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ABSTRACT 

In line with the increasing competition among beauty salons in Salatiga, owners of 

the salons shall have to think hard about  survival and possible winning the competition and 

loyal customers. This research talks about the influence of Service Quality on loyalty. One 

hundred respondents filled out the questionnaires, quantitative method which includes 

regression is used and analysis is given. The results tells that service quality positively 

influences loyalty. 

Keywords : service quality and customers loyalty. 

 

PENDAHULUAN 

Di era globalisasi saat ini perkembangan perekonomian sangat pesat. Persaingan 

bisnis semakin ketat di berbagai sektor termasuk usaha jasa. Kotler (2009:96) mengemukakan 

bahwa jasa adalah kegiatan atau manfaat yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak 

lainnya dan yang pada dasarnya tidak berwujud serta tidak akan menimbulkan kepemilikan 

akan sesuatu. Selain itu, jasa juga mempunyai karakteristik yang jauh berbeda dengan produk 

lain yang bersifat fisik. Karakteristik tersebut, yaitu: tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan, 

berubah-ubah atau bervariasi, dan tidak bertahan lama (Kotler, 2009:96). Hal ini menuntut 

perusahaan-perusahaan jasa melakukan persaingan guna menguasai pasar. Untuk dapat 

menguasai pasar itu sendiri, suatu perusahaan harus memberikan layanan yang terbaik bagi 

pelanggannya sebagai pembeda dengan perusahaan lain pada usaha jasa sejenis, sebab para 

pelanggan mencari produk jasa yang dapat memberikan layanan sesuai harapan pelanggan itu 

sendiri sehingga dapat menciptakan loyalitas terhadap  produk tersebut.  
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Produk suatu usaha jasa pada dasarnya tidak berwujud, tidak mengakibatkan 

kepemilikan sesuatu, produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik, 

dan merupakan suatu bentuk perbuatan oleh seseorang atau sekelompok yang ditawarkan 

kepada orang lain (Kotler dan Keller, 2009:42). Oleh karena itu, maka setiap orang yang 

mengkonsumsinya akan memperoleh kesan dan pengalaman yang berbeda - beda meskipun 

menggunakan produk jasa yang sama. 

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek adalah V-Salon Salatiga yang bergerak 

dibidang jasa salon kecantikan dengan usahanya berupa perawatan dan perapian rambut 

untuk kaum pria dan wanita. Sebagaimana suatu perusahaan yang selalu bersaing, V-Salon 

berusaha untuk memahami kebutuhan konsumen dalam hal pemenuhan kebutuhan serta 

kenyamanan dengan menyajikan berbagai fasilitas dan bermacam-macam kualitas layanan 

dengan tujuan akhir loyalitas pelanggan setelah menggunakan jasa V-Salon. Dari pelayanan 

yang dilakukan sehari-hari dapat mencerminkan baik buruknya suatu perusahaan di mata 

pelanggan. Dari penelitian ini bermaksud untuk mempelajari pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap loyalitas pelanggan. Alasan penelitian ini memilih V Salon Jl. Osamaliki Salatiga 

menjadi objek penelitian, antara lain karena diantara salon yang ada di sekitar Jl. Osamaliki 

Salatiga, V Salon merupakan salon yang lebih laris diantara salon-salon lain disekitar Jalan 

Osamaliki. Selain itu fasilitas pada V Salon juga lebih bagus dan lengkap diantara salon-salon 

lain disekitar Jalan Osamaliki Salatiga. Lokasi V Salon dekat dengan tempat tinggal penulis 

sehingga mempermudah penulis dalam mendapatkan data. 

Tjiptono (2007:58) menyatakan bahwa kualitas layanan apabila dikelola dengan tepat, 

berkontribusi positif terhadap terwujudnya kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kualitas 

memberikan nilai plus berupa motivasi khusus bagi para pelanggan untuk menjalin ikatan 

relasi saling menguntungkan dalam jangka panjang dengan salon kecantikan. Kepuasan 

konsumen juga dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan. Halstead dkk (1994:48) 

menyatakan bahwa konsumen yang puas cenderung berperilaku positif dengan membeli 

kembali. Sedangkan menurut Palilati (2006:30) loyalitas konsumen adalah efek akhir dari 

suatu pembelian, yang diartikan sebagai suatu sikap dan niat untuk berperilaku di masa 

depan, dan diekspresikan melalui hal - hal sebagai berikut : komitmen untuk memberikan 

rekomendasi kepada orang lain, niat atau keinginan untuk menceritakan hal - hal yang positif 

tentang perusahaan, dan kesediaan untuk melakukan pembelian secara terus menerus serta 

kesediaan untuk membayar mahal. 
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Penemuan Winarto (2008:2) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas layanan 

adalah hasil perbandingan antara persepsi konsumen terhadap layanan yang diterima dari 

perusahaan. Tercapainya kualitas layanan yang sempurna akan mendorong terciptanya 

kepuasan konsumen, karena kualitas layanan merupakan sarana untuk mewujudkan kepuasan 

konsumen. Menurut Kotler (2009:49) kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang disebabkan oleh kinerja atau hasil suatu produk yang dirasakan, 

dibandingkan dengan harapannya. Perusahaan berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi 

pelanggannya agar apa yang diharapkan oleh mereka sesuai dengan kenyataan sehingga 

mereka merasa puas dan akan membentuk pengalaman konsumsi yang positif. Menurut 

Oliver (1997:392) menghubungkan kepuasan pelanggan dengan perilaku lanjutan dan 

loyalitas pelanggan adalah yang paling sering digunakan sebagai referensi.  

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, bahwa dalam menghadapi 

persaingan yang ketat di dunia usaha, V-Salon Salatiga harus memperhatikan kualitas 

pelayanan sehingga dapat membuat konsumen menjadi loyal untuk datang kembali dan 

menggunakan jasa V-Salon Salatiga. Atas pertimbangan tersebut maka masalah penelitian 

yang akan di bahas oleh penulis yaitu tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas 

pelanggan pada V-Salon Salatiga, untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap 

loyalitas pelanggan. Untuk kemudian dijadikan sebagai penelitian dengan judul : “Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada V-Salon Salatiga”.  

