
BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Kesimpulan dalam penelitian ini disusun berdasarkan latar belakang masalah, tujuan 

penelitian, hasil pengelohan data dan pembahasan hasil penelitian yang berjudul “Analisis 

Pengelolaan Usaha Salon Kecantikan Di Medan Marelan”, penelitian terbatas pada usaha 

salon kecantikan yang memiliki perizinan usaha. 

1. Pengelolaa Usaha Salon Kecantikan 

Dari hasil pengolahan data, diketahui pengelolaan usaha salon kecantikan di Medan 

Marelan masih belum dikatakan baik, mengingat banyak usaha salon kecantikan 

kosentrasi bidang yang di geluti terdiri dari satu bidang saja, adapun salon kecantikan 

yang menawarkan jenis perawatan bias diketahui hanya beberapa salon saja, mereka 

lebih spesifik pada riasan pengantin dan perlengkapan pesta pernikahan, serta 

pembentukan Lembaga Pelatihan Kursus (LPK). Hal ini menunjukkan proses pengolahan 

tidak sesuai dengan teori pengelolaan usaha pada dasarnya seperti Lely Salon dan Edva 

Salon.  

2. Kelebihan Usaha Salon Kecantikan 

Hasil penelitian tentang kelebihan pada usaha salon kecantikan ditinjau dari tempat, 

lokasi, fasilitas, jenis perawatan yang ditawarkan, pelayanan dan modal yang digunakan. 

Diketahui masing – masing usaha salon kecantikan di Medan Marelan memiliki 

kelebihan yang paling spesifik yakni Jenis perawatan khusus yang ditawarkan, Desain 

interior tempat yang nyaman, Fasilitas yang lengkap dan Pelayanan yang memuaskan 

seperti Ling Salon, Citra Salon. 

3. Kekurangan Usaha Salon Kecantikan 



Hasil pengelolaan usaha salon kecantikan di Medan Marelan terhambat dengan memiliki 

kekurangan yang sangat signifikan, ini terlihat dengan pernyataan responden yang lebih 

memilih Modal dan Tenaga ahli kecantikan sebagai faktor kekurangan dari pengelolaan 

usaha salon kecantikan seperti Scorpio Salon. 

  

B. IMPLIKASI 

Kesimpulan hasil penelitian mengandung beberapa impilikasi yang perlu penulis 

kemukakan, impilikasi hasil penelitian ini yaitu : 

1. Pengelolaa Usaha Salon Kecantikan 

Hasil analisis pengelolaan usaha salon kecantikan di Medan Marelan masih belum 

dikatakan baik. Keadaan ini mengandung implikasi bahwa pada umumnya responden 

masih belum sesuai dengan keahlian bidang salon kecantikan yang diharapkan. 

2. Kelebihan Usaha Salon Kecantikan 

Kelebihan usaha salon kecantikan pada umumnya berada pada criteria baik. Ditinjau dari 

kelebihan yang dimiliki oleh usaha salon kecantikan yang memenuhi persyaratan 

pengelolaan pada umumnya. Hasil penelitian ini mengandung implikasi bahwa 

responden  sudah memiliki strategi atau minat yang cukup baik dalam pengelolaan usaha 

salon kecantikan yang dimiliki. 

3. Kekurangan Usaha Salon Kecantikan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan usaha salon kecantikan di Medan 

Marelan ditinjau terhambat karena kekurangan modal dan tenaga ahli kecantikan. 

Keadaan ini mengandung implikasi pada umumnya responden kekurangan modal dalam 

membiayai dan mengembangkan serta responden belum sepenuhnya memiliki 

ketrampilan yang sesuai dalam bidang usaha salon kecantikan. 

 



2. SARAN 

Saran dari penelitian ini disusun berdasarkan kesimpulan dan implikasi hasil 

penelitian. Saran ini ditujukan kepada responden yang mengelola usaha salon kecantikan baik 

pemilik usaha maupun karyawan salon. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini hendaknya dapat dijadikan 

suatu motivasi bagi para responden salon kecantikan untuk lebih meningkatkan pengetahuan, 

wawasan dan ketrampilan dalam pengelolaan usaha salon kecantikan. 

 

 

 

 

 

 


