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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan seperti yang telah diuraikan, 

maka penulis mencoba mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Lima kriteria dimensi pokok kualitas pelayanan yang diberikan oleh PT. 

Askes (Persero), meliputi: 

a) Merek (Merk), merek sudah dikenal secara luas, merek memiliki image 

yang baik. 

b) Pelayanan (Service), pelayanan yang ramah, pelayanan yang cukup 

cepat dalam menanggapi kebutuhan , tidak terdapat perbedaan 

pelayanan antara pemilik asuransi kesehatan PT. Askes (Persero) 

dengan pasien yang lain. 

c) Harga (Price), pemberian tarif yang kompetitif, besarnya biaya yang 

dikeluarkan sudah sesuai dengan fasilitas yang tersedia. 

d) Kualitas (Quality), obat generik yang sudah ada cukup dapat 

menggantikan obat yang tersedia di pasaran. 

e) Jaminan (Assurance), asuransi kesehatan PT.Askes (Persero) dapat 

diterima di semua rumah sakit, produk asuransi kesehatan PT.Askes 

(Persero) sesuai dengan apa yang ditawarkan. 
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2. Dari hasil analisis tanggapan konsumen secara keseluruhan dapat 

disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap atribut produk yang 

diberikan oleh PT.Askes (Persero) adalah sebesar 3,874 yang berarti 

bahwa responden menyatakan setuju atas atribut produk yang ditawarkan 

oleh PT.Askes (Persero) sedangkan tanggapan responden terhadap 

keputusan untuk menjadi pelanggan PT.Askes (Persero) adalah sebesar 

3,834 yang berarti bahwa responden menyatakan setuju untuk menjadi 

pelanggan PT.Askes (Persero). 

3. Berdasarkan hasil analisis koefisien korelasi rank spearman (rs) yang 

ditujukan untuk mengetahui pengaruh atribut produk asuransi kesehatan 

PT.Askes (Persero) terhadap keputusan untuk menjadi konsumen, 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat. Hal ini dapat dilihat 

dari nilai rs sebesar 0,74. Berdasarkan analisis uji hipotesis dengan 

menggunakan distribusi t, diperoleh hasil t hitung > t tabel = 10,89 > 1,6627, 

ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima, berarti atribut produk mempunyai 

hubungan positif dengan keputusan untuk menjadi konsumen.Dengan 

demikian hipotesis yang digunakan oleh penulis yang bunyinya: “jika 

atribut produk PT.Askes (Persero) itu baik, maka akan berpengaruh positif 

terhadap keputusan menjadi pelanggan” dapat diterima.  Dengan hasil 

koefisien determinasi (Kd) sebesar 55%, dapat disimpulkan bahwa 

keputusan untuk menjadi konsumen pada PT.Askes (Persero) dipengaruhi 

oleh atribut produk sebesar 55%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 45% 

dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian. 
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5.2 Saran 

 Saran yang penulis berikan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

dan pertimbangan serta bermanfaat bagi PT.Askes (Persero), sehingga dapat 

memaksimalkan minat untuk menjadi konsumen. 

 Adapun saran-saran yang penulis ajukan berdasarkan tanggapan responden 

dan analisis penelitian mengenai atribut produk adalah sebagai berikut: 

1. Pihak perusahaan perlu meningkatkan kualitas atribut produk dalam hal 

pelayanan yang cepat dan akurat, tidak memberikan pelayanan yang 

berbeda dengan pasien yang lain, biaya yang lebih sesuai dengan fasilitas 

yang disediakan, kualitas obat yang tersedia, peningkatan jumlah rumah 

sakit yang mau menerima produk dari PT.Askes (Persero) serta kesesuaian 

antara kenyataan dengan apa yang ditawarkan . 

2. Perusahaan juga perlu meningkatkan informasi mengenai manfaat asuransi 

kesehatan saat ini, pemberian informasi mengenai kelebihan produk dari  

PT.Askes (Persero) dibandingkan produk sejenis, dan melakukan 

pengevaluasian atribut produk PT.Askes (Persero) dengan 

membandingkan terhadap produk yang lain. Hal ini perlu dilakukan untuk 

lebih meningkatkan minat konsumen untuk menjadi pelanggan PT.Askes 

(Persero). 

3. Perusahaan sebaiknya mengadakan survei secara berkala kepada 

konsumen, sehingga perusahaan selalu mengetahui posisi mereka di mata 

konsumen, serta dapat memperbaiki atau lebih meningkatkan apa yg 

diinginkan konsumen.  