Alasan peneliti meneliti ulang pengaruh variabel kualitas pelayanan terhadap variabel 

loyalitas pelanggan, yaitu karena peneliti tertarik untuk mengkonfirmasi penelitian-penelitian 

yang sudah ada, dimana kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan 

dengan menggunakan salon kecantikan sebagai objek penelitian. Fenomenanya peneliti 

adalah sebagai pelanggan V Salon, peneliti mengamati bahwa pelanggan - pelanggan lain V 

Salon secara teratur dan terus menerus kembali menggunakan jasa salon. Atas dasar tersebut 

peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul tersebut. 

Persoalan penelitiannya adalah Bagaimana kualitas pelayanan V Salon Salatiga, 

Bagaimana loyalitas pelanggan V Salon Salatiga, dan Bagaimana pengaruh kualitas layanan 

terhadap loyalitas pelanggan V Salon. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan pada V Salon Salatiga. Adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah secara teoritis diharapkan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan di 
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bidang manajemen pemasaran jasa dalam kondisi nyata di masyarakat. Dalam hal ini tentang 

pengaruh kualitas pelayanan serta loyalitas pelanggan pada V-Salon Salatiga. Dan memberi 

informasi bagi pemilik atau pengelola V-Salon Salatiga tentang tingkat kualitas pelayanan 

serta loyalitas konsumen terhadap V-Salon Salatiga, serta Memberi saran yang akan 

bermanfaat kepada pemilik atau pengelola V-Salon Salatiga untuk dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan sehingga konsumen menjadi loyal. 

TELAAH TEORITIS 

 Mencakup konsep yang dipilih dan definisinya serta penalaran dari konsep tersebut. 

Definisi dan penalaran konsep harus di jelaskan karena suatu kerangka kerja penelitian harus 

bertitik tolak dari pemilihan konsep yang dianggap paling baik dengan masalah yang diteliti. 

Adapun konsep yang dipilih berdasarkan masalah dan persoalan penelitian diatas adalah 

kualitas pelayanan dan loyalitas pelanggan. Konsep-konsep tersebut dijabarkan sebagai 

berikut :  

KUALITAS PELAYANAN 

Menurut Kotler dan Keller (2009:143) mendefinisikan kualitas (quality) adalah 

totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Ini jelas merupakan definisi yang 

berpusat pada pelanggan. Perusahaan yang memuaskan sebagian besar kebutuhan 

pelanggannya sepanjang waktu disebut perusahaan berkualitas, tapi kita harus membedakan 

antara kesesuaian kualitas dan kinerja (atau tingkat) kualitas (Kotler dan Keller, 2009:143). 

Menurut Assauri (1999:149) Definisi pelayanan adalah bentuk pemberian yang 

diberikan oleh produsen baik terhadap pelayanan barang yang diproduksi maupun terhadap 

jasa yang ditawarkan guna memperoleh minat konsumen, dengan demikian pelayanan 

mempengaruhi minat konsumen terhadap suatu barang atau jasa dari pihak perusahaan yang 

menawarkan produk atau jasa. Apabila pelayanan yang ditawarkan perusahaan sesuai dengan 

keinginan konsumen maka produk / jasa yang ditawarkan akan dibeli. Sedangkan bila terjadi 

pelayanan yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen maka dapat dipastikan produk / jasa 

tersebut kurang diminati konsumen (Assauri, 1999:149).  

Menurut Rangkuti (2006:28) definisi kualitas pelayanan adalah penyampaian jasa 

yang akan melebihi tingkat kepentingan pelanggan. Menurut Tjiptono (2007:59), kualitas 

pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendaliannya atas tingkat 
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keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Kualitas pelayanan dapat 

didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan para pelanggan 

atas layanan yang mereka terima. 

Menurut Tjiptono (2007:121), kualitas jasa sebagai ukuran seberapa bagus tingkat 

layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Berdasarkan definisi di 

atas dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan, 

yaitu jasa yang diharapkan dan jasa yang dirasakan. Jika jasa yang dirasakan bisa sesuai 

dengan jasa yang diharapkan, maka kualitas pelayanan tersebut akan dipersepsikan baik atau 

positif. Begitu pula sebaliknya jika jasa yang dipersepsikan lebih jelek dibandingkan dengan 

jasa yang diharapkan maka kualitas jasa dipersepsikan negatif atau buruk. Sehingga baik 

tidaknya kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi 

harapan pelanggannya secara konsisten. 

Tjiptono (2007:133), mengemukakan bahwa terdapat 5 (lima) dimensi kualitas 

layanan sebagai berikut :  

1) Bukti Fisik (tangibles), adalah dimensi yang berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, 

perlengkapan, dan material yang digunakan perusahaan, serta penampilan karyawan. 

2) Kehandalan (reliability), adalah dimensi yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan 

untuk memberikan layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan 

apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati. 

3) Daya tanggap (responsiveness), adalah dimensi yang berkenaan dengan kesediaan dan 

kemampuan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan merespons permintaan 

mereka, serta menginformasikan kapan jasa akan diberikan dan kemudian memberikan 

jasa secara cepat.   

4) Jaminan (assurance), adlah dimensi perilaku para karyawan yang mampu 

menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan perusahaan bisa 

menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya. 

5) Empati (empathy), adalah dimensi dimana perusahaan memahami masalah para 

pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian 

personal kepada para pelanggan dan memiliki jam operasi yang nyaman. 
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Semua indikator tersebut dapat dijadikan parameter untuk mengetahui sejauh mana V-

Salon mampu menyediakan layanan yang berkualitas serta sejauh mana berpengaruh pada 

loyalitas pelanggan. 

Menurut Kotler dan Keller (2009:42) jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang 

dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan 

tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Definisi jasa dalam strategi pemasaran harus 

diamati dengan baik, karena pengertiannya sangat berbeda dengan produk berupa barang.  

