
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Setelah melakukan serangkaian pengumpulan data, penyebaran kuesioner, 

pengolahan data, dan pengujian hipotesis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan unsur-unsur kualitas jasa yang diberikan oleh PT. Cahaya 

Medika Healthcare dapat dikatakan baik. Dapat dilihat dari Bukti 

Langsung (Tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, dan 

karyawan. Kehandalan (Reliability), yakni kemampuan memberikan 

pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Daya 

Tanggap (Responsiveness), memberikan pelayanan dengan tanggap. 

Jaminan (Assurance), kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya 

yang dimiliki oleh para karyawan, bebas dari bahaya, resiko, atau 

keraguan. Empati (Emphaty), meliputi kemudahan dalam melakukan 

hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami 

kebutuhan para konsumen. 

2. Berdasarkan unsur-unsur brand image yang diberikan oleh PT. Cahaya 

Medika Healthcare dapat dikatakan baik. Dapat dilihat dari variasi 

layanan, yakni terdapat berbagai macam pilihan pelayanan yang 

disediakan untuk kebutuhan konsumen. Tarif jasa, yakni tarif jasa yang 

diambil dari UMK (Upah Minimum Karyawan) yang sesuai dengan 

ketentuan perusahaan asuransi. Kompetensi karyawan, yakni karyawan 

mampu bersaing dengan karyawan di perusahaan lain yang sejenis. 

Kecepatan pelayanan, yakni memberikan pelayanan dengan cepat sesuai 

kebutuhan konsumen. 

3. Berdasarkan kuesioner yang disebarkan penulis, dapat dilihat bahwa 

komposisi responden yaitu Pria (38%) dan Wanita (62%). Sebagian besar 

usia responden 31-40 tahun (48%), sebagian besar pekerjaan responden 
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adalah pegawai swasta (52%), klasifikasi responden berdasarkan lamanya 

menjadi konsumen lebih banyak konsumen yang berlangganan selama 1-2 

tahun (72%), tingkat pendapatan per bulan yaitu sebesar Rp 1.000.000,00 

– Rp 2.500.000,00 (52%). 

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor ideal sebesar 70,58% yang 

menyatakan persentase kualitas jasa pelayanan PT. Cahaya Medika 

Healthcare Bandung. Mayoritas responden menjawab setuju yang berarti 

konsumen menilai kualitas jasa pelayanan PT. Cahaya Medika Healthcare 

dilaksanakan dengan baik. Walau demikian terdapat beberapa faktor yang 

perlu diperhatikan seperti proses administrasi, pelayanan dan sikap ramah 

karyawan yang memiliki nilai paling rendah. Jadi, terdapat sebagian 

responden menganggap bahwa PT. Cahaya Medika Healthcare untuk 

proses administrasi dipersulit, pelayanan belum sepenuhnya cepat, tepat 

dan jelas, serta karyawan belum bersikap ramah kepada konsumen. 

5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor ideal sebesar 74,68% yang 

merupakan persentase brand image PT. Cahaya Medika Healthcare 

Bandung. Mayoritas responden menjawab setuju yang berarti konsumen 

menilai brand image PT. Cahaya Medika Healthcare dilaksanakan dengan 

baik. Walau demikian terdapat faktor yang perlu diperhatikan yaitu 

peralatan PT. Cahaya Medika Healthcare yang memiliki jumlah nilai 

paling rendah. Jadi, terdapat sebagian responden menganggap bahwa PT. 

Cahaya Medika Healthcare untuk pelayanan PT. Cahaya Medika 

Healthcare belum memiliki peralatan yang lengkap dan modern. 

6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor ideal sebesar 73,51% yang 

merupakan persentase kepuasan konsumen PT. Cahaya Medika Healthcare 

Bandung. Mayoritas responden menjawab setuju yang berarti konsumen 

merasa puas dengan kualitas jasa pelayanan dan brand image PT. Cahaya 

Medika Healthcare dilaksanakan dengan baik. Walau demikian faktor 

yang perlu diperhatikan seperti proses administrasi dan pelayanan. Jadi, 

terdapat sebagian responden menganggap bahwa PT. Cahaya Medika 
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Healthcare untuk proses administrasi dipersulit dan pelayanan belum 

sepenuhnya cepat. 

7. Dari analisis pada bab sebelumnya dilihat bahwa koefisien korelasi rank 

spearman Variabel X1 (kualitas jasa pelayanan) terhadap Variabel Y 

(kepuasan konsumen) sebesar 0.615, Variabel X2 (brand image) terhadap 

Variabel Y (kepuasan konsumen) diperoleh sebesar 0.404, dan Variabel 

X1 (kualitas jasa pelayanan) dan Variabel X2 (brand image) terhadap 

Variabel Y (kepuasan konsumen) diperoleh sebesar 0.593. Maka dapat 

disimpukan bahwa Variabel X1 (kualitas jasa pelayanan) memiliki 

hubungan yang kuat terhadap Variabel Y (kepuasan konsumen), Variabel 

X2 (brand image) memiliki hubungan yang cukup kuat terhadap Variabel 

Y (kepuasan konsumen), Variabel X1 (kualitas jasa pelayanan) dan 

Variabel X2 (brand image) memiliki hubungan yang cukup kuat terhadap 

Variabel Y (kepuasan konsumen). 

