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ABSTRAKSI 


Dalam mengambil keputusan untuk membeli produk atau jasa, palla 
dasamya seseorang mendapat infonnasi dari berbagai sumber antara lain : iklan, 
promosi, salesman, Word of Mouth Communication. Dalam hal mendapatkan 
infonnasi, seseorang akan mencari infonnasi dari sumber infonnasi yang benar
benar dapat dipercaya. Konsumen lebih suka dipengaruhi oleh komunikasi 
interpersonal dibandingkan dengan komunikasi pemasaran karena pada umumnya 
mereka menganggap ternan dan saudara sebagai sumber infonnasi yang lebih 
kredibel dan dapat dipercaya dari pemasar (Assael, 1995:711). 

Selain dari pemasaran yang dilakukan oleh RS.Mata Undaan Surabaya, 
konsumen akan berusaha mencari infonnasi tentang RS. Mata Undaan Surabaya 
dari sumber yang dapat dipercaya yaitu opinion leader yang terdiri dari keluarga 
(famili), ternan, tetangga dan dokter. Sebelum memutuskan untuk memenuhi 
saran yang diberikan oleh opinion leader untuk memilih RS. Mata Undaan 
Surabaya, konsumen memiliki penilaian yang didasarkan pada kredibilitas dan 
daya tarik opinion leader terse but. 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalab analisis 
regresi linier berganda, yang menerangkan ketergantungan variabel tak bebas 
pada empat variabel bebas. Persamaan regresi yang diperoleh adalah ; 

Y = -0,309 + 0,314X1 + 0,238X2 0,223X3 + 0,709X! 
HasH penelitian menunjukkan, bahwa pengaruh faktor-faktor 

opinion leader yang terditi dati dari keluarga (fumili), ternan, tetangga dan dokter 
secara simultan dan telah diuji F diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang 
lebih kecH dari 0,05 (5%), ini berarti mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhallap keputusan memilih RS. Mata Undaan Surabaya. Begitu pula dengan 
pengaruh yang diuji secara parsial dan dengan menggunakan uji t diperoleh 
tingkat signifikansi variabel keluarga sebesar 0,044 (4,4%), variabel ternan 
sebesar 0,036 (3,6%), variabel tetangga sebesar 0,031 (3,1%) dan variabel dokter 
sebesar 0,000 dan semuanya lebih kecil dari 0,05 (5%). lui berarti juga 
mempunyai pengaruh yang signifikan terbadap keputusan memilih RS. Mata 
Undaan Surabaya. 

Palla akhimya, dapat diambil kesimpulan bahwa kredibilitas dan daya 
tarik keluarga (famili), ternan, tetangga dan dokter sebagai opinion leader 
disetujui oleh responden sebagai alasan menerima saran untuk memilih RS. Mata 
Undaan Surabaya. Untuk meningkatkan jumlah pasien RS. Mata Undaan 
Surabaya, maka mulai dati sekarang manajemen RS. Mata Undaan Surabaya 
menggunakan opinion leader sebagai faktor salah satu strategi pemasarannya. 
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