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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pada pembahasan Bab 

IV mengenai kualitas pelayanan shopkeeper terhadap kepuasan pengunjung pada 

distro Baby Bones Bandung, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dan 

memberikan beberapa saran sebagai masukan bagi perusahaan.  

5.1 Kesimpulan 

      Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan melalui analisa data statistik dari 

kuesioner yang disebarkan, observasi dan wawancara maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Kebijakan kualitas pelayanan pada distro Baby Bones Bandung, yaitu : 

a. Daya tanggap (Responsiveness), meliputi : shopkeeper mudah menerima 

dan memberi solusi terhadap keluhan pengunjung. 

b. Jaminan (Assurance), meliputi : memberikan keamanan dan kenyamanan 

kepada pengunjung. 

c. Empati (Emphaty), meliputi : komunikasi yang baik dan cepat tanggap 

dalam menanggapi keluhan pengunjung. 

d. Bukti langsung (Tangibles), meliputi : lokasi distro strategis dan mudah 

ditemukan pengunjung, fasilitas parkir yang memadai sehingga dapat 

membuat pengunjung merasa nyaman. 

e. Keandalan (Reliability), meliputi : fokus dan melayani pengunjung dengan 

sesuai dengan apa yang diharapkan pengunjung. 
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2. Tanggapan pengunjung mengenai kualitas pelayanan dari shopkeeper distro 

Baby Bones Bandung berdasarkan hasil rata-rata yaitu 4.05 artinya kualitas 

pelayanan yang dilaksanakan pada distro Baby Bones Bandung dinilai baik, 

karena nilai rata-rata berdasarkan pernyataan sebesar 4.05 berada pada 

interval 3.40-4.19. 

3. Tingkat kepuasan pengunjung distro Baby Bones Bandung sebesar 4.03 

artinya kepuasan pengunjung distro Baby Bones Bandung dapat dikatakan 

baik, karena nilai rata-rata keseluruhan pernyataan sebesar 4.03 berada pada 

interval 3.40-4.19. 

4. Pengaruh kualitas pelayanan shopkeeper terhadap kepuasan pengunjung 

distro Baby Bones Bandung berdasarkan hasil perhitungan korelasi spearman, 

diperoleh nilai    sebesar 0.799, maka hubungan kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pengunjung dapat dikatakan kuat, besarnya pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pengunjung dengan menggunakan koefisien 

determinasi adalah sebesar 63.84% dan sisanya 36.16% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti. Hasil uji hipotesis         lebih besar dari        

(13.145 > 1.660), maka    ditolak dan    diterima, artinya kualitas pelayanan 

berpengaruh positif terhadap kepuasan pengunjung. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan, penulis mencoba memberikan saran yang mungkin 

sekiranya bermanfaat bagi perusahaan, adapun saran tersebut adalah : 

1. Meskipun sebagian besar dari responden merasa puas terhadap kualitas 

pelayanan yang diberikan perusahaan, namun masih banyak hal yang cukup 

rendah, pada sector-sektor tersebut dapat dilakukan beberapa perbaikan untuk 

lebih meningkatkan kepuasan pengunjung. 

2. Fasilitas parkir distro Baby Bones yang kurang memadai diakibatkan lokasi 

distro Baby Bones yang masih satu lingkungan dengan distro pesaing, 

sehingga lahan parkir pun terbatas dan perlu dibenahi misalnya dengan 

penataan tata letak parkir yang lebih baik dan terutama rapih sehingga 

pengunjung merasa nyaman. 

3. Pihak distro Baby Bones dapat memberikan hal yang berkesan bagi para 

pengunjung agar senantiasa mengingatkan mereka kepada perusahaan 

misalnya dengan pemberian souvernir-souvernir (contoh : stiker) yang lebih 

bervariasi lagi sehinggap para pengunjung pun merasa lebih puas dan senang 

atas pemberiannya tersebut sehingga pengunjung yang telah berkunjung 

bersedia menceritakan kelebihan distro Baby Bones dari distro pesaing.   


