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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian yang berjudul,

“Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Di Kedi Kupi

Sanger Aceh ”, maka  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Di

Kedi Kupi Sanger Aceh dari reliability, responsiveness, assurance,

empathy, dan tangibles. Terutama pengaruh dari empathy, hal itu

dapat dilihat dari total seluruh pernyataan memenuhi kriteria

karena berada pada interval 2,60 – 3,39 yang berarti cukup baik.

Nilai rata-rata keseluruhan untuk pernyataan tentang empathy

adalah 3,34.

2. Hal ini dikarenakan pada dasarnya variabel empathy merupakan

hal mendasar untuk mengembangkan suatu proses yang

menghasilkan aspek utama, yaitu sikap ramah karyawan dan

perhatian terhadap kepentingan konsumen, sehingga perusahaan

mampu menyampaikan jasanya secara tepat sejak awal, memenuhi

janjinya secara akurat, dan andal dalam setiap pelaksanaanya.

Sehingga pada pelaksanaanya, konsumen dapat merasa puas dalam

menggunakan produk dan jasa Kedai Kupi Sanger Aceh.

3. Analisis tanggapan responden mengenai kepuasan pelnggan yang

dirasakan pelnggan Kedai Kupi Sanger Aceh bila dilihat dari

seluruh pernytaan memenuhi kriteria karena berada pada interval

2,6−3,39 yang berarti cukup baik. Nilai rata-rata keseluruhan untuk

pernyataan tentang kepuasan pelanggan adalah 3,34. Hal ini

menunjukan bahwa tingkat harapan yang diharapkan konsumen

dengan tingkat kenyataan yang didapat terhadap kepuasan
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pelanggan yang diberikan kepada konsumen Kedai Kupi Sanger

Aceh memiliki tingkat kesulitan yang tinggi.

4. Pengaruh kualitas pelayanan yang terdiri dari reliability,

responsiveness, assurance, empathy, dan tangibles di Kedai kupi

sanger Aceh terhadap kepuasan pelanggan dapat diketahui dengan

menggunakan analisis regresi sederhana, koefisien korelasi,

koefisien determinasi, serta pengujian hipotesis. Dari penggunaan

analisis regresi sederhana, dapat diketahui persamaan regresi yaitu

Y = 1,402 + 0,718 X.  Artinya dimana kualitas jasa dianggap

konstan, maka kinerja pegawai akan meningkat sebesar 1,402 kali.

5. Untuk mengetahui kuat lemahnya dan arah hubungan antara

variabel X dan variabel Y, maka dilakukan perhitungan statistik

dengan hasil korelasi antara X-Y = 0,612 menunjukkan tingkat

hubungan antara kualitas jasa terhadap kepuasan konsumen

termasuk kuat.

Berdasarkan nilai dari koefisien determinasi sebesar 37,5%

mempunyai arti bahwa kualitas pelayanan (X) terhadap kepuasan

konsumen (Y) pada kedai kupi sanger Aceh adalah sebesar 37,5%

Sedangkan sisanya sebesar 62.5% dipengaruhi oleh variabel lain yang

tidak diteliti pada penelitian ini.

Berdasarkan uji hipotesis yang didapat dinyatakan keabsahan

(significant) atas hipotesis yang dikemukakan penulis yaitu terdapat

pengaruh kualitas jasa terhadap kepuasan konsumen dengan hasil 3,94.
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5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis

merekomendasikan hal-hal berikut:

1. Kualitas Pelayanan terbukti dapat mempengaruhi kepuasan konsumen,

namun dalam hal ini masih terdapat beberapa kekurangan dan harus

diperbaiki untuk dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Responsiveness

memiliki penilaian kinerja yang lebih rendah daripada reliability,

tangibles, assurance, dan empathy. Oleh karena itu perlu diadakannya

pelatihan yang dilakukan oleh Kedai Kupi Sanger Aceh kepada karyawan,

agar para karyawan dapat memberikan pelayanan yang maksimal.

Sehingga secara keseluruhan, konsumen Kedai Kupi Sanger Aceh

memiliki tingkat kepuasan yang cukup tinggi terhadap pengembangan

kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kedai Kupi Sanger Aceh. Hal ini

perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

2. Secara keseluruhan, konsumen Kedai Kupi Sanger Aceh memiliki tingkat

kepuasan yang cukup tinggi terhadap pengembangan kualitas pelayanan

yang diberikan oleh Kedai Kupi Sanger Aceh. Hal ini perlu dipertahankan

dan ditingkatkan.

3. Saran penulis untuk dapat meningkatkan dan tidak hanya

mempertahankan kepuasan dari konsumen Kedai Kupi Sanger Aceh

adalah dengan meningkatkan kualitas dari empathy Kedai Kupi Sanger

Aceh. Serta meningkatkan pelayanannya dengan cara mengikuti

pelatihan/job training. Selain itu, pemasaran produk juga bisa

berperngaruh terhadap perkembangan Kedai Kupi Sanger.


