
79 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

Pada bagian bab ini akan dirumuskan kesimpulan dan saran bagi pihak – 

pihak yang terkait dengan kualitas pelayanan. Pada bab ini penulis akan menarik 

kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, sebagai 

berikut : 

 

5.1 Kesimpulan  

1. Berdasarkan hasil dari perhitungan uji run tes satu sampel dinyatakan 

bahwa menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Salon Liliek Salatiga 

adalah tinggi. Ditunjukkan dari hasil perhitungan run test satu sampel 

variabel kualitas pelayanan yang menunjukkan nilai modus kualitas 

pelayanan dari hasil penelitian pada 97 responden adalah 60 atau pada 

kategori tinggi. Jumlah run = 47, taraf kesalahan sebesar 5%. Harga zhitung 

= 0,897, maka harga ztabel = 0,1867. Harga ini lebih besar dari harga α 

yang ditetapkan (0,1867 > 0,05).  

2. Berdasarkan hasil dari perhitungan uji run tes satu sampel dinyatakan 

bahwa menunjukkan bahwa kepuasan konsumen Salon Liliek Salatiga 

adalah tinggi. Dan, perhitungan run test satu sampel variabel kepuasan 

konsumen menunjukkan nilai modus kepuasan konsumen dari hasil 

penelitian pada 97 responden adalah 25 atau pada kategori tinggi. Jumlah 

run = 56, taraf  kesalahan sebesar 5%. Harga zhitung = 1,338, maka harga 



80 

 

ztabel = 0,918. Harga ini lebih besar dari harga α yang ditetapkan (0,918 > 

0,05). 

3. Faktor – faktor yang diduga mempunyai pengaruh terhadap kepuasan 

konsumen dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan untuk  reliability, 

responsiveness, assurance, empathy, dan tangible dengan uji korelasi 

kendall tau (τ), menunjukkan bahwa : 

a) Kualitas pelayanan untuk reliability  memiliki yang positif sebesar 

0,153 dan signifikan (0,05 = 0,05) terhadap kepuasan konsumen di 

Salon Liliek Salatiga. 

b) Kualitas pelayanan untuk responsiveness tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan (0,388 > 0,05) terhadap kepuasan konsumen di 

Salon Liliek Salatiga. 

c) Kualitas pelayanan untuk assurance memiliki pengaruh yang positif 

sebesar 0,191 dan signifikan (0,015 < 0,05) terhadap kepuasan 

konsumen di Salon Liliek Salatiga. 

d) Kualitas pelayanan untuk empathy  tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan (0,076 > 0,05) terhadap kepuasan konsumen di Salon 

Liliek Salatiga. 

e) Kualitas pelayanan untuk tangible tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan (0,804 > 0,05) terhadap kepuasan konsumen di Salon 

Liliek Salatiga. 
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5.2 Saran 

5.2.1 Saran Teoritis 

Berdasarkan perhitungan dari bab sebelumnya yaitu bab I, bab II, bab III, 

dan bab IV ditemukan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kualitas 

pelayanan untuk reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan 

tangible terhadap kepuasan konsumen di Salon Liliek Salatiga yaitu sebesar 

43,30% termasuk dalam kategori tinggi. Kepuasan konsumen masih banyak 

dipengaruhi oleh faktor lain, maka perlu adanya penelitian lanjutan. 

Penelitian lanjutan bertujuan untuk menguji variabel lain yang berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen. 

 

5.2.2 Saran Praktis 

1. Salon Kecantikan Secara Umum 

Salon kecantikan secara umum diharapkan mampu meningkatkan 

kualitas pelayanan dalam membentuk kepuasan konsumen, agar dapat 

bersaing dengan salon – salon kecantikan yang lainnya. 

2. Salon Liliek Salatiga 

Salon Liliek Salatiga diharapkan mampu meningkatkan kualitas 

pelayanan agar konsumen semakin puas dan menjadi loyal terhadap salon 

Liliek Salatiga. 

3. Konsumen 

Konsumen diharapkan untuk melakukan pertimbangan mengenai kualitas 

pelayanan salon sebelum pembelian jasa salon di Salon Liliek Salatiga. 
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4. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini memberikan informasi bahwa persepsi konsumen salon 

Liliek Salatiga tentang kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen sebesar 43,30%. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan 

konsumen masih banyak dipengaruhi oleh faktor lain. Oleh karena itu, 

diharapkan dalam penelitian selanjutnya untuk mengetahui faktor – faktor 

yang mempengaruhi kepuasan konsumen selain kualitas pelayanan. 

 

  


