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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu ini dapat mempermudah peneliti untuk 

melihat perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Selain 

itu, dapat menjadi suatu acuan dan kajian bagi peneliti. Adapun hasil-hasil 

dari penelitian tidak terlepas dari topik penelitian yaitu word of mouth, 

kepuasan, dan kualitas layanan. Berikut adalah beberapa penelitian 

terdahulu yang terkait dengan penelitian ini pada tabel 2.1 : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Judul Variabel Metodologi Hasil Penelitian 

1.  Satisfaction, 

Quality, and 

Value Effect on 

Repurchase and 

Positive Behavior 

Intentions in a 

B2B Service 

Context 

 

(Molinari, 2008) 

- Positive 

Disconfirmati

on 

- Kepuasan 

- Kualitas 

Layanan 

- Nilai 

- Pembelian 

Ulang 

- WOM 

- Structural E quation 

Modeling (SEM) 

 

- Kualitas layanan 

berpengaruh dengan 

perilaku WOM 

2. Service Quality 

Effect on 

Satisfaction and 

Word of Mouth in 

the Health Care 

Industr 

 

(Chaniotakis dan 

Lymperopoulo 

2009) 

- Kualitas 

Layanan 

- WOM 

- Kepuasan  

- Structural E quation 

Modeling (SEM) 

 

- Dari lima dimensi 

kualitas layanan, 

hanya empati yang 

berpengaruh secara 

langsung terhadap 

word of mouth 

 

3. Analisis 

Pengaruh 

Kualitas Layanan 

dan Kepuasan 

- Kualitas 

Layanan 

- Kepuasan 

- Structural Equation 

Modeling (SEM) 

- Wawancara 

- Kualitas layanan 

berpengaruh positif 

terhadap kepuasan 
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Judul Variabel Metodologi Hasil Penelitian 

Pasien terhadap 

WOM (Studi 

pada Pasien 

Rawat Jalan RS. 

Bhakti Wira 

Tamtama 

Semarang) 

 

           (Setyawati, 2009)  

- WOM pelanggan  

- Kualitas layanan 

berpengaruh positif 

terhadap WOM 

- Kepuasan pelanggan 

berpengaruh positif 

terhadap WOM 

4. Pengaruh 

Kualitas Layanan 

dan WOM 

terhadap 

Kepuasan Pasien 

(RS. Prima 

Husada Malang)  

 

(Saputra dan 

Hidayat 2010) 

- Kualitas 

Layanan 

- Kepuasan 

- WOM 

 

 

 

 

 

-Regresi linier 

berganda 

- Jumlah sampel 100 

responden 

 

 

- Kualitas Layanan 

berpengaruh positif 

terhadap kepuasan 

pasien pada RS. 

Prima Husada 

Malang 

 

5. Pengaruh 

Kualitas Layanan 

Terhadap 

Kepuasan dan 

WOM (Studi 

RSUD Wangaya 

Denpasar) 

 

 

(Ardani dan 

Suprapti 2012) 

- Kualitas 

Layanan 

- Kepuasan 

- WOM 

 

- Structural Equation 

Modeling (SEM) 

- Purposive sampling 

150 responen  

- Kualitas layanan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kepuasan 

- Kualitas layanan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap WOM 

- Kepuasan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap WOM 

6. Exploring the 

Relationships 

Among Service 

Quality, 

Customer Loyalti 

and Word Of 

Mouth 

 

(Shao, 2012) 

- Kualitas 

Layanan 

- Loyalitas 

- WOM 

- Structural Equation 

Modeling (SEM) 

 

- Kualitas layanan 

tidak berpengaruh 

langsung terhadap 

WOM 

- Kepuasan pelanggan 

berpengaruh 

terhadap WOM 

7. Pengaruh 

Kualitas Layanan 

terhadap WOM 

melalui 

Kepuasan 

sebagain 

Variabel 

Intervening 

 

- Kualitas 

Layanan 

- Kepuasan 

- WOM 

- Analisis Jalur 

- Judgmental sampling 

dengan 200 

responden  

 

