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BAB IV 

PENUTUP 
 

Setelah dilakukan pengolahan data dan analisis secara bertahap pada variabel kualitas 

pelayanan, word of mouth dan keputusan penggunaan jasa, maka berikut merupakan 

kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian ini :  

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan 

yaitu : 

1. Kualitas pelayanan pada Ella Skincare sudah baik, hal itu karena Ella Skincare 

memiliki keragaman treatment yang cukup banyak, kemudian ruangan yang bersih 

dan rapi yang membuat konsumen merasa nyaman, akan tetapi masih terdapat 

beberapa kekurangan yang dapat dilihat dari indikator yang nilainya dibawah rata-

rata yaitu karyawan masih kurang cepat dalam memberikan pelayanan, selain itu 

kecepatan karyawan dalam mengatasi dan menanggapi keluhan dan kritik juga 

masih kurang, serta karyawan masih kurang ramah terhadap konsumen.  

2. Word of mouth Ella Skincare sudah baik karena frekuensi WOM dari Ella ini sudah 

cukup sering dan informasi mengenai Ella skincare pun merupakan informasi yang 

positif, namun masih terdapat kekurangan pada WOM ini yang dapat dilihat dari 

beberapa indikator word of mouth yang nilainya berada di bawah rata-rata yaitu 

responden kurang percaya terhadap sumber informasi mengenai Ella Skincare serta 

pesan yang disampaikan oleh informan kurang mampu untuk menumbuhkan 

ketertarikan.  
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3. Keputusan penggunaan jasa yang dimiliki Ella Skincare sudah baik, hal ini terjadi 

karena responden merasa Ella skincare sesuai dengan kebutuhannya, akan tetapi 

masih terdapat kekurangan yang dapat dilihat dari beberapa indikator dari 

keputusan penggunaan jasa ini yang masih di bawah nilai rata-rata yaitu konsumen 

masih membutuhkan waktu yang tidak cepat dalam memutuskan untuk 

menggunakna Ella Skincare serta konsumen juga masih kurang mantap ketika 

menggunakan Ella Skincare, hal itu terjadi karena konsumen merasa masih banyak 

pertimbangan untuk menentukan pilihan. 

4. Hasil pengujian menunjukan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh 

signifikan, cukup kuat, dan positif mempengaruhi keputusan penggunaan jasa.  

5. Hasil pengujian menunjukan bahwa variabel word of mouth berpengaruh 

signifikan, kuat, dan positif mempengaruhi keputusan penggunaan jasa.  

6. Dari kedua variabel, baik kualitas pelayanan maupun word of mouth secara 

simultan memberikan pengaruh secara signifikan terhadap keputusan penggunaan 

jasa pada Ella Skincare.  

4.2 Saran  

Dari kesimpulan diatas, dapat disimpulkan beberapa saran yang dapat dijadikan 

beberapa bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan keputusan penggunaan jasa 

bagi konsumen Ella Skincare diwaktu yang akan datang. Adapun saran yang dapat 

diberikan antara lain yaitu sebagai berikut : 
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1. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa variabel kualitas pelayanan dari Ella 

Skincare sudah baik, akan tetapi masih ada beberapa faktor yang perlu diperbaiki, 

maka dari itu perusahaan harus berusaha meningkatkan pelayanannya seperti 

menambah jumlah karyawan agar pelayanannya bisa lebih cepat kemudian 

memberikan arahan untuk para karyawan agar selalu bersikap ramah terhadap 

konsumen, serta harus segera mengatasi setiap keluhan maupun kritikan yang 

disampaikan oleh konsumen. 

2. Berdasarkan hasil penelitian variabel word of mouth ini sudah baik, akan tetapi 

masih terdapat indikator yang nilainya dibawah rata-rata yaitu responden masih 

kurang percaya terhadap sumber informasi serta pesan yang disampaikan oleh 

informan kurang mampu untuk menumbuhkan ketertarikan, oleh karena itu 

diharapkan manajemen Ella Skincare dapat menciptakan pengalaman yang baik 

bagi konsumen dengan cara memperbaiki dan meningkatkan apapun yang terkait 

dengan konsumen seperti meningkatkan kualitas pelayanan sehingga konsumen 

mau mengkomunikasikan pengalamannya ke calon pengguna Ella Skincare.  

3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan oleh manajemen maupun pihak luar perusahaan 

mengenai variabel-variabel bebas lain diluar variabel kualitas pelayanan dan word 

of mouth yang memungkinkan dapat memberikan pengaruh untuk meningkatkan 

keputusan penggunaan jasa. 

  


