
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Dari hasil analisa dan pengolahan data pada penelitian 

tentang “Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Terhadap Kepuasan 

Konsumen pada Alena Beauty Salon”, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Tanggapan responden pada kualitas pelayanan jasa Alena 

Beauty Salon yang Alena Beauty Salon memiliki nilai rata-

rata keseluruhan sebesar 3,98, yang artinya baik karena 

berada pada interval 3,40 - 4,19. Hal ini menunjukan bahwa 

Alena Beauty Salon sudah memiliki kualitas jasa layanan 

yang baik.  

2. Tingkat kepuasan konsumen pada kualitas pelayanan jasa 

Alena Beauty Salon yang dilakukan Alena Beauty Salon 

memiliki nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3.89, yang 

artinya puas karena berada pada interval 3,40 - 4,19. Hal ini 

menunjukan bahwa konsumen merasa puas dengan 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh Alena Beauty Salon.  

3. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen 

pada Alena Beauty Salon berdasarkan hasil perhitungan 

korelasi Rank Spearman, maka diperoleh nilai rs sebesar 

0,606, maka pengaruh antara kualitas pelayanan yang 



dilakukan Alena Beauty Salon terhadap kepuasan 

konsumen dapat dinyatakan kuat. Besarnya pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada 

Alena Beauty Salon sebesar 36,7% Sedangkan sisanya 

sebesar 63,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti oleh penulis misalnya, promosi dan lain-lain. Dari 

perhitungan uji t, bahwa Thitung 6,726 lebih besar dari T tabel 

= 1,665. Ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima, maka 

kualitas pelayanan memiliki hubungan yang positif terhadap 

kepuasan konsumen pada Alena Beauty Salon. Hal ini 

berarti hipotesis yang penulis ajukan pada Bab I yaitu 

“Semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan, 

maka kepuasan konsumen akan semakin meningkat”, 

dapat diterima.  

Sedangkan berdasarkan diagram kartesius bahwa : 

- Dimensi Emphaty berada pada kuadran I, menunjukan bahwa unsur-

unsur jasa pokok yang dianggap penting oleh pelanggan telah 

dilaksanakan dengan baik dan dapat memuaskan pelanggan, maka kini 

kewajiban dari perusahaan adalah mempertahankan kinerjanya. 

- Dimensi Tangible berada pada kuadran II, menunjukan faktor yang 

menurut konsumen kurang puas, akan tetapi pelaksanaanya berlebihan.  



- Dimensi Reliability berada pada kuadran III, menunjukan faktor yang 

memang dianggap kurang penting, akan tetapi pelaksanaanya sedang 

saja. 

- Dimensi responsiveness dan assurance berada pada kuadran IV 

menunjukan bahwa unsur-unsur jasa yang dianggap kurang penting, 

tetapi telah dijalankan dengan sangat baik oleh pihak perusahaan atau 

sangat memuaskan.  

5.2 Saran 

Setelah mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang 

telah dikumpulkan penulis mencoba mengajukan beberapa saran bagi Alena 

Beauty Salon yaitu mengingat pentingnya kualitas pelayanan sebagai salah 

satu faktor keberhasilan dalam jasa terutama jasa perawatan kecantikan dalam 

menarik minat calon pelanggannya, tentu faktor ini perlu dijaga dan 

dikembangkan lagi.  

1. Dari hasil pernyataan responden mengenai kepuasan penggunaan jasa 

Alena Beauty Salon, secara keseluruhan dapat dikatakan baik. Namun ada 

beberapa hal yang perlu menjadi perhatian perusahaan, yaitu sebagai 

berikut : 

- Meningkatkan sarana dan fasilitas dari Alena Beauty Salon tersebut, 

Contohnya bangunan yang diperluas lebih besar sehingga konsumen 

merasa nyaman. 

- Mengingkatkan rasa empati dari setiap karyawan terhadap calon 

pelanggan Alena Beauty Salon, Contohnya mampu memberikan 



informasi yang lebih jelas kepada pelanggan dan cepat tanggap dalam 

melayani pelanggan. 

- Meningkatkan kehandalan dari setiap karyawan dalam melayani calon 

pelanggan Alena Beauty Salon, contohnya karyawan mampu 

menginformasikan dengan baik dan jelas mengenai fasilitas Alena 

Beauty Salon dan mengetahui dengan jelas prodak yang ditawarkan. 

- Meningkatkan daya tanggap dari setiap karyawan dalam melayani 

calon pelanggan Alena Beauty Salon, contohnya karyawan mampu 

mendengar dan mengatasi keluhan pelanggan dengan cepat dan 

tanggap. 

- Memberikn jaminan atas jasa pelayanan perawatan kecantikan yang 

diberikan Alena Beauty Salon terhadap calon pelanggan sehingga 

calon pelanggan merasa lebih aman dan nyaman, contohnya fasilitas 

pelayanan aman untuk digunakan pelanggan. 

 

2. Pihak Alena Beauty Salon perlu melakukan sosialisasi tentang standar 

pelayanan yang akan diberikan kepada konsumen, sehingga pelayanan 

yang diberikan akan diterima sesuai dengan harapan konsumen. 

 

 

 

 

 