 

- Kualitas Layanan 

berpengaruh positif 

terhadap kepuasan 

pelanggan 

- Kepuasan pelanggan 

berpengaruh 

terhadap WOM 

- Kualitas layanan 

berpengaruh positif 
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Judul Variabel Metodologi Hasil Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Novianti dan 

Artanti 2015) 

terhadap WOM 

- Peran kepuasan 

pelanggan   

mempengaruhi 

kualitas layanan 

pada WOM 

memiliki hasil yang 

lebih rendah, 

sehingga tanpa 

variabel kepuasan 

hubungan kualitas 

layanan pada WOM 

tetap signifikan 

8. Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap WOM 

Melalui 

Kepuasan 

 

(Anita dan 

Rahanatha 2015) 

- Kualitas 

layanan 

- WOM 

- Kepuasan 

- Structural Equation 

Model (SEM) 

- Purposive sampling 

- Kuisioner dengan 

130 responden 

- Secara langsung 

maupun tidak 

langsung kualitas 

layanan berpengaruh 

terhadap WOM 

melalui kepuasan 

pelanggan 

 

9. Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Kepuasan Pasien 

Rawat Jalan pada 

Puskesmas 

Kabupaten 

Banyuasin 

 

(Tores, 2015) 

- Kualitas 

Pelayanan 

- Kepuasan 

- Random sampling 

dengan 92 responden 

- Kuisioner dan 

dokumentasi 

- Kualitas layanan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepuasan pasien.  

10. Peran Kepuasan 

Memediasi 

Kualitas Layanan 

Terhadap WOM 

Pada RSUD 

Surya Husada 

Denpasar 

 

 

 

 

 

 

 

(Primantara dan 

- Kepuasan 

- Kualitas 

Layanan 

- WOM 

- Analisis Jalur 

- Kuisioner dengan 

120 responden 

 

- Kualitas layanan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap WOM 

- Kualitas layanan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kepuasam 

- Kepuasan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap WOM 

 

-Kepuasan mampu 

memediasi pengaruh 

kualitas layanan 
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Judul Variabel Metodologi Hasil Penelitian 

Jatra 2017) terhadap WOM 

11. The Effect Of 

Service Quality 

On Outpatient 

Satisfaction Of 

Dr. Soegiri 

 General 

Hospital 

  

(Hanggraningrum 

et al., 2017) 

- Kualitas 

Layanan 

- Kepuasan 

 

- Regresi linier 

berganda 

- Kualitas layanan 

mempengaruhi 

kepuasan pasien 

rawat jalan 

12. Analisis Kualitas 

Pelayanan 

terhadap 

Kepuasan Pasien 

Rumah Sakit 

(Kasus pada 

Pasien Rawat 

Jalan) 

 

(Supartiningsih 

2017) 

- Kualitas 

Pelayanan 

(Tampilan 

fisik, 

keandalan, 

jaminan, 

empati) 

- Kepuasan 

- Regresi Linier 

Berganda 

- Purposive sampling 

- 130 responden 

- Diantara 4 dimensi 

kualitas layanan, 

hanya jaminan dan 

keandalan yang 

berpengaruh secara 

langsung terhadap 

kepuasan pelanggan 

13. Pengaruh 

Presepsi Harga, 

Kualitas Layanan 

dan Citra 

terhadap Niat 

Konsumen untuk 

WOM dengan 

kepuasan sebagai 

Variabel Mediasi 

(Survei pada 

BPJS di 

Kabupaten 

Ponorogo 

 

(Kurniawan, 

2018) 

- Harga 

- Kualitas 

layanan 

- Citra Merek 

- WOM 

- Kepuasan  

 

 

 

- Structural Equaton 

Model (SEM) 

 

 

 

 

 

 

- Kepuasan pelanggan 

berpengaruh positif 

dan membantu niat 

konsumen untuk 

melakukan WOM 

14. Word Of Mouth 

sebagai 

Konsekuensi 

Kepuasan 

Pelanggan 

 

