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Setiap perusahaan besar maupun usaha kecil menengah mempunyai tujuan yang 
sama yakni tetap bertahan dan meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Salon 
Romeo Barbershop memiliki fokus dalam menciptakan loyalitas pelanggan yang 
dimulai melalui pemberian potongan harga yang sesuai dengan kualitas jasa dan 
kualitas pelayanan yang diterima oleh para konsumen sehingga memberikan 
dampak yang cukup besar dalam meningkatkan loyalitas dalam diri konsumen. 
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian 
potongan harga dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan pada Salon 
Romeo Barbershop (Jl. Kayu Putih, Medan). Metode penelitian yang digunakan 
adalah penelitian kuantitatif asosiatif. Yang bertujuan untuk mengetahui hubungan 
dua variabel atau lebih, dan dibantu dengan menggunakan program aplikasi 
softwere SPSS 24 for windows. 
Berdasarkan hasil penelitian dengan uji t (parsial) Potongan Harga (X1) sebesar  
4,136 > t-tabel = 2,010, artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti 
potongan harga (X1) berdasarkan analisis dengan uji-t secara parsial memiliki 
pengaruh terhadap loyalitas pelanggan (Y) pada Salon Romeo Barbershop. 
berdasarkan hasil penelitian dengan uji t (parsial), kualitas pelayanan (X2) sebesar  
17,907 > t-tabel = 2,010, artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti 
kualitas pelayanan (X2) berdasarkan analisis dengan uji-t secara parsial memiliki 
pengaruh terhadap loyalitas pelanggan (Y) pada Salon Romeo Barbershop. 
berdasarkan hasil penelitian dengan F-hitung, variabel potongan harga (X1) dan 
kualitas pelayanan (X2) sebesar 458,568 > F-tabel = 3,20, maka dapat 
disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima yaitu potongan harga (X1) dan kualitas 
pelayanan (X2) secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh terhadap 
loyalitas pelanggan (Y) pada Salon Romeo Barbershop (Jl.Kayu Putih, Medan). 
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