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BAB V 

RINGKASAN, KESIMPULAN, IMPLIKASI, 

DAN PENELITIAN YANG AKAN DATANG 
 

5.1. Ringkasan Penelitian 

Model ini dikembangkan dalam rangka penelitian dalam meningkatkan 

repetitive buying di Alex’s Salon Embong Kenongo Surabaya. Model penelitian 

ini dibentuk oleh hubungan pengaruh antara empat konstruk, yaitu Repetitive 

Buying, Customer Satisfaction, Service Quality dan Customer Relationship 

Management. Dengan penelitian ini diharapkan dapat manjawab pertanyaan 

penelitian yaitu: Apakah Service Quality, Customer Relationship Management, 

dan Customer Satisfaction berpengaruh positif terhadap Repetitive Buying di 

Alex’s Salon Surabaya?  

Berdasarkan proses analisa data yang telah dibahas pada bab sebelumnya, 

maka hasil pengujian dan analisa model dapat diringkas sebagai berikut: 

Model diuji berdasarkan data kuesioner yang terkumpul. Data yang 

digunakan dalam pengujian ini berjumlah 110. Berdasarkan hasil pengolahan 

statistik deskriptif, diketahui bahwa nilai rata-rata untuk variabel repetitive buying 

adalah sebesar 3.7757, customer satisfaction mempunyai nilai rata-rata 4.0061, 

service quality mempunyai nilai rata-rata 4.0331, dan customer relationship 

management memiliki nilai rata-rata 4.1182.  Hal ini menunjukkan bahwa secara 

umum responden memiliki repetitive buying di Alex’s Salon yang cukup baik. Hal 

ini menandakan bahwa rata-rata persepsi konsumen pada masing-masing konstruk 

tersebut cukup tinggi.  

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu dilakukan 

evaluasi-evaluasi terhadap data yang digunakan dalam penelitian, apakah data 

tersebut memenuhi asumsi-asumsi SEM yang terdiri dari asumsi normalitas, 

outliers, multikolinearitas dan singularitas. Dari evaluasi-evaluasi tersebut, 

diketahui bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi semua 

asumsi tersebut. 

Kemudian, pengujian hipotesis dilakukan dengan melakukan analisis 

confirmatory factor analysis untuk menguji unidimensionalitas serta mengukur 
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kekuatan dari dimensi-dimensi yang menjelaskan factor latennya masing-masing. 

Dari indeks goodness of fit test yang dilakukan dalam analisis ini, dihasilkan 

indeks-indeks yang menyatakan bahwa baik untuk konstruk eksogen maupun 

endogen secara keseluruhan memenuhi syarat dan dapat diterima. Selanjutnya 

melalui analisis factor loading dan regression weight, diperoleh bahwa semua 

observe variables pada konstruk eksogen dan endogen dipandang berdimensi 

dengan variabel lainnya dalam menjelaskan variabel latennya dan secara 

signifikan merupakan dimensi dari faktor laten yang dibentuk. 

Sementara itu, dari analisis full structural equation model, indeks 

goodness of fit yang dihasilkan menunjukkan bahwa model secara keseluruhan 

memenuhi syarat dan dapat diterima. Dari hasil pengujian kausalitas, diperoleh 

bahwa semua hubungan kausalitas yang disajikan dalam model penelitian dapat 

diterima. 

Selanjutnya, dengan mengamati standardized residual covariance matrix, 

diketahui bahwa model dapat diterima dan tidak diperlukan modifikasi lebih 

lanjut terhadap model penelitian. 

 

5.2. Kesimpulan 

5.2.1. Kesimpulan Atas Hipotesis 

 

5.2.1.1 Pengaruh Customer Satisfaction terhadap Repetitive Buying 

H1 : Customer Satisfaction berpengaruh positif terhadap Repetitive Buying. 