Zeithaml dan Bitner (2000:3) mendefinisikan jasa sebagai seluruh aktivitas ekonomi 

dengan output selain produk dalam pengertian fisik dikonsumsi dan diproduksi pada waktu 

bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud bagi pembeli 

pertamanya. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

didalam jasa selalu ada aspek interaksi antara pihak konsumen dan pemberi jasa, meskipun 

pihak-pihak yang terlibat tidak selalu menyadari. Jasa bukan merupakan barang tetapi suatu 

proses atau aktivitas yang tidak berwujud.  

 Karakteristik jasa menurut Kotler dan Keller (2009:227) adalah sebagai berikut : 

1. Intangibility (tidak berwujud) 

Berbeda dari produk fisik, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium 

sebelum dibeli. 

2. Inseparability (tidak terpisahkan) 

Biasanya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Hal ini tidak berlaku bagi 

barang-barang fisik yang diproduksi, disimpan sebagai persediaan, didistribusikan 

melalui banyak penjual, dan dionsumsi kemudian. Jika seseorang memberikan jasa 

tersebut, penyedianya adalah bagian dari jasa itu. Karena klien tersebut juga hadir pada 

saat jasa itu dihasilkan, interaksi penyediaan klien merupakan ciri khusus pemasaran 

jasa. 

3. Variability (bervariasi) 

Karena bergantung pada siapa memberikannya serta kapan dan di mana  diberikan, jasa 

sangat bervariasi. 

 

4. Persihability (tidak tahan lama) 

Jasa tidak dapat disimpan. Sifat jasa yang mudah rusa tersebut tidak akan menjadi 

masalah apabila permintaan tetap berjalan lancar.  
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LOYALITAS PELANGGAN 

Menurut Kotler dan Keller (2009:138), mendefinisikan loyalitas sebagai : “Komitmen 

yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa 

yang disukai di masa depan meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi 

menyebabkan pelanggan beralih”. 

Loyalitas pelanggan sendiri didefinisikan sebagai: “Sikap terhadap produk atau jasa 

yang diekspresikan oleh konsumen dalam bentuk keyakinan suka atau tidak suka, dan 

memutuskan apakah ingin membeli produk tersebut atau tidak (Purwani dan Dharmmesta, 

2002:94). Loyalitas tinggi jika konsumen memiliki keteguhan pada produk barang atau jasa 

yang dipilihnya, sedangkan loyalitas rendah jika konsumen rentan untuk berpindah ke produk 

atau jasa lain.  

Menurut Oliver (1997:392), loyalitas pelanggan sebagai: “Komitmen untuk bertahan 

secara mendalam dengan melakukan pembelian ulang atau berlangganan kembali dengan 

produk atau jasa terpilih secara konsisten dimasa yang akan datang, meskipun pengaruh 

situasi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan 

prilaku”. Menurut Zeithaml dkk (1996:70) tujuan akhir keberhasilan perusahaan menjalin 

hubungan relasi dengan pelanggannya adalah untuk membentuk loyalitas yang kuat. Berikut 

ini merupakan indikator dari loyalitas yang kuat menurut Zeithaml dkk (1996:70) :  

1. Say positive things, adalah mengatakan hal yang positif tentang produk yang telah 

dikonsumsi.  

2. Recommend a friend, adalah merekomendasikan produk yang telah dikonsumsi kepada 

teman.  

3. Continue purchasing, adalah pembelian yang dilakukan secara terus menerus terhadap 

produk yang telah dikonsumsi.  
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Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Lima dimensi kualitas layanan masing-masing memiliki indikator empirik yang 

berbeda seperti yang telah dikemukakan diatas. Semua indikator sangat penting dalam 

mengetahui sajauh mana V-Salon di Kota Salatiga mampu menyediakan layanan yang 

berkualitas yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggannya dan sejauh mana pengaruhnya 

pada loyalitas pelanggan. Tingkat kualitas layanan tidak dapat dinilai dari sudut pandang 

perusahaan, tapi harus dipandang pada segi konsumen atau pelanggan yang akan 

mempengaruhi loyalitas pelanggan. 

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Djati dan Darmawan (2005), 

menunjukkan bahwa terdapat asosiasi antara kepuasan, kepercayaan dan loyalitas terhadap 

tingkat penjualan, sehingga meningkatnya jumlah pelanggan yang loyal akan berdampak 

pada peningkatan pendapatan perusahaan. Loyalitas menurun disebabkan oleh faktor 

kepuasan, kepercayaan serta kualitas layanan yang diberikan. Selanjutnya hasil penelitian 

tersebut, juga menunjukkan bahwa kinerja karyawan berpengaruh pada kepuasan pelanggan, 

dan selanjutnya kepuasan pelanggan berpengaruh secara signifikan terhadap kesetiaan 

pelanggan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa orientasi pemasaran untuk 

kepentingan pelanggan dijadikan sebagai dasar pembentukan keunggulan kompetitif untuk 

menghadapi persaingan yang sangat ketat.  

Kerangka Pemikiran 

 V-Salon merupakan salah satu dari penyedia jasa yaitu berupa salon kecantikan. 

Dalam menjalankan usahanya V-Salon perlu melakukan terobosan-terobosan baru dalam 

pengembangan usahanya supaya lebih maju. Yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan 

terhadap pelanggan yang datang berkunjung. Kualitas pelayanan merupakan tingkat kondisi 

baik buruknya pelayanan jasa yang diberikan oleh V-Salon dalam rangka memberikan 

pelayanan yang berkualitas. Kualitas pelanggan berkaitan erat dengan kepuasan pelanggan. 

Kualitas pelayanan memberikan dorongan khusus bagi para pelanggan untuk menjalin ikatan 

relasi saling menguntungkan dalam jangka panjang dengan perusahaan (Sari, 2011:3). Ikatan 

emosional semacam ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama 

harapan dan kebutuhan spesifik pelanggan. Dengan demikian perusahaan dapat 

meningkatkan kepuasan pelanggan dan kepuasan pelanggan berkontribusi pada terciptanya 
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loyalitas pelanggan. Dimensi kualitas jasa menurut Tjiptono (2007:133) yaitu Bukti fisik, 

Kehandalan, Daya tanggap, Empati, dan Jaminan seperti yang telah dipaparkan diatas. 

 Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan pada 

berbagai objek penelitian, terkait dengan kualitas pelayanan jasa dan loyalitas pelanggan pada 

perusahaan yang terpilih oleh penelitinya. 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

No Judul dan Peneliti 
Variabel 

Dependen 

Variabel 

Independen 
Hasil Penelitian 

1 Analisis pengaruh 

kualitas pelayanan 

jasa restoran terhadap 

loyalitas pelanggan 

sakana Japanese 

restaurant di delonix 

hotel Karawang . 

Sari (2011) 

Loyalitas 

pelanggan 

Kualitas pelayanan Kualitas pelayanan 

jasa mempunyai 

hubungan terhadap 

loyalitas pelanggan, 

dan terdapat 

pengaruh positif 

rendah antara kualitas 

pelayanan jasa 

dengan loyalitas 

pelanggan. 

2 Pengaruh Nilai 

Pelanggan terhadap 

Loyalitas Pelanggan 

Melalui Kepuasan 

Pelanggan London 

Beauty Centre di 

Surabaya. 

 

Nuraini (2010) 

Loyalitas 

pelanggan 

1. Nilai pelanggan 

2. Kepuasan 

pelanggan  

1. Nilai pelanggan 

berpengaruh positif 

terhadap kepuasan 

pelanggan. 

2. Nilai pelanggan 

tidak berpengaruh 

positif terhadap 

loyalitas 

pelanggan. 

3. Kepuasan 

pelanggan 

berpengaruh positif 

terhadap loyalitas 

pelanggan. 

3 Analisis Pengaruh 

Nilai Pelanggan, 

Kualitas Pelayanan, 

Loyalitas 

nasabah 

1. Nilai pelanggan 

2. Kualitas 

pelayanan 

1. Nilai pelanggan, 

kualitas pelayanan, 

dan kedekatan 
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dan Kedekatan 

Emosional terhadap 

Loyalitas Nasabah: 

Studi Kasus pada 

Bank BRI Cabang 

Pattimura Semarang  

 

Bahri (2010) 

3. Kedekatan 

emosional 

emosional 

berpengaruh positif 

secara signifikan 

terhadap loyalitas 

nasabah, baik 

secara parsial 

maupun simultan. 

2. Kualitas pelayanan 

memberikan 

pengaruh paling 

besar terhadap 

loyalitas nasabah, 

sedangkan nilai 

pelanggan 

memberikan 

pengaruh paling 

kecil terhadap 

loyalitas nasabah. 

4 Analisis Pengaruh 

Kompetensi Tenaga 

Penjualan dan 

Kualitas Jasa 

Logistik terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan: Studi 

Kasus pada PT. 

SILKargo 

Indonesia Cabang 

Semarang. 

 

Supriyono (2008) 

Loyalitas 

pelanggan 

 

1. Kompetensi 

tenaga 

Penjualan, 

2. Kualitas Jasa 

Logistik  

Kompetensi tenaga 

penjualan dan 

kualitas 

jasa logistik 

berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap loyalitas 

pelanggan 

5 Kontribusi Nilai 

Pelanggan terhadap 

Pembentukan 

Loyalitas Pelanggan 

pada Produk Sepeda 

Motor: Studi terhadap 

Produk Sepeda Motor 

Honda  

1. Loyalitas 

pelanggan 

1. Nilai pelangga 

2. Kepuasan 

pelangga 

3. Pembentukan 

keunggulan 

bersaing yang 

berkelanjutan. 

1. Nilai pelanggan 

berpengaruh positif 

terhadap kepuasan 

pelanggan. 

2. Nilai pelanggan 

berpengaruh positif 

terhadap 

pembentukan 
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Fauzi (2010) 

keunggulan 

bersaing yang 

berkelanjutan. 

3.   Pembentukan 

keunggulan 

bersaing 

berpengaruh 

positif. 

Sumber : Olahan Data Primer (2013) 

Dari penelitian terdahulu yang telah dirangkum tentang kualitas pelayanan dan 

loyalitas pelanggan diatas secara keseluruhan kualitas layanan mempunyai pengaruh positif 

terhadap loyalitas pelanggan. Dari penelitian terdahulu tersebut hanya penelitian dari Sari 

(2011) yang secara khusus membahas tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas 

pelanggan. Dari hasil penelitian tersebut kualitas pelayanan secara konsisten mempengaruhi 

terjadinya loyalitas pelanggan. Dalam penelitian ini juga secara khusus membahas tentang 

pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan secara khusus pada V Salon. 

Berbeda dengan penelitian lain yang menggunakan variabel–variabel lain yang 

mempengaruhi loyalitas pelanggan, penelitian ini hanya terfokus pada kualitas pelayanan. 

Berdasarkan pemikiran yang dikemukakan diatas, maka dapat ditarik hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini, yaitu :                                                                                                                                  

H = Kualitas layanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan 

 

Model Penelitian 

Berdasarkan penjelasan pengaruh antara berbagai variabel diatas, sehingga dirumuskan ke 

dalam bentuk model penelitian sebagai berikut :                                     

                                                                      H 

 

Gambar.1 Model Penelitian 

Keterangan : 

X = Variabel independen kualitas layanan            Y = Variabel dependen loyalitas pelanggan   

Kualitas layanan 

             (X) 

Loyalitas pelanggan  

                (Y)       
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H =  Kualitas layanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan.                                        

METODE PENELITIAN 

Tempat yang dijadikan objek penelitian ini adalah pada V Salon, yang berlokasi di Jl. 

Osamaliki No. 78, Salatiga. V Salon berdiri pada tanggal 20 Desember 2009 oleh Ibu Happy 

dan Ibu Rani, dengan memiliki 5 karyawan. Objek dari penelitian adalah pelanggan pada V 

Salon Salatiga. 

Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan menggunakan cara 

non probability sampling, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling, yaitu memilih sampel bertujuan secara subjektif. Adapun kriteria sampel dalam 

penelitian ini adalah konsumen V Salon yang berkunjung ke salon dan pernah mengunjungi 

V Salon minimal 3 (tiga) kali, ini berdasarkan pertimbangan dari karakteristik pelanggan 

yang loyal menurut Griffin (2002:31) adalah pelanggan yang diantaranya melakukan 

pembelian secara berulang-ulang pada badan usaha yang sama secara teratur. Atas dasar 

tersebut penulis menetapkan minimal 3 kali berkunjung karena jika 1 kali belum bisa 

dikatakan berulang-ulang. 

Kuesioner yang disebarkan sebanyak 100, menurut Supramono & Haryanto (2005:65) 

jumlah sampel minimum yaitu 100 responden, karena sudah mewakili populasi yang cukup 

besar dan mengurangi terjadinya error, karena tidak diketahuinya jumlah populasi 

sesungguhnya. Penyebaran dilakukan di area V Salon Salatiga, di wilayah sekitar Jl. 

Osamaliki Salatiga, dan wilayah sekitar Klasman Salatiga. Proses penyebaran kuesioner 

dilakukan dengan mendampingi responden dalam melakukan pengisian kuesioner, penulis 

juga memberi pengarahan kepada responden tentang cara pengisian kuesioner. Penulis 

membutuhkan waktu 4 minggu untuk mengumpulkan kuesioner, yaitu dari tanggal  23 

Desember 2012 – 20 Januari 2013.  

Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan teknik pengumpulan 

data dan informasi, dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan 

data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan diolah sendiri (Supramono & Haryanto, 

2005:70).  
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Pengukuran Konsep 

Konsep yang hendak diukur dalam penelitian ini adalah konsep kualitas pelayanan V 

Salon Salatiga dan loyalitas pelanggan. Dalam pengujian model penelitian, masing-masing 

variabel diukur dengan menggunakan instrumen dalam bentuk kuesioner menggunakan skala 

Likert dengan 5 poin yaitu dari skala 1 (sangat tidak setuju) sampai skala 5 (sangat setuju).. 

Skala Likert adalah teknik pengukuran sikap yang paling luas digunakan dalam riset 

pemasaran (Simamora, 2008:124). Skala ini memungkinkan responden untuk 

mengekspresikan persetujuan maupun ketidaksetujuan responden terhadap masing-masing 

pernyataan yang ada dalam serangkaian pernyataan mengenai objek stimulasi. Interval untuk 

mengidentifikasi rata-rata setiap variabel dapat di ketahui dengan menggunakan rumus 

(Supramono dan Haryanto, 2005:67) : 

I =  

Keterangan:  

I : Interval 

H  : Nilai tertinggi 

L  : Nilai terendah 

K : Klasifikasi yang hendak dibuat 

Berdasarkan pada rumus diatas, maka intervalnya adalah: 

I =  

  = 0,8 

Sehingga dapat ditentukan klasifikasinya sebagai berikut: 

Tabel 2. Range interval 
Range Kategori 

1,00 – 1,80 Sangat tidak baik 
1,81 – 2,60 Tidak baik 
2,61 – 3,40 Cukup baik 
3,41 – 4,2 Baik 

4,21 – 5,00 Sangat baik 
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Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data primer melalui metode 

survei menggunakan kuisioner. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan tertulis yang telah 

dirumuskan sebelumnya yang akan dijawab oleh responden, biasanya dalam alternatif yang 

didefinisikan dengan jelas (Sekaran, 2006:82). Kuesioner  digunakan untuk mengumpulkan 

data atau informasi dengan cara menyempurnakan sejumlah pertanyaan atau pertanyaan 

tertulis oleh responden yakni para pengunjung yang sedang berada di V Salon. Indikator 

untuk masing-masing variabel penelitian dalam rancangan kuesioner ini diambil dari 

beberapa penelitian terdahulu dan telah didiskusikan dengan pembimbing. 

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan kualitas pelayanan telah dilakukan. Salah 

satunya yang dapat dikemukakan disini adalah penelitian yang dilakukan oleh Aryani dan 

Rosinta (2010). Indikator-indikator yang dipakai pada variabel kualitas pelayanan dan 

loyalitas pelanggan dalam kertas kerja ini mereplikasi dari penelitian tersebut yang dapat 

dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 3. Operasionalisasi Konsep 

Variabel Dan Pengarang Dimensi Indikator Empirik : 

Kualitas Pelayanan 

(Tjiptono, 2007:133) 

 

1. Tangibles (bukti fisik) 

 

 

 

 

 

 

2. Reliability 

(kehandalan) 

 

 

1. Ruangan salon rapi, dan bersih. 

2. Ruangan salon ber-AC. 

3. Tersedia berbagai pilihan jasa 

kecantikan dengan peralatan yang 

lengkap. 

4. Terdapat ruang tunggu. 

5. Terdapat areal parkir salon yang 

memadai. 

1. Karyawan salon memiliki 

pengetahuan serta kemampuan yang 

baik dalam menjawab pertanyaan-

pertanyaan konsumen tentang 

pilihan jasa kecantikan yang ada. 

2. Pihak salon selalu memberikan 
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3. Responsiveness (daya 

tanggap) 

 

 

 

 

 

4. Assurance (jaminan) 

 

 

 

 

5. Empathy (empati) 

pelayanan yang tepat sesuai yang 

dijanjikan. 

3. Petugas kasir salon teliti dalam 

menghitung pembayaran dan uang 

kembalian konsumen. 

1. Karyawan salon cekatan dalam 

melayani konsumen. 

2. Petugas parkir salon memiliki 

kecekatan dalam mengurus parkir 

kendaraan. 

3. Karyawan salon siap setiap saat bila 

dibutuhkan konsumen. 

1. Karyawan salon bersikap ramah 

dalam melayani konsumen. 

2. Karyawan salon bersikap sopan, 

sabar, dan murah senyum dalam 

melayani konsumen. 

3. Kendaraan konsumen dijamin 

keamanannya ditempat parkir salon. 

1. Karyawan salon tidak membeda-

bedakan konsumen didalam 

pelayanannya. 

