
 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai interaksi antar konsumen, 

interaksi penyedia jasa dengan konsumen, dan kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen salon yang melakukan perawatan rambut di salon yang 

berada di kota Bandar Lampung, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan angka koefisien  (R Adjusted R Square) sebesar 0,749 atau 

74,9%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi kepuasan konsumen dapat 

dijelaskan oleh keempat variabel independen (interaksi antar konsumen, 

interaksi penyedia jasa dengan konsumen dan kualitas pelayanan) sebesar 

74,9%.  Sedangkan sisanya (100% - 74,9% = 25,1 %) dijelaskan oleh faktor 

lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 

2. Interaksi antar konsumen, interaksi penyedia jasa dengan konsumen, dan 

kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen salon yang melakukan perawatan rambut di salon yang berada di 

kota Bandar Lampung.  
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3. Interaksi antar konsumen, interaksi penyedia jasa dengan konsumen, dan 

kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen salon yang melakukan perawatan rambut di salon yang 

berada di kota Bandar Lampung. 

 
 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka saran yang bisa diberikan 

adalah: 

 

1. Interaksi antar konsumen, interaksi penyedia jasa dengan konsumen, dan 

kualitas pelayanan merupakan cerminan dari situasi lingkungan belanja 

yang baik oleh karena itu pihak salon harus lebih memperhatikan bagaimana 

menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan saat konsumen 

melakukan perawatan rambut, seperti memiliki karyawan yang ahli dalam 

perawatan kecantikan atau fashion, menyediakan musik yang membuat 

konsumen santai, majalah update fashion, atau jika perlu menyediakan 

ruangan yang bernuansa alami seperti kolam maupun taman kecil yang 

membuat pengunjung merasa nyaman.  Hal ini diharapkan agar dapat 

meningkatnya kepuasan konsumen sehingga lebih menguntungkan usaha 

dalam jangka waktu panjang mengingat banyaknya jenis usaha yang sejenis. 

2. Pihak salon harus lebih memperhatikan bagaimana menciptakan suasana 

yang nyaman dan menyenangkan saat konsumen menunggu waktu untuk 

menerima pelayanan dengan menyediakan ruang tunggu yang lebih luas.  



77 
 

3. Untuk penelitian selanjutnya perlu ditambahkan lagi variabel-variabel lain, 

seperti atmosfer toko atau lingkungan toko dan word of mouth 

communication. Selain itu perlu ditambahkan lagi jumlah sampel penelitian. 