Customer satisfaction dibentuk oleh indikator Alex’s Salon memenuhi 

harapan dibandingkan salon-salon lainnya, pelanggan merasa puas dengan 

layanan dari Alex’s Salon, dan Alex’s Salon memenuhi harapan sebelum 

pembelian. Sedangkan repetitive buying dibentuk oleh indikator pelanggan 

melakukan frekuensi pembelian yang berulang-ulang di Alex’s Salon, pelanggan 

memiliki komitmen untuk menerima produk baru yang ditawarkan oleh Alex’s 

Salon, dan pelanggan memberikan rekomendasi positif kepada orang lain 

mengenai Alex’s Salon. 

Oliver (1993) mengatakan bahwa dalam banyak penelitian yang 

membahas mengenai kepuasan konsumen atau pelangan terlihat adanya hubungan 
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yang positif antara kepuasan dan pembelian ulang, dimana apabila konsumen 

memperoleh kepuasan akan pelayanan dan jasa yang dikonsumsi maka akan 

cenderung untuk melakukan konsumsi ulang. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka secara signifikan customer 

satisfaction akan mempengaruhi repetitive buying. Hasil analisis model yang telah 

dilakukan pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa customer satisfaction 

berpengaruh positif terhadap repetitive buying. Hal ini berarti bahwa hipotesis 

pertama dapat diterima. 

 

5.2.1.2 Pengaruh Service Quality Terhadap Customer Satisfaction 

H2 : Service Quality berpengaruh positif terhadap Customer Satisfaction. 

Service quality dibentuk oleh indikator Alex’s Salon menyediakan 

karyawan yang professional, karyawan Alex’s Salon memiliki sopan santun, 

karyawan Alex’s Salon ramah tamah, suasana Alex’s Salon yang nyaman, adanya 

meja kursi di Alex’s Salon yang nyaman digunakan, udara ruangan di Alex’s 

Salon yang sejuk, karyawan Alex’s Salon mampu melayani dengan cepat, 

karyawan Alex’s Salon mampu melayani dengan tepat (tidak membuat 

kesalahan), karyawan Alex’s Salon mampu berkomunikasi dengan jelas dan 

dimengerti, karyawan Alex’s Salon memahami kebutuhan pelanggan, dan 

karyawan Alex’s Salon bertanggungjawab dari awal hingga akhir. Sedangkan 

customer satisfaction dibentuk oleh indikator Alex’s Salon memenuhi harapan 

dibandingkan salon-salon lainnya, pelanggan merasa puas dengan layanan dari 

Alex’s Salon, dan Alex’s Salon memenuhi harapan sebelum pembelian. 

Menurut Kotler (2009), antara kualitas pelayanan dengan kepuasan 

pelanggan dan memperkirakan bahwa kepuasan pelanggan keseluruhan menjadi 

positif dan substansial ketika konsumen merasakan kualitas pelayanan yang 

tinggi, penyampaian pelayanan yang dirasakan pelayanan yang tinggi, 

penyampaian pelayanan yang dirasakan sama atau lebih baik dari yang 

diharapkan. 

Dari penjelasan di atas maka service quality akan mempengaruhi customer 

satisfaction. Hasil analisis model yang telah dilakukan pada penelitian ini juga 
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menunjukkan bahwa service quality berpengaruh positif terhadap customer 

satisfaction. Hal ini berarti bahwa hipotesis kedua dapat diterima. 

 

5.2.1.3 Pengaruh Customer Relationship Management Terhadap Customer  

           Satisfaction 

H3 : Customer Relationship Management berpengaruh positif terhadap 

Customer Satisfaction. 

 Customer Relationship Management dibentuk oleh indikator adanya variasi 

penawaran yang menarik dari Alex’s Salon kepada pelanggan, Alex’s Salon 

memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, adanya program-program 

dari Alex’s Salon kepada pelanggan, adanya feedback yang diberikan Alex’s 

Salon kepada pelanggan, dan Alex’s Salon menggunakan berbagai media untuk 

menjalin hubungan yang lebih erat kepada pelanggan. Sedangkan customer 

satisfaction dibentuk oleh indikator Alex’s Salon memenuhi harapan 

dibandingkan salon-salon lainnya, pelanggan merasa puas dengan layanan dari 

Alex’s Salon, dan Alex’s Salon memenuhi harapan sebelum pembelian. 

