
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan mengenai “Pengaruh Persepsi Harga, 

Kualitas Layanan dan Lokasi Terhadap Kepuasan Konsumen dalam menggunakan jasa Oxy 

Loundry di Wonocolo Surabaya” pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Dari hasil Uji t diketahu bahwa variabel persepsi harga (X1) secara parsial memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen (Y), sehingga hipotesis yang 

diajukan peneliti terbukti kebenaranya. 

2. Dari hasil Uji t diketahu bahwa variabel kualitas layanan (X2) secara parsial 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen (Y), sehingga hipotesis 

yang diajukan peneliti terbukti kebenaranya. 

3. Dari hasil Uji t diketahu bahwa variabel lokasi (X3) secara parsial memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen (Y), sehingga hipotesis yang diajukan 

peneliti terbukti kebenaranya. 

4. Dari hasil Uji F diketahui bahwa variabel bebas yang terdiri dari persepsi harga (X1), 

kualitas layanan (X2) dan lokasi (X3) secara simultan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat, yaitu kepuasan konsumen. Sehingga hipotesis yang 

diajukan oleh peneliti terbukti kebenarannya. 

5. Pada penjelasan regresi di atas dapat diketahui bahwa lokasi yang paling 

dominan, yaitu memiliki koefesien regresi terbesar sebesar 0,128 di antara 3 

variabel, karena lokasi pada oxy laundry sangatlah strategis selain mudah 

dicari, oxy laundry juga ramai dengan alat transportasi dan mudah di jangkau 

oleh transportasi umum. Sedangkan koefisien regresi dari variabel kualitas 

layanan memiliki koefisien regresi sebesar 0.117 dan untuk koefisien dari 

variabel harga memiliki koefisien regresi sebesar 0.090. 

5.2 Saran 

Sejalan dengan hasil penelitian serta kesimpulan yang diutarakan, maka peneliti 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Disarankan bagi perusahaan, hendaknya untuk terus memperhatikan persepsi harga, 

kualitas layanan dan lokasi agar nantinya berdampak pada peningkatan kepuasan 

konsumen, terutama pada lokasi karena persepsi lokasi memiliki variabel yang 

dominan, seharusnya perusahaan lebih memaksimalkan penggunaan lokasi, karena 

lokasi memiliki keunggulan seperti tampat yang ramai dan gampang di jangkau oleh 

transportasi umum. 

2. Bagi Peneliti 



Disarankan bagi peneliti selanjutnya, hendaknya menambah variabel bebas lainnya 

yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen karena masih banyak faktor yang 

dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Ada baikya peneliti selanjutnya 

melakukan perbandingan  dengan objek lain yang sejenis baik di kota yang sama 

maupun kota yang berbeda. 


