilai yang dirasakan (X4), Ilo Spa dapat merubah biaya

yang sudah ada, dengan merubah harga layanan namun tidak lupa

meningkatkan kualitas produk kecantikan dengan produk-produk yang

sedang berkembang yang lebih baik dan terjamin keamanan bahannya,

meningkatkan kualitas karyawan yang sesuai dengan standar kebijakan

perusahaan, seperti mengucapkan selamat dihari ulang tahun pelanggan.

3. Untuk variabel kepuasan (X1), dapat berupa memberikan terapis spa yang

berkualitas, menambahkan aroma terapi di setiap rungan agar pelanggan

merasakan nyaman dan santai ketika melakukan perawatan, menjaga

keramahan karyawan dan mejaga kerapihan setiap ruangan.

4. Untuk variabel kepercayaan (X5), Ilo Spa harus tetap mempertahankan

komitmennya yaitu memberikan pelayanan yang nyaman dan menjaga

setiap informasi dari setiap data pelangan dengan tidak sembarangan

memberikan data pribadi pelanggan dan menyiapkan terapis dengan

kualitas prima.
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5. Untuk variabel loyalitas (X2), Ilo Spa dapat mempertahankan setiap

pelanggan setia dengan memberikan voucher atau diskon jika telah

menggunakan jasa lebih dari 3 kali, dapat juga dengan menerapkan diskon

pada hari-hari besar seperti hari Kartini atau hari Ibu.