Menurut Kotler & Armstrong (2006), Customer Relationship Management 

adalah suatu proses keseluruhan untuk membangun dan memelihara hubungan 

dengan konsumen dengan cara menyampaikan nilai superior untuk meningkatkan 

kepuasan konsumen. 

Hasil dari analisa model yang telah dilakukan pada penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa Customer Relationship Management secara signifikan 

berpengaruh positif terhadap Customer Satisfaction. Hal ini berarti bahwa 

hipotesis ketiga dapat diterima. 

 

5.2.2 Kesimpulan Atas Masalah Penelitian 

Penulisan ini disusun sebagai usaha untuk melakukan pengujian terhadap 

faktor-faktor Service Quality, Customer Relationship Management, dan Customer 

Satisfaction dalam meningkatkan Repetitive Buying. Sesuai uraian pada bab I 

telah dikemukakan bahwa kualitas pelayanan dan hubungan yang dekat dengan 

pelanggan dapat memberikan kepuasan sehingga berpengaruh terhadap minat beli 

ulang pelanggan yang harus terus ditingkatkan oleh Alex’s Salon Embong 
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Kenongo untuk terus berkembang demi kemajuan dan keberlangsungan 

perusahaan itu sendiri 

Melalui telaah pustaka yang dilakukan maka diperoleh dukungan yang 

signifikan bahwa Service Quality, Customer Relationship Management, dan 

Customer Satisfaction secara langsung maupun tidak langsung dapat 

mempengaruhi Repetitive Buying. Dengan demikian variabel-variabel tersebut 

merupakan jawaban atas masalah penelitian ini yaitu apakah Service Quality, 

Customer Relationship Management, dan Customer Satisfaction berpengaruh 

positif terhadap Repetitive Buying di Alex’s Salon Surabaya.  

Penelitian ini memberikan bukti yang signifikan bahwa bila service quality 

di Alex’s Salon Embong Kenongo Surabaya lebih unggul dibandingkan salon 

lainnya, maka customer satisfaction akan meningkat dan repetitive buying di 

Alex’s Salon akan terpengaruh secara positif. Service quality meliputi karyawan 

yang professional, karyawan yang memiliki sopan santun, karyawan yang ramah 

tamah, suasana salon yang nyaman, adanya meja kursi yang nyaman digunakan, 

udara ruangan yang sejuk, karyawan mampu melayani dengan cepat, karyawan 

mampu melayani dengan tepat (tidak membuat kesalahan), karyawan mampu 

berkomunikasi dengan jelas dan dimengerti, karyawan memahami kebutuhan 

pelanggan, dan karyawan bertanggungjawab dari awal hingga akhir.  Dengan kata 

lain keunggulan-keunggulan tersebut dapat menjadi sebuah alat bersaing yang 

membedakan Alex’s Salon dengan salon lain yang ada. Atribut-atribut customer 

satisfaction, seperti memenuhi harapan dibandingkan salon-salon lainnya, 

pelanggan merasa puas dengan layanan dari Alex’s Salon, dan Alex’s Salon 

memenuhi harapan sebelum pembelian. Customer satisfaction ini akan 

menyebabkan repetitive buying dari konsumen dengan menggunakan jasa Alex’s 

Salon selama enam bulan secara berkala. 

  Customer relationship management juga berpengaruh secara signifikan 

dan positif terhadap repetitive buying. Customer relationship management 

dibentuk oleh indikator adanya variasi penawaran yang menarik dari Alex’s Salon 

kepada pelanggan, Alex’s Salon memberikan pelayanan yang baik kepada 

pelanggan, adanya program-program dari Alex’s Salon kepada pelanggan, adanya 

feedback yang diberikan Alex’s Salon kepada pelanggan, dan Alex’s Salon 
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menggunakan berbagai media untuk menjalin hubungan yang lebih erat kepada 

pelanggan. Hal ini yang dapat digunakan untuk meningkatkan customer 

satisfaction yang berpengaruh signifikan terhadap repetitive buying. 

