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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya, maka pada bab ini akan diuraikan kesimpulan penelitian yang 

menjawab rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Kualitas pelayanan yang memiliki skor tinggi diketahui ditunjang oleh 3 

(tiga) item yang memperoleh skor tertinggi yaitu (1) Kelayakan fasilitas 

penunjang layanan, (2) kelengkapan fasilitas penunjang layanan dan (3) 

Ketepatan dalam menangani keluhan peserta. 

2. Tingginya tanggapan responden pada program customer relationship 

management yang telah dilakukan diketahui disebabkan oleh 3 (tiga) 

indikator yang memperoleh skor tertinggi diantaranya (1) keramahan petugas 

dalam memberikan layanan, (2) Perusahaan menjalin hubungan dengan 

peserta secara transparan, dan (3) tersedianya database tentang peserta yang 

lengkap di kantor Cabang Bandung Suci. 

3. Peserta akan memperoleh kepuasan yang tinggi apabila dirinya merasakan 

ketiga hal yang memperoleh skor tertinggi yaitu (1) Pihak BPJS 

Ketenagakerjaan cabang Bandung Suci telah mampu memenuhi kebutuhan peserta 

yang sesuai dengan kinerja perusahaan, (2) keinginan peserta mengatakan hal 

positif atas layanan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan cabang Bandung Suci, 
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dan (3) Terciptanya pengalaman baik atas layanan dari pihak BPJS 

Ketenagakerjaan. 

4. Berdasarkan hasil uji regresi diketahui kualitas pelayanan memiliki pengaruh 

yang signifikan dengan arah positif terhadap kepuasan peserta BPJS 

Ketenagakerjaan kantor Cabang Bandung Suci. Hal ini ditunjukan oleh nilai t 

hitung (12,542) > t tabel (1,977) dan koefisien regresi sebesar 0,831 yang 

termasuk pada kategori korelasi sangat kuat. Dapat diartikan bahwa semakin 

tinggi kualitas pelayanan yang diberikan maka akan semakin tinggi tingkat 

kepuasan yang dirasakan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

5. Hasil uji regresi diketahui bahwa customer relationship management tidak 

signifikan berpengaruh terhadap kepuasan peserta BPJS Ketenagakerjaan 

kantor Cabang Bandung Suci. Hal ini ditunjukan oleh nilai t hitung (-1,548) < 

t tabel (1,977) dan koefisien regresi -0,102 yang termasuk pada kategori 

korelasi sangat lemah. Dapat diartikan bahwa meskipun customer 

relationship management telah dilakukan dengan sangat baik, namun 

kepuasan peserta terlihat tidak disebabkan oleh kegiatan tersebut, karena jenis 

kegiatan ini umumnya bersifat lebih umum sehingga personalitas dari 

kepuasan tidak begitu dirasakan oleh diri peserta. 

6. Kualitas pelayanan dan customer relationship management diketahui 

memiliki pengaruh yang signfikan secara simultan terhadap kepuasan peserta 

BPJS Ketenagakerjaan di kantor Cabang Bandung Suci. Hal ini ditunjukan 

oleh nilai signifikan uji F (0,000 < 0,05). Besarnya pengaruh dari kualitas 
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pelayanan dan customer relationship management terhadap kepuasan peserta 

adalah 94,5% yang dapat diartikan sangat kuat. 

 

5.2 Saran-saran 

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diberikan saran penelitian yaitu: 

1. Disarankan agar pihak BPJS Ketenagakerjaan cabang Bandung Suci untuk 

memenuhi kebutuhan peserta dengan cepat dan kepastian agar dapat membuat 

peserta merasa nyaman dan untuk menciptakan kepuasan kepada pelanggan 

yang berkunjung ke kantor Cabang Bandung Suci. 

2. Juga disarankan agar meningkatkan respon atas bentuk pelayanan yang 

dibutuhkan oleh pelanggan agar semua kebutuhan peserta dapat difasilitas 

dengan baik. 

3. Disarankan agar petugas layanan di BPJS Ketenagakerjaan cabang Bandung 

Suci selain diberikan pelatihan dan pendidikan juga diiringi dengan 

peningkatan empati kepada pelanggan agar terciptanya kualitas pelayanan 

yang baik dan menimbulkan kepuasan kepada pelanggan. 