(Purbandari et al., 

2018) 

- WOM 

- Kepuasan  

- Structural Equaton 

Model (SEM) 

 

- Kualitas layanan 

mempunyai 

pengaruh positif 

terhadap kepuasan 

- Kepuasan 

mempunyai pengaruh 

positif terhadap 

WOM 
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B. Landasan Teori 

1. Perilaku Konsumen  

Kotler dan Keller (2008 ; 158) berpendapat bahwa perilaku 

konsumen adalah bagaimana seseorang memilih atau menggunakan barang 

dan jasa untuk memenuhi berbagai kepuasan maupun keinginan mereka. 

American Marketing Association mendefinisikan perilaku konsumen 

(consumen behavior) adalah suatu perilaku yang melibatkan pemikiran dan 

perasaan yang mereka alami serta tindakan yang mereka lakukan dalam 

proses konsumsi (Peter dan Olson 2013 ; 6). 

Schiffman dan Kanuk (2000 ; 23) juga berpendapat bahwa 

perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen 

dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, maupun 

memberhentikan pemakaian produk atau jasa yang mereka harapkan dapat 

memuaskan kebutuhan mereka. Pada perilaku konsumen terdapat berbagai 

langkah atau proses yang digunakan konsumen untuk mendapatkan barang 

atau jasa sesuai keinginan. Proses yang digunakan akan dijabarkan pada 

gambar 2.1 sebagai berikut : 
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                                 Gambar 2.1 

Model Perilaku Konsumen menurut Kotler & Keller (2009 ; 178) 

 

   

                Sumber : Kotler, P & Keller, K.L. 2009.Manajemen Pemasaran. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa 

perilaku konsumen merupakan perilaku yang di lakukan oleh individu atau 

kelompok dalam menilai hingga membeli atau menggunakan suatu produk 

atau jasa. Jasa merupakan suatu aktivitas ekonomi yang tidak 

menghasilkan produk dalam bentuk fisik melainkan menghasilkan sesuatu 

yang menghasilkan nilai tambah atau pemecahan masalah yang sedang 

dihadapi oleh konsumen. Misalnya kenyamanan, hiburan, kesehatan 

ataupun kesenangan (Lupiyoadi 2013 ; 7). 

2. Word of Mouth 

Word of Mouth Communication (WOM) adalah suatu komunikasi 

lisan maupun tertulis antar masyarakat yang berhubungan dengan 

keunggulan atau pengalaman membeli atau menggunakan suatu produk 
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maupun jasa (Kotler dan Keller 2009 ; 174). Sumardy (2011 ; 67) 

mendefinisikan Word of Mouth adalah suatu tindakan dalam 

menginformasikan kualitas produk maupun jasa dari konsumen terhadap 

konsumen. Word of Mouth Marketing Association juga mendefinisikan 

WOM sebagai salah satu usaha dalam pemasaran yang bertujuan memicu 

pelanggan untuk mempromosikan, membicarakan, merekomendasikan 

hingga menjual merek kepada calon pembeli lainnya (wommapedia.org).  

Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2009 ; 122) peranan pelanggan 

sangat penting dalam mempromosikan jasa karena pelanggan sangat dekat 

dengan penyampaian jasa. Pelanggan akan berbicara dengan pelanggan 

lain tentang pengalamannya dalam menerima jasa, sehingga pemasaran 

dari mulut ke mulut ini sangat besar pengaruhnya terhadap pemasaran jasa 

dibandingkan aktivitas komunikasi lainnya. Sumardy (2011 ; 71) 

berpendapat bahwa terdapat tiga indikator terhadap pengukuran WOM, 

yaitu customer do talking, customer do promoting, and customer do selling 

(konsumen membicarakan,  mempromosikan, dan menjual) 