 

5.3 Implikasi 

5.3.1. Implikasi Teoritis 

Literatur-literatur yang menjelaskan teori repetitive buying telah diperkuat 

keberadaannya oleh konsep-konsep teoritis dan dukungan empiris mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi repetitive buying dalam kaitannya dengan 

Alex’s Salon. 

Oliver (1993) mengatakan bahwa dalam banyak penelitian yang 

membahas mengenai kepuasan konsumen atau pelanggan terlihat adanya 

hubungan yang positif antara kepuasan dan pembelian ulang, dimana apabila 

konsumen memperoleh kepuasan akan pelayanan dan jasa yang dikonsumsi maka 

akan cenderung untuk melakukan konsumsi ulang. 

Penelitian oleh Kotler (1997) menjelaskan bahwa kepuasan konsumen 

adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan 

antara kesan terhadap kinerja (hasil) suatu produk dengan harapan yang dimiliki. 

Dari beberapa uraian definisi mengenai kepuasan, maka secara umum kepuasan 

dapat diartikan sebagai suatu perbandingan antara layanan atau hasil yang 

diterima konsumen dengan harapan konsumen. Dimana layanan atau hasil yang 

diterima itu paling tidak harus sama dengan harapan konsumen, atau bahkan 

melebihinya. 

Menurut Kotler & Armstrong (2006), Customer Relationship Management 

adalah suatu proses keseluruhan untuk membangun dan memelihara hubungan 

dengan konsumen dengan cara menyampaikan nilai superior untuk meningkatkan 

kepuasan konsumen. 
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Tabel 5.1 Implikasi Teoritis 
Penelitian Terdahulu Penelitian Sekarang Implikasi Teoritis 

Oliver (1993) mengatakan 
bahwa dalam banyak 
penelitian yang membahas 
mengenai kepuasan konsumen 
atau pelangan terlihat adanya 
hubungan yang positif antara 
kepuasan dan pembelian 
ulang, dimana apabila 
konsumen memperoleh 
kepuasan akan pelayanan dan 
jasa yang dikonsumsi maka 
akan cenderung untuk 
melakukan konsumsi ulang. 
 
Penelitian oleh Kotler  (1997) 
menjelaskan bahwa kepuasan 
konsumen adalah perasaan 
senang atau kecewa seseorang 
yang berasal dari 
perbandingan antara kesan 
terhadap kinerja (hasil) suatu 
produk dengan harapan yang 
dimiliki. Dari beberapa uraian 
definisi mengenai kepuasan, 
maka secara umum kepuasan 
dapat diartikan sebagai suatu 
perbandingan antara layanan 
atau hasil yang diterima 
konsumen dengan harapan 
konsumen. Dimana layanan 
atau hasil yang diterima itu 
paling tidak harus sama 
dengan harapan konsumen, 
atau bahkan melebihinya. 
 
Menurut Kotler & Armstrong 
(2006), Customer Relationship 
Management adalah suatu 
proses keseluruhan untuk 
membangun dan memelihara 
hubungan dengan konsumen 
dengan cara menyampaikan 
nilai superior untuk 
meningkatkan kepuasan 
konsumen. 

Repetitive buying di Alex’s 
Salon sangat dipengaruhi oleh 
customer satisfaction. Apabila 
pelanggan merasa puas maka 
pelanggan akan melakukan 
pembelian ulang di Alex’s 
Salon. 
 
 
 
 
 
 
 
Service quality yang baik akan 
berpengaruh positif terhadap 
dengan peningkatan customer 
satisfaction di Alex’s Salon. 
Apabila pelayanan Alex’s 
Salon di bawah standar, maka 
pelanggan akan hilang 
kepuasannya, sebaliknya 
kepuasan akan mencapai titik 
optimalnya apabila apa yang 
didapatkannya sebanding atau 
lebih besar dari harapannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Customer satisfaction juga 
dipengaruhi oleh customer 
relationship management. 
Customer relationship 
management digunakan untuk 
membentuk hubungan yang 
lebih dekat dengan pelanggan, 
dimana Alex’s Salon dapat 
mengetahui kebutuhan dan 
keinginan pelanggan. 

