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A IS S T It A K S I 

Penelitian ini mencliti pengaruh variabel bauran pemasaran yang dirasakan 
pengguna jasa salon lerhadap kemungkinan kelanjutan penggunaan jasa Salon 
Kecantikan "X" Surabaya. Pcngguna jasa yang diteliti adalah pCllgguna jasa yang 
pernah maupun sedallg dijumpai Il1cnggunakan pelayanan kecantikan di Salon 
Kccanlikan "X" Surah<lya. Pcnclilian ini dilakukan mcngingnt pcntingnya 
IlIcmahami kOIlSlIll1CII yang tclah ada unluk IIlcllldihara dan IlIcnjaga agar IlIcrcka 
{idak berpin<.lah kc pro<.lusen yang lain schubungan dengan l11ahalnya hiaya untuk 
melakukan penarikan konsumen baru. 

Penelitian ini bermaksu<.l untuk meneliti pengaruh bauran pemasaran jasa 
yang ditawarkan oleh Salon Kccantikan "X" pada pengguna jasanya terhadap 
kemungkinan penggunaan ulang Salon Kecantikan "X" Surabaya. 

Variahel yang digunakan diamhil dari teori mmkeling jasa Zeilhaml dan 
Bitner yang dikutip oleh Yazid (1999 : 21) terdiri dari TP, yailu produk, distribusi, 
promosi, harga, partisipan, bukti fisik, dan proses. Model analisa yang digunakan 
diadaptasi dari model sederhana pcrilaku konsumen oleh Assael (1984 : 11). 
Tcknik analisa yang digunakan adalah analisa regresi linier herganda. 

Bcrdasarkan pad a analisa, ditarik kesimpulan bahwa variabel yang diteliti 
yaitu variabel bauran pemasaran (jasa salon kecantikan, tarif jasa, lokasi, promosi, 
kemampuan personi I dalam pclayanan, bukli fisik, dan proses penyajian jasa) yang 
dirasakan pengguna jasa salon berpengaruh terhadap kemungkinan penggunaan 
ulang Salon Kccantikan "X" Surabaya secara signifikan haik secara individu 
maupun secara bersama. Iial illi dapat dilihat dari hasil uji F sebcsar 46,673 yang 
lehih hesar dari F tabel sebesar 2,127. Dari hasil analisis itu pula <.Iiketahui bahwa 
jasa salon kecalltikan yang dirasakan pengguna jasa memiliki pengaruh yang 
dominan terhadap kemungkinan pengunaan ulang Salon Kecantikan "X" Surabaya. 
Dan variabel yang paling kecil pcngaruhnya lerhadap kemungkinan penggunaan 
ulang Salun Ket:alllikan "X" a<.lalah variabd ploses pCllyajiall jasa. 
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