8. Dengan analisis koefisien determinasi diperoleh besarnya pengaruh 

kualitas jasa pelayanan terhadap kepuasan konsumen sebesar 37.82%, 

artinya kepuasan konsumen dipengaruhi sebesar 37.82% oleh kualitas jasa 

pelayanan, sedangkan sisanya 62.18% dipengaruhi oleh variabel lainnya 

yang tidak diukur. Besarnya pengaruh brand image terhadap kepuasan 

konsumen sebesar 16.32%, artinya kepuasan konsumen dipengaruhi 

sebesar 16.32% oleh brand image, sedangkan sisanya 83.68% dipengaruhi 

oleh variabel lainnya yang tidak diukur. Besarnya pengaruh kualitas jasa 

dan brand image terhadap kepuasan konsumen sebesar 35.16% sedangkan, 

artinya kepuasan konsumen dipengaruhi sebesar 35.16% oleh kualitas jasa 

pelayanan dan brand image, sedangkan sisanya 64.84% dipengaruhi oleh 

variabel lainnya yang tidak diukur. 

9. Setelah diadakan pengujian hipotesis ternyata dapat dilihat untuk Variabel 

X1 (kualitas jasa pelayanan) terhadap Variabel Y (kepuasan konsumen), 

t������ ≥ t���	
 yaitu 5.40 ≥ 1.679, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa 

H� ditolak dan H� diterima berarti terdapat hubungan positif antara 

kualitas jasa pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Pengujian hipotesis 
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untuk Variabel X2 (brand image) terhadap Variabel Y (kepuasan 

konsumen), t������ ≥ t���	
 yaitu 3.06 ≥ 1.679, dapat disimpulkan bahwa 

H� ditolak dan H� diterima berarti terdapat hubungan positif antara brand 

image terhadap kepuasan konsumen. Pengujian hipotesis untuk Variabel 

X1 (kualitas jasa pelayanan) dan Variabel X2 (brand image) terhadap 

Variabel Y (kepuasan konsumen), t������ ≥t���	
 yaitu 5.10 ≥ 1.679, dapat 

disimpulkan bahwa H� ditolak dan H� diterima berarti “Kualitas jasa 

pelayanan dan brand image berpengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen” dapat diterima. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan dari hasil analisis data dan kesimpulan yang diperoleh dalam 

penelitian ini, penulis dapat memberikan saran yang mungkin dapat dipergunakan 

sebagai bahan pertimbangan oleh perusahaan sebagai berikut : 

1. Dalam hasil penelitian tentang kualitas jasa yang dirasakan konsumen, 

pernyataan tentang “pelayanan dengan cepat, tepat dan jelas di PT. Cahaya 

Medika Healthcare” memiliki jumlah nilai yang cukup rendah. Sebaiknya 

karyawan harus lebih cepat dalam melayani konsumen yang datang. 

Misalnya, menyambut konsumen yang datang dengan memberikan salam 

lalu menanyakan apa keluhannya, setelah itu karyawan langsung 

menentukan penanganan yang dibutuhkan konsumen tersebut terhadap 

keluhannya. 

2. Dalam hasil penelitian tentang kualitas jasa, pernyataan tentang 

“kemudahan proses administrasi di PT.Cahaya Medika Healthcare” 

memiliki jumlah nilai yang cukup rendah. Sebaiknya administrasi yang 

dilakukan harus cepat karena menyangkut kecepatan tindakan medis yang 

dilakukan oleh konsumen. Salah satu contoh dari administrasi tersebut 

adalah kartu keanggotaan sebagai pengguna jasa. Karyawan yang terdapat 

dibagian data harus secara teliti dalam memasukkan identitas konsumen 

untuk keperluan kartu anggota, karena jika terdapat kelalaian konsumen 

akan terhambat untuk mendapatkan tindakan medis. 
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3. Dalam hasil penelitian tentang kualitas jasa, pernyataan tentang “sikap 

ramah karyawan dalam melayani konsumen di PT. Cahaya Medika 

Healthcare” memiliki jumlah nilai yang cukup rendah. Sebaiknya 

karyawan bersikap ramah karena karyawan tersebut yang berhubungan 

langsung dengan konsumen. Misalnya dengan memberi salam, menyapa, 

memberikan senyuman, menanyakan keluhan, memberi bantuan, 

menangani masalah konsumen. 

4. Dalam hasil penelitian tentang brand image, pernyataan tentang 

“pelayanan di PT. Cahaya Medika Healthcare memiliki peralatan yang 

lengkap dan modern” memiliki jumlah nilai yang cukup rendah. Hal 

tersebut dikarenakan PT. Cahaya Medika Healthcare hanya memiliki 

tindakan medis dasar, untuk tindakan medis secara spesifik terdapat di 

rumah sakit dan dokter yang bekerjasama dengan PT. Cahaya Medika 

Healthcare. 

5. Dalam hasil penelitian tentang kepuasan konsumen, pernyataan tentang 

“anda merasa puas dengan pelayanan tepat, cepat dan jelas” memiliki 

jumlah nilai yang cukup rendah. Sebaiknya perusahaan lebih 

meningkatkan pelayanannya terutama dalam hal pemberian tindakan 

medis, ketepatan klaim, kartu keanggotaan, penanganan keluhan 

konsumen. 

6. Dalam hasil penelitian tentang kepuasan konsumen, pernyataan tentang 

“anda merasa puas dengan kemudahan dalam proses administrasi” 

memiliki jumlah nilai yang cukup rendah. Sebaiknya karyawan lebih teliti 

dalam hal administrasi kartu keanggotaan karena hal tersebut menyangkut 

identitas konsumen dalam mendapatkan tindakan medis. 

7. Dalam hasil penelitian tentang kepuasan konsumen, pernyataan tentang 

“anda merasa puas dengan kemudahan administratif yang ditawarkan 

PT.Cahaya Medika Healthcare” memiliki jumlah nilai yang cukup rendah. 

Sebaiknya perusahaan lebih memberikan kemudahan kepada konsumen 

untuk proses administrasi. Misalnya dengan mempermudah dalam 

menerima kartu keanggotaan. 