Howard dan Sheth (1999) pun 
menyatakan bahwa jika suatu 
merek mampu memberikan 
kepuasan, maka potensi merek 
dalam memenuhi alasan 
keinginan membeli tersebut 
pasti akan meningkat, dengan 
demikian kemungkinan 
pembeli membeli merek 
tersebut juga akan meningkat. 

 
 
 
Pengertian pelayanan yang 
baik menurut Kasmir (2005) 
adalah kemampuan perusahaan 
dalam memberikan pelayanan 
yang dapat memberikan 
kepuasan kepada konsumen 
atau pelanggan dengan standar 
yang telah ditentukan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laudon (2006) 
mengemukakan bahwa 
Customer Relationship 
Management ditujukan untuk 
memaksimalkan manfaat dari 
pelanggannya. Customer 
Relationship Management 
merupakan suatu bisnis dan 
kegiatan menggunakan 
teknologi untuk mengelola 
hubungan dengan pelanggan 
agar dapat memaksimalkan 
pendapatan, laba, kepuasan 
konsumen, dan retensi 
konsumen. 

 
5.3.2. Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian, variabel service quality, customer 

relationship management, dan customer satisfaction merupakan variabel yang 
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penting dalam meningkatkan repetitive buying implikasi manajerial seharusnya 

lebih difokuskan pada variabel-variabel tersebut. 

Penemuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa secara umum yang 

memiliki pengaruh bagi konsumen dalam melakukan repetitive buying di Alex’s 

Salon adalah customer satisfaction yang dipengaruhi oleh customer relationship 

management. Hal ini terlihat dari bobot regresi hubungan kausal untuk customer 

relationship management dan customer satisfaction. Dengan demikian hal ini 

mendukung bukti teoritik yang menyatakan bahwa customer relationship 

management merupakan suatu kegiatan untuk mengelola hubungan dengan 

pelanggan agar dapat memaksimalkan pendapatan, laba, kepuasan konsumen, dan 

retensi konsumen (Laudon, 2006). 

Implikasi kebijakan dari temuan ini dapat dilakukan berdasarkan teori 

yang telah dikembangkan, sebagai berikut: pertama, customer satisfaction 

merupakan hal yang penting dan mendasar dalam meningkatkan repetitive buying. 

Karena customer satisfaction ini yang menyebabkan konsumen melakukan 

pembelian ulang di Alex’s Salon. Untuk itu Alex’s Salon harus berusaha untuk 

dapat meningkatkan customer satisfaction dengan memenuhi harapan pelanggan. 

Misalnya dengan menyediakan layanan jasa kecantikan dengan lengkap sehingga 

dapat memenuhi harapan pelanggan sebelum pembelian dan menyediakan layanan 

yang tidak ada di salon-salon lainnya. Hal ini akan menciptakan kepuasan 

pelanggan yang akan mengakibatkan terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan 

yang berlanjut. 

Kedua, service quality merupakan elemen penting yang menjadi indikator 

bagi kepuasan konsumen di Alex’s Salon. Dengan adanya service quality yang 

baik maka konsumen akan merasa puas karena Alex’s Salon memenuhi harapan. 

Untuk itu kualitas pelayanan baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana 

prasana di Alex’s Salon lebih ditingkatkan. Misalnya  dengan memberikan 

training terus menerus kepada karyawan sehingga karyawan dapat melebihi 

harapan pelanggan, menambah fasilitas dan interior yang lebih menarik, dan 

menciptakan atmosfer salon yang nyaman. 