2. Kemudahan bagi konsumen untuk 

menghubungi pihak pengelola salon 

guna menyampaikan komentar, 

saran, kritik, pertanyaan dan 

keluhan. 

3. Karyawan salon menggunakan 

bahasa yang mudah dipahami oleh 

konsumen didalam pelayanannya. 

Loyalitas Konsumen 

(Zeitham dkk, 1996 :70) 

1. Say positive things 

(mengatakan hal 

-     Mengatakan hal positif tentang V 

Salon. 
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positif). 

2. Recommend a friend 

(merekomendasikan 

kepada teman). 

3. Continue purchasing 

(pembelian secara terus 

menerus). 

 

-     Memberikan rekomendasi kepada 

pihak lain untuk memakai jasa 

salon di V Salon. 

-     Kemungkinan besar, Pelanggan 

akan datang kembali di V Salon 

lagi. 

Sumber : Olahan Data Primer 2013 

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif 

dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif yang menyajikan data dalam bentuk tabel 

dan distribusi frekuensi (Supramono dan Sugiarto, 1993:216 ). Regresi Linier Sederhana 

digunakan untuk mendapatkan hubungan matematis dalam bentuk suatu persamaan antara 

variabel tak bebas tunggal dengan variabel bebas tunggal. Regresi linier sederhana memiliki 

satu peubah yang dihubungkan dengan satu peubah tidak bebas (Kurniawan, 2008:1). Hasil 

regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen, yang akan 

digunakan untuk memprediksi variabel dependen dalam suatu persamaan (Ghozali, 2005:83).  

Rumusan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Y= a+ bx+e 

Dimana : Y = Loyalitas Pelanggan di V Salon Salatiga 

                 a = Konstanta                                                    b = Koefisien regresi 

                X = Kualitas Pelayanan                                      e = Error 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Validitas dan reliabilitas diperoleh dari uji coba kuesioner untuk memperoleh 

informasi mengenai kualitas instrumen yang digunakan, yaitu informasi mengenai sudah atau 

belumnya instrumen yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagai alat pengumpul data. 

Kuesioner dapat dikatakan memenuhi persyaratan apabila instrumen-instrumen dalam 

kuesioner tersebut valid dan reliabel.  
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1. Uji Validitas, digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Gozali, 2005:45). 

2. Uji Reliabilitas, reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kusioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu 

(Gozali, 2005:41). Untuk mengetahui sejauh mana suatu hasil pengukuran dapat dipercaya, 

maka perlu diuji tingkat reliabilitasnya dimana dalam penelitian ini digunakan teknik analisis 

Cronbanch Alfa. Kriteria keputusan reliabel tidaknya kuesioner dinyatakan apabila nilai 

Cronbanch Alfa > 0,60 adalah reliabel. 

 

Uji Hipotesis 

Regresi linier adalah metode statistika yang digunakan untuk membentuk model 

hubungan antara variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas. Jika hanya terdapat 

satu variabel bebas, maka digunakan regresi linier sederhana, sedangkan jika terdapat 

variabel bebas lebih dari satu maka digunakan regresi linier berganda. Metode analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi sederhana, hal ini dikarenakan hanya terdapat dua variabel 

yaitu kualitas layanan sebagai variabal independen atau bebas dan loyalitas planggan sebagai 

variabel dependen atau tak bebas. Alasan menggunakan uji hipotesis ini karena untuk 

mempermudah peneliti dalam membentuk model hubungan antara variabel terikat dengan 

satu atau lebih variabel bebas. 

Uji R-Square (Koefisien Determinasi), digunakan untuk menguji persentase total 

variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen. 

Nilai R-Square berkisar antara 0 sampai dengan 1. Bila R-Square semakin mendekati 1, maka 

model regresi tersebut semakin baik. Semakin mendekati 0 maka variabel independen secara 

keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabilitas dari variabel dependen. Alasan peneliti 

menggunakan uji R-square karena untuk mempermudah peneliti dalam melakukan pengujian 

untuk mengetahui persentase total variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan 

oleh variabel-variabel independennya. 
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Uji Signifikansi Parsial (t-test) 

Kolom (signifikansi) jika hasilnya < 0,05 maka dapat diartikan bahwa hubungan 

variabel dependen dengan variabel independen signifikan. Uji signifikansi dengan nilai p (p 

value), jika besarnya nilai p < 0,05 bearti signifikan. Alasan menggunakan uji Signifikansi 

Parsial karena untuk mempermudah peneliti dalam melakukan pengujian untuk mengetahui 

persentase signifikansi hubungan variabel dependen dengan variabel independen. 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

 Bagian ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum responden, yang meliputi 

usia, jenis kelamin (gender), alamat asal, asal mendengar V salon, dan lama berlangganan di 

V salon Salatiga. Untuk mencapai nilai yang valid dalam proses pengolahan data, maka 

diambil sampel sebanyak 100 orang, melalui penyebaran kuesioner di V Salon JL. Osamaliki 

78 Salatiga. 

Tabel 4. Karakteristik Responden 

Kategori Sub Kategori Frekuensi Presentase 

(%) 

Usia  15-24 tahun 

25-34 tahun 

35-44 tahun 

> 45 

49 

23 

24 

4 

49 

23 

24 

4 

Gender Laki-laki 

Perempuan 

8 

92 

8 

92 

Alamat asal Wilayah Salatiga 

Wilayah luar Salatiga 

87 

13 

87 

13 

Asal mendengar 

V Salon 

Media iklan 17 17 
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Teman 

Lainnya 

63 

20 

63 

20 

Lama 

berlangganan 

< 1 tahun 

1-2 tahun 

 > 2 tahun 

51 

40 

9 

51 

40 

9 

(Sumber Data Primer Diolah 2013) 

Dari Tabel diatas, dapat diketahui karakteristik responden berdasarkan usia responden 

yang paling dominan adalah berusia 15-24 tahun dengan presentase sebesar 49%. 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yang dominan adalah jenis kelamin 

perempuan dengan presentase sebesar 92%. Hal ini karena biasanya yang menggunakan jasa 

salon dalam melakukan perawatan kecantikan adalah perempuan. Karakteristik responden 

berdasarkan alamat asal yang dominan adalah responden yang berasal dari wilayah sekitar 