Kotler dan Keller (2009 ; 174)  juga mengemukakan terdapat tiga 

indikator yang dapat mengukur WOM, diantaranya :  

a. Kemauan konsumen dalam membicarakan hal-hal positif  

tentang kualitas pelayanan perusahaan terhadap orang lain 

b. Merekomendasikan jasa perusahaan terhadap orang lain 

c. Mendorong terhadap teman atau relasi untuk melakukan 

pembelian terhadap jasa perusahaan  
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Word of mouth yang positif merupakan suatu hal yang penting 

bagi perusahaan jasa, karena jasa cenderung memiliki proporsi 

pengalaman dan kepercayaan yang tinggi sehingga diasosiasikan dengan 

risiko tinggi oleh calon pembeli (Lovelock dkk., 2010 ; 216). Lovelock., 

dkk (2010 ; 216) menyatakan sebagian pemasar menjalankan beragam 

strategi untuk mendorong komentar positif dan persuasif dari pelanggan 

lama, diantaranya: 

a. Menciptakan suatu promosi yang menarik sehingga membuat 

orang membicarakan betapa hebatnya jasa yang diberikan 

perusahaan. 

b. Menawarkan promosi yang mendorong pelanggan untuk 

mengajak orang lain menggunakan jasa tersebut. 

c. Mengembangkan skema insentif untuk pemberian rujukan. 

d. Mereferensi pembeli lain dan individu yang berpengetahuan   

luas. 

e. Menyajikan dan mempublikasikan testimoni dari pelanggan 

untuk mendorong WOM. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkam bahwa 

komunikasi WOM adalah suatu informasi yang berkaitan erat dengan 

pengalaman konsumen saat menggunakan  produk atau jasa tertentu. 

Pengalaman yang diperoleh konsumen saat mengkonsumsi produk tersebut 

akan memunculkan rasa puas atau tidak puas.  
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3. Kepuasan 

Fornell (1996) berpendapat bahwa kepuasan pelanggan adalah 

evaluasi purnabeli keseluruhan yang membandingkan persepsi terhadap 

kinerja produk ataupun jasa dengan ekspektasi pra pembelian. Kotler dan 

Keller (2008 ; 138) mendefinisikan kepuasan merupakan perasaan senang 

atau kecewa yang muncul setelah membandingkan suatu kualitas produk 

atau jasa terhadap hasil yang di harapkan. Pelanggan menciptakan 

harapan-harapan mengenai sebuah layanan dari pengalaman masa lalu, 

iklan, dan cerita dari mulut ke mulut. Pelanggan juga akan 

membandingkan jasa yang dipersepsikan dan jasa yang diharapkan. Jika 

persepsi jasa memenuhi atau  melebihi harapan mereka, mereka akan 

cenderung menggunakan lagi penyedia layanan jasa tersebut (Kotler dan 

Keller, 2007 ; 54).  

Pelanggan yang puas biasanya tetap setia pada merek produk 

tertentu, melakukan pembelian ulang, membicarakan hal-hal baik tentang 

perusahaan dan produknya kepada orang lain, tidak sensitif terhadap 

harga, tidak terlalu memperhatikan produk pesaing, hingga menawarkan 

ide produk atau jasa perusahaan (Kotler dan Keller, 2008 ; 140). Tryhaji 

(2014) mengemukakan terdapat empat indikator dalam pengukuran 

kepuasan pelanggan, yaitu pelayanan sesuai dengan harapan pelanggan, 

kesediaan pasien untuk merekomendasi, puas atas kualitas layanan, dan 

keinginan untuk kembali. Fornell, et.al (1996) juga berpendapat terdapat  

tiga indikator dalam pengukuran kepuasan pelanggan, diantaranya : 
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a. Kepuasan general atau keseluruhan (overall satisfaction) yaitu 

kepuasan keseluruhan mengenai produk atau jasa yang di dapat. 

b. Konfirmasi harapan (confirmation of expectations) yaitu tingkat 

kesesuaian antara kinerja dengan ekspektasi.  

c. Perbandingan situasi ideal (comparison to ideal) yaitu kinerja 

produk dibandingkan dengan produk ideal (melebihi ekspektasi)  

menurut presepsi konsumen. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan merupakan rasa  yang di dapat oleh konsumen setelah 

mendapatkan suatu produk maupun jasa dan berdampak pada pembelian 

ulang maupun aktivitas promosi konsumen terhadap keluarga atau rekan 

mereka. Dalam menciptakan kepuasan pelanggan, maka perusahan harus 

meningkatkan kualitas layanannya. 