Ketiga, customer relationship management merupakan elemen yang 

penting dalam meningkatkan customer satisfaction. Kepuasan pelanggan 
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dipengaruhi oleh hubungan yang baik dengan pelanggan, sehingga dengan adanya 

penawaran yang beragam, program yang menarik, dan layanan yang baik akan 

menungkatkan hubungan dengan pelanggan. Pelanggan akan memberikan 

informasi mengenai keinginan dan kebutuhan yang belum terpenuhi, sehingga 

Alex’s Salon dapat memenuhi harapan pelanggan tersebut dan akan menciptakan 

kepuasan pelanggan. 
Tabel 5.2 Implikasi Manajerial 

Penelitian Sekarang Implikasi Manajerial 
Repetitive buying di Alex’s Salon sangat 
dipengaruhi oleh customer satisfaction. Apabila 
pelanggan merasa puas maka pelanggan akan 
melakukan pembelian ulang di Alex’s Salon. 
 
 
 
 
 
 
Service quality yang baik akan berpengaruh 
positif terhadap dengan peningkatan customer 
satisfaction di Alex’s Salon. Apabila pelayanan 
Alex’s Salon di bawah standar, maka pelanggan 
akan hilang kepuasannya, sebaliknya kepuasan 
akan mencapai titik optimalnya apabila apa 
yang didapatkannya sebanding atau lebih besar 
dari harapannya. 
 
Customer satisfaction juga dipengaruhi oleh 
customer relationship management. Customer 
relationship management digunakan untuk 
membentuk hubungan yang lebih dekat dengan 
pelanggan, dimana Alex’s Salon dapat 
mengetahui kebutuhan dan keinginan 
pelanggan. 
 
 
 
 

Alex’s Salon harus berusaha untuk 
meningkatkan repetitive buying pelanggannya. 
Misalnya dengan menyediakan layanan jasa 
kecantikan dengan lengkap sehingga dapat 
memenuhi harapan pelanggan sebelum 
pembelian dan menyediakan layanan yang tidak 
ada di salon-salon lainnya. Hal ini akan 
menciptakan kepuasan pelanggan yang akan 
mengakibatkan terjadinya pembelian ulang atau 
kesetiaan yang berlanjut. 
Service quality di Alex’s Salon harus 
ditingkatkan untuk meningkatkan customer 
satisfaction. Misalnya  dengan memberikan 
training terus menerus kepada karyawan 
sehingga karyawan dapat melebihi harapan 
pelanggan, menambah fasilitas dan interior 
yang lebih menarik, dan menciptakan atmosfer 
salon yang nyaman. 
 
Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh 
hubungan yang baik dengan pelanggan, 
sehingga dengan adanya penawaran yang 
beragam, program yang menarik, dan layanan 
yang baik akan menungkatkan hubungan 
dengan pelanggan. Pelanggan akan memberikan 
informasi mengenai keinginan dan kebutuhan 
yang belum terpenuhi, sehingga Alex’s Salon 
dapat memenuhi harapan pelanggan tersebut 
dan akan menciptakan kepuasan pelanggan. 
 

 

5.4 Penelitian Yang Akan Datang 

Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan melihat keterbatasan- 

keterbatasan pada penelitian ini yaitu: 

Keterbatasan mengenai objek penelitian yang hanya menggunakan 

responden konsumen yang menggunakan jasa Alex’s Salon Embong Kenongo 

Surabaya enam bulan terakhir secara berkala. Sehingga penelitian lanjutan yang 

dapat dilaksanakan dengan menggunakan objek penelitian yang lebih luas. Untuk 
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lebih mendapatkan hasil yang lebih general terhadap variabel-variabel yang dapat 

meningkatkan repetitive buying. 

Keterbatasan mengenai waktu penelitian sehingga tidak dapat 

menyebarkan kuesioner kepada semua konsumen, yang mana hal ini dapat 

mengakibatkan kurangnya kontrol oleh peneliti terhadap setiap jawaban yang 

diberikan oleh responden.  

Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk kasus diluar objek 

penelitian, karena hanya menggunakan obyek Alex’s Salon Embong Kenongo 

Surabaya. 

Penelitian lanjutan yang melengkapi variabel-variabel yang sudah ada 

pada penelitian ini perlu dilakukan untuk semakin menyempurnakan pemahaman 

akan variabel-variabel yang dapat meningkatkan repetitive buying. 