Salatiga dengan presentase sebesar 87%. Karakteristik responden berdasarkan asal 

mendengar V Salon yang paling dominan adalah responden yang mendengar dari teman-

temannya dengan presentase 63%. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa konsumen yang 

datang dan menggunakan jasa V Salon, karena responden telah mendengar informasi dari 

teman-temannya. Karakteristik responden berdasarkan lama berlangganan di V Salon yang 

paling dominan adalah < 1 tahun dengan presentase 51%. Data tersebut diperoleh dari hasil 

kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden di Salatiga. 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Penelitian ini dilakukan di V-Salon JL.Osamaliki 78 Salatiga. Dari penyebaran 

kuesioner yang telah diberikan kepada 100 orang responden, maka diperoleh data yang akan 

digunakan untuk menjawab persoalan penelitian. Dalam melakukan pengujian, langkah awal 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian validitas dan reliabilitas dengan 

menggunakan taraf signifikan sebesar 5%. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas disajikan 

dalam lampiran 2 tabel uji validitas dan reliabilitas.   

Dari hasil pengujian validitas dan reliabilitas dapat diketahui bahwa setiap pernyatan 

dari masing-masing variabel dapat dikatakan valid, karena nilai r hitung > dari r tabel yaitu 

0,197. Dan dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach’s Alpha > 0,6 (Ghozali, 2005:41). 
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Dari lampiran 2 tabel uji validitas dan reiabelitas dapat dilihat bahwa keseluruhan variabel 

dapat dikatakan reliabel karena memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,6. 

 

Hasil Pengolahan Data 

Analisis Regresi Sederhana 

Pengujian Hipotesis menggunakan nilai koefisien determinasi (R²), dan uji t. 

Tabel 5. Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std Error of the 

Estimate 

1 .706α .498 .493 1.375 

(Sumber Data Primer Diolah 2013) 

Dari Tampilan output SPSS model summary besarnya Adjusted R² adalah 0,493 hal 

ini berarti 49,3% variasi loyalitas konsumen dapat dijelaskan oleh kualitas layanan. 

Sedangkan sisanya (100% - 49,3% = 50,7%) dijelaskan oleh faktor lain diluar model. 

 

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Dalam pengujian hipotesis ingin diketahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat maka dilakukan uji t. Tabel  dibawah ini menyajikan hasil uji t.  

 

Table 6. Hasil Perhitungan Regresi 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.429 1.326  -1.077 .284 

KualitasLayanan .222 .022 .706 9.862 .000 

a. Dependent Variable: LoyalitasPelanggan    

(Sumber Data Primer Diolah 2013) 
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Dari tabel diatas diketahui bahwa uji t menggunakan tingkat signifikansi α = 5% maka 

variabel kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

pada V- salon. Persamaan untuk model regresi sederhana variabel kualitas layanan (bx), 

loyalitas pelanggan (Y) adalah: 

Y = -1.429 + 0,222 bx + e  

Hipotesis Pernyataan Hipotesis Sig. Keterangan 

H Kualitas pelayanan berpengaruh 

positif terhadap loyalitas 

pelanggan 

.000 Signifikan 

Tabel 7. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil olah data ditemukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis regresi yang 

menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,00 yang nilainya kurang dari batas toleransi 

kesalahan 0,05 serta nilai β dari variabel kualitas pelayanan sebesar 0,222. Hal ini 

menunjukkan hipotesa bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

terpenuhi. Dengan demikian H didukung oleh data. Hasil ini mendukung penelitian yang 

telah dilakukan oleh Sari (2011) dan Supriyono (2008) dimana dalam penelitian tersebut 

diperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan secara konsisten mempengaruhi terjadinya loyalitas 

pelanggan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Bahri (2010) juga memperoleh hasil 

sama yaitu kualitas pelayanan memberikan pengaruh paling besar terhadap loyalitas 

pelanggan. Dimana loyalitas pelanggan akan terjadi jika konsumen telah merasa puas dengan 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. 

Dalam penelitian ini kualitas pelayanan diukur melalui Tangibles (bukti fisik), 

Kehandalan (reliability), Daya tanggap (responssiveness), Jaminan (assurance), dan Empati 

(empathy). Berkenaan dengan bukti fisik hasil penelitian menunjukkan 62% responden 

menyatakan ruang salon rapi, bersih, dan ber-AC, 62% menyatakan peralatan yang digunakan 

lengkap dan 53% menyataan tersedia juga ruang tunggu dan areal parkir salon yang memadai 

yang membuat pelanggan semakin nyaman. Berdasarkan perhitungan rata-rata skor untuk 

indikator bukti fisik diperoleh nilai sebesar 3,86. Dengan demikian bukti fisik yang diciptakan 

oleh pemilik V Salon dapat berpengaruh dalam membangun loyalitas pelanggan pada layanan 
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jasa kecantikan di V Salon jalan Osamaliki no.78 Salatiga. Dalam penelitian ini, untuk 

Kehandalan (reliability) hasil penelitian menunjukkan 61% responden menyatakan karyawan 

salon dapat menjawab dengan baik tentang pertanyaan yang diajukan pengunjung, 60% 

menyatakan pihak salon memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan, dan 58% menyatakan 

pelayanan kasir teliti. Berdasarkan perhitungan rata-rata skor untuk indikator kehandalan 

diperoleh nilai sebesar 3,88.  