4. Kualitas Layanan 

Menurut Kotler dan Keller (2009 ; 143) kualitas layanan adalah 

kegiatan yang diberikan suatu pihak untuk menghasilkan manfaat kepada 

pihak lain yang dasarnya tidak terwujud. Tjiptono (2014 ; 268) 

mendefinisikan bahwa kualitas layanan adalah  pemenuhan kebutuhan dan 

kainginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi 

harapan pelanggan yang diberikan suatu pihak untuk menghasilkan 

manfaat kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud.  

American Society for Quality Control, juga mendefinisikan 

kualitas sebagai totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang 
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bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang 

dinyatakan atau tersirat (Kotler dan Keller 2008 ; 143). Kualitas 

sebagaimana yang diinterpretasikan ISO 9000 merupakan perpaduan 

antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh mana keluaran dapat 

memenuhi persyaratan kebutuhan pelanggan (Lupiyoadi, 2013 ; 212). 

Kualitas layanan dan kepuasan pelanggan memiliki kaitan yang 

erat. Kepuasan konsumen akan meningkat ketika kualitas suatu merek 

semakin ditingkatkan (Kotler dan Keller, 2009 ; 143). Dalam mencapai 

kualitas layanan sebuah perusahaan ada beberapa dimensi pokok. Berikut 

lima dimensi pokok kualitas pelayanan menurut (Kotler dan Keller 2009), 

yaitu: 

a. Bukti Langsung (Tangibility) adalah berbagai hal yang 

menunjang dalam eksistensi sebuah perusahaan dalam 

menunjukkan penampilan fasilitas fisik, perlengkapan, 

karyawan dan bahan komunikasi. 

b. Keandalan (Reliabillity) adalah suatu hal yang dilakukan 

perusahaan untuk pemenuhan atas sesuatu layanan yang tepat 

dan sesuai janji pada konsumen. 

c. Jaminan (Assurance) Pengetahuan dan kesopanan karyawan 

serta kemampuan mereka dalam menumbuhkan rasa percaya 

dan keyakinan. 
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d. Ketanggapan (Responsiveness) adalah dimana perusahaan 

mampu dan bersedia memenuhi atas permintaan dari kebutuhan 

konsumen atas jasa dengan cepat.. 

e. Perhatian (Emphaty) adalah kesediaan memberikan perhatian 

kepada konsumen bersifat individu, agar dapat memahami lebih 

dalam tentang keinginan dan kebutuhan konsumen. 

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, dapat disilmpulkan bahwa 

kualitas layanan merupakan suatu aktivitas yang menentukan perasaan 

puas atau tidak puas pelanggan terhadap suatu kinerja perusahaan. 

 

C. Kerangka Pikir dan Hipotesis 

Setelah melakukan pembahasan teori, peneliti mencoba menarik 

kerangka pikir penelitian pada gambar 2.2: 

Gambar2.2 

Model Penelitian Peran Kepuasan dalam Memediasi Pengaruh 

Kualitas Pelayanan terhadap Word of Mouth 

 

Sumber : Kerangka pikir penelitian  

Kepuasan 

(M) 

Kualitas 

Pelayanan 

(X) 

Word of 

Mouth (Y) 

