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Familiarity merupakan penilaian atau persepsi pengguna jasa atas keakraban penyedia jasa 

dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa. Keakraban itu  sendiri berasal dari 

hasil kumpulan pengalaman yang terkait dengan hubungan antara pelanggan dengan 

penyedia jasa. Pengalaman yang diperoleh penyedia jasa akan membentuk pengetahuan 

tentang pengguna jasanya agar dapat mengenal betul dan memperlakukan mereka secara 

personal. Keakraban ini akan menyebabkan penilaian pengguna jasa atas kepedulian (care) 

dari penyedia jasa yang memperhatikan pengguna jasanya. Pengguna jasa yang dipedulikan 

oleh penyedia jasa akan merasa bahwa kebutuhannya terpenuhi dengan baik, sehingga akan 

menimbulkan rasa percaya (trust) kepada penyedia jasa bahwa penyedia jasa memang 

mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Perusahaan penyedia jasa kini lebih 

mengedepankan hubungan dengan pelanggannya (customer relationship) dengan harapan 

dapat menarik pelanggan baru melalui word of mouth communication (informasi positif 

dari mulut ke mulut) yang disampaikan pelanggannya tersebut. Penelitian ini mengangkat 

permasalahan pengaruh familiarity terhadap word of mouth communication melalui care 

dan trust, dengan setting penelitian yakni pada hubungan yang terjalin antara mahasiswa 

penyusun skripsi Prodi S1 FE UNAIR dengan dosen pembimbingnya dalam proses 

pembimbingan skripsi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah familiarity, 

care, trust, dan word of mouth communication. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam 

penelitian ini. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari 100 orang 

responden. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah simple random sampling 

(sampling acak sederhana) proporsional dari 3 Prodi FE UNAIR,  
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 yaitu Prodi S1  Manajemen, Prodi S1 Akuntansi, dan Prodi S1 Ilmu Ekonomi Studi 

Pembangunan (IESP). Sedangkan Teknik analisis menggunakan Path Analysis yang diolah 

menggunakan program AMOS 16. Hasil yang diperoleh dalam penelitian adalah familiarity 

berpengaruh signifikan terhadap care, care berpengaruh signifikan terhadap trust, dan trust 

berpengaruh signifikan terhadap word of mouth communication.  
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