Dengan demikian kehandalan yang diciptakan oleh pemilik V Salon dapat 

berpengaruh dalam membangun loyalitas pelanggan pada layanan jasa kecantikan di V Salon 

jalan Osamaliki no.78 Salatiga. Dari segi daya tanggap (responsiveness), hasil penelitian 

menunjukkan 57% responden menyatakan karyawan salon cekatan dalam melayani, 47% 

menyatakan petugas parkir cekatan dalam mengurus parkir kendaraan, dan 57% karyawan 

selalu siap bila dibutuhkan oleh pelanggan. Berdasarkan perhitungan rata-rata skor untuk 

indikator daya tanggap diperoleh nilai sebesar 3,98. Dengan demikian daya tanggap yang 

diciptakan oleh pemilik V Salon dapat berpengaruh dalam membangun loyalitas pelanggan 

pada layanan jasa kecantikan di V Salon jalan Osamaliki no.78 Salatiga. Berkenaan dengan 

Jaminan (assurance) menunjukkan 53% responden menyatakan karyawan salon selalu ramah 

dalam melayani, 53% menyatakan karyawan salon sopan, sabar serta murah senyum dalam 

melayani, dan 54% menyatakan V Salon membuat pelanggan lebih percaya diri. Berdasarkan 

perhitungan rata-rata skor untuk indikator jaminan diperoleh nilai sebesar 3,99. Dengan 

demikian jaminan yang diciptakan oleh pemilik V Salon dapat berpengaruh dalam 

membangun loyalitas pelanggan pada layanan jasa kecantikan di V Salon jalan Osamaliki 

no.78 Salatiga. Sedangkan dari segi empati (empathy) hasil penelitian juga menunjukkan 

60% responden menyatakan karyawan salon tidak membeda-bedakan dalam pelayanan, 60% 

menyatakan bahwa pelanggan mudah dalam menghubungi pihak pengelola salon, dan 54% 

menyatakan bahasa yang digunakan karyawan salon mudah untuk dipahami dalam 

pelayanannya. Berdasarkan perhitungan rata-rata skor untuk indikator empati diperoleh nilai 

sebesar 3,95. Dengan demikian empati  yang diciptakan oleh pemilik V Salon dapat 

berpengaruh dalam membangun loyalitas pelanggan pada layanan jasa kecantikan di V Salon 

jalan Osamaliki no.78 Salatiga.   

Dari hasil keseluruhan diatas dapat dilihat bahwa rata-rata skor tertinggi ada pada 

dimensi jaminan (assurance) yaitu diperoleh nilai sebesar 3,99 khususnya pada karyawan 

salon yang bersikap ramah dalam melayani pelanggan, sedangkan rata-rata skor terendahnya 
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ada pada dimensi bukti fisik (tangibles) yaitu diperoleh nilai sebesar 3,86 khususnya pada 

tersedianya ruang tunggu dan areal parkir salon yang memadai. Dengan demikian dimensi 

jaminan adalah dimensi yang paling berpengaruh dalam membangun loyalitas pelanggan 

pada V Salon jalan Osamaliki no.78 Salatiga. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa 

kualitas pelayanan V Salon sudah baik dimata para pelanggan-pelanggannya, ini ditampilkan 

pada tabel mengenai rata-rata skor dari setiap indikator empirik yaitu dapat dilihat dalam 

Lampiran 6. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan diatas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kualitas layanan yang dilakukan oleh V Salon Salatiga yang berupa pelayanan jasa 

salon memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada V salon. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil regresi linier sederhana mendapatkan persamaan regresi 

berikut ini Y = -1,429 + 0,222 bx+ e. Sebesar 49,3 % variasi loyalitas konsumen dapat 

dijelaskan oleh kualitas pelayanan.  

Kualitas pelayanan V Salon yang bagus dan sesuai dengan keinginan konsumen 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk terus menggunakan jasa V salon dengan harapan 

untuk mempercantik diri sehingga konsumen menjadi lebih percaya diri dengan 

penampilannya yang sekarang setelah keluar dari V Salon Salatiga. Rata – rata pelanggan V 

salon tertarik datang kembali ke V Salon karena kualitas layanan yang diberikan oleh V 

Salon selalu memuaskan, ini yang membuat pelanggan V Salon menjadi loyal sehingga 

pelanggan akan terus datang kembali menggunakan jasa V Salon Salatiga. 

 

Implikasi Terapan 

Dari hasil penelitian yang didapat, penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat 

bagi pemilik V Salon Salatiga. Beberapa hal yang bisa dijadikan masukan dan perhatian oleh 

pemilik V Salon : 

1. Berdasarkan hasil penelitian diatas V Salon masih harus meningkatkan kualitas 

pelayanannya, khususnya pada dimensi bukti fisik (tangibles) yaitu tersedianya ruang 

tunggu dan areal parkir salon yang memadai. Yang perlu dilakukan oleh pemilik V 

Salon adalah memperluas ruang tunggu dan area lahan parkir, sehingga untuk 
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selanjutnya diharapkan pelanggan V Salon dapat merasa senang pada tampilan fisik V 

Salon jalan Osamaliki no 78 Salatiga. Ini juga diharapkan dapat menarik perhatian 

masyarakat luar untuk menggunakan layanan jasa kecantikan V Salon, sehingga dapat 

meningkatkan jumlah pelanggan yang menggunakan jasa V Salon. 

2. Berdasar pengalaman penulis sebagai pelanggan V Salon, sebaiknya karyawan pada 

V Salon juga harus ditambah lebih banyak lagi supaya dapat menghindari antrian. 

Sehingga diharapkan pelanggan tidak perlu menunggu lama ketika akan 

menggunakan jasa V Salon. 

 

Keterbatasan Penelitian dan Penelitian Mendatang 

Pertama, Adjusted R square untuk variabel kualitas pelayanan yaitu 49,3% dari 

loyalitas pelanggan V Salon jalan Osamaliki no. 78 Salatiga. Sedangkan sisanya (100% - 

49,3% = 50,7%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model. Diharapkan untuk peneliti 

selanjutnya dapat meneliti dan menjelaskan faktor lain diluar model tersebut. Faktor-faktor 

yang mungkin mempengaruhi loyalitas pelanggan adalah kepuasan pelanggan, nilai 

pelanggan, kompetensi tenaga penjual dsb. 

Kedua, dalam keterbatasan penelitian ini masih terdapat pertanyaan double barrel 

sehingga membingungkan responden dalam pengisian kuesioner, diharapkan penelitian 

mendatang memperhatikan keterbatasan ini. 
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