H3 H2 

H1 
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1. Hubungan Kualitas Layanan dengan Perilaku Word of Mouth 

pada RS. UMM 

Molinari et al. (2008), menemukan bahwa kualitas layanan 

memiliki hubungan yang kuat dengan perilaku word of mouth. Chaniotakis 

dan Lymperopoulos (2009) menemukan bahwa dari lima dimensi kualitas 

layanan, hanya empati yang berpengaruh secara langsung terhadap word of 

mouth. Penelitiannya pada pasien rumah sakit menemukan bahwa word of 

mouth positif akan tercipta apabila staf rumah sakit memiliki empati yang 

tinggi. Setyawati (2009) menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh 

sangat tinggi terhadap  konsumen mendeskripsikan suatu produk maupun 

jasa. Selain itu, penelitian yang dilakukan Novianti dan Artanti (2015), 

Ardani dan Suprapti (2012), dan Primantara dan Jatra (2017) juga 

menunjukkan bahwa perilaku word of mouth berhubungan dengan 

kemampuan karyawan dalam memberikan pelayanan. 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik 

hipotesis sebagai berikut. 

H1 : Kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

word of mouth pada pasien RS. UMM. 

2. Hubungan Kualitas Layanan dengan Kepuasan pada RS. UMM 

Saputra dan Hidayat (2010) menemukan bahwa persepsi 

konsumen terhadap produk dan pelayanan mempunyai dampak positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian kepada pasien luar 

negeri, kualitas layanan sangat berpengaruh dan signifikan terhadap 
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kepuasan pasien (Haningrum et al., 2017). Tores (2015) menemukan 

bahwa kemampuan karyawan rumah sakit dalam memberikan pelayanan 

mempengaruhi tingkat kepuasan pasien rawat jalan. Berkaitan dengan 

penelitian ini, Primantara dan Jatra (2017), Setyawati (2009), Novianti dan 

Artanti (2015), Supartiningsih (2017), Ardani dan Suprapti (2012), 

Purbandari et.al (2018) menemukan hubungan yang signifikan antara 

kualitas layanan dengan kepuasan. Konsumen akan semakin merasa puas 

ketika mendapatkan kualitas pelayanan yang terbaik dan pada akhirnya 

akan meningkatkan keuntungan perusahaan. 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik 

hipotesis sebagai berikut. 

H2 : Kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pasien RS. UMM. 

3. Hubungan Kepuasan dengan Word of Mouth pada RS. UMM  

Ketika kepuasan pelanggan meningkat maka perilaku word of 

mouth juga akan meningkat. Setyawati (2009) menemukan hasil yang 

sama pada penelitiannya dimana kepuasan konsumen akan mempengaruhi 

perilaku word of mouth. Penelitiannya pada layanan rumah sakit terhadap 

pasien rawat jalan menyatakan bahwa negatif word of mouth akan muncul 

apabila konsumen tidak merasa puas. Ardani dan Suprapti (2012), dalam 

penelitiannya pada pasien rumah sakit menemukan bahwa kualitas layanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. Penelitian dengan 

hasil yang sama juga di temukan oleh Novianti dan Artanti (2015), 
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Purbandari et.al (2018) Primantara dan Jatra (2017), Kurniawan (2018), 

dan Shao (2012). Potensi terjadinya perilaku word of mouth akan 

meningkat apabila kepuasan konsumen mengalami peningkatan. 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik 

hipotesis sebagai berikut. 

H3 : Kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

word of mouth pada pasien RS. UMM. 

4. Hubungan Kualitas Layanan terhadap Word of Mouth melalui 

Kepuasan pada RS. UMM 

Pada penelitian ini, ditemukan bahwa kepuasan menjadi mediator 

antara kualitas layanan terhadap word of mouth. Primantara dan Jatra 

(2017) menemukan adanya hubungan antara kualitas layanan, kepuasan, 

dan word of mouth.. Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Anita dan 

Rahanatha (2015) yang menunjukkan adanya hubungan tidak langsung 

dari kualitas layanan terhadap word of mouth dimana kepuasan pelanggan 

menjadi variabel mediasi dalam penelitian tersebut.  

Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik 

hipotesis sebagai berikut. 

H4 : Kepuasan dapat memediasi pengaruh kualitas layanan terhadap 

word of mouth pada RS. UMM. 

 


