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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Berdasarkan analisa tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen provider Tri serta didukung oleh teori-teori dan pembahasan 

pada bab-bab sebelumnya, maka penulis akan memberikan kesimpulan dan saran 

yang diharapkan dapat bermanfaat. 

5.1 Kesimpulan 

1. Konsumen beranggapan sangat baik mengenai kualitas pelayanan yang 

ditetapkan oleh Tri, berdasarkan dari hasil pengolahan kuesioner yang 

diberikan kepada konsumen sebagai responden. Indikator-indikator yang 

menjadi penilaian dalam pengukuran kompensasi antara lain bukti fisik, 

jaminan, kehandalan, daya  tanggap, dan empati. 

2. Tingkat kepuasan konsumen provider Tri berdasarkan hasil pengolahan 

kuisioner yang diberikan kepada konsumen sebagai responden diperoleh 

hasil bahwa secara keseluruhan (mayoritas) kepuasan konsumen provider 

Tri dinyatakan Baik. Indikator-indikator yang menjadi penilaian dalam 

pengukuran tingkat kepuasan konsumen antara lain quality product, 

price, service quality, dan emotional factor. 

3. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen  pada provider 

Tri, berdasarkan nilai korelasi rank spearman diperoleh sebesar 0.372, 

artinya hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan konsumen 

memiliki hubungan yang  cukup baik. Adapun besarnya pengaruh 

kontribusi kualitas pelayanan terhadap tingkat  kepuasan konsumen 

berdasarkan analisa koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 13,83%, 

sedangkan sisanya sebesar 86,17% dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar 

kualitas pelayanan yang tidak diteliti. Selanjutnya dari hasil pengujian 

hipotesis diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis yang diajukan yaitu 

“Terdapat pengaruh positif antara kualitas pelayanan terhadap 



76 
 

kepuasan konsumen provider Tri di kalangan masyarakat Kota 

Bandung.”  dapat diterima. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan kerja konsumen provider Tri, maka penulis  menyarankan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Secara keseluruhan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Tri kepada 

konsumen terbilang sudah sangat baik. Namun ada beberapa point yang harus 

di tingkatkan oleh Tri dalam segi kualitas pelayanan salah satunya yaitu 

realibility (kehandalan). 

2. Kepuasan konsumen harus lebih di tingkatkan lagi, salah satu caranya yaitu 

dengan  memberikan penawaran harga yang lebih baik kepada konsumen. 

Semakin baik harga yang ditawarkan kepada konsumen, maka kepuasan yang 

diberikan kepada konsumen akan semakin baik. 

3. Untuk menaikan peringkat Tri dalam persaingan bisnis operator selular di 

Indonesia, Tri perlu meningkatkan lagi kualitas pelayanannya kepada 

konsumen agar kepuasan konsumen dapat meningkat.  

 


