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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Setelah melakukan penelitian di PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Kantor 

Perwakilan Ahmad Yani Bandung tentang kualitas jasa, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa: 

1. PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Kantor Perwakilan Ahmad Yani 

Bandung dalam melaksanakan kualitas jasa pengiriman berdasarkan unsur-

unsur dimensi kualitas jasa yaitu dalam dimensi keandalan (reability), 

perusahaan mampu menyediakan jasa yang dijanjikan, keandalan dalam 

penanganan masalah layanan pelanggan, melaksanakan jasa dengan benar 

pada saat pertama, karyawan yang selalu ramah terhadap konsumen, 

kemudahan dalam pembayaran transaksi. Dimensi daya tanggap 

(responsiveness), mengusahakan pelanggan tetap mendapatkan informasi, 

memberikan layanan yang tepat pada pelanggan, memiliki keinginan untuk 

membantu pelanggan. Dimensi jaminan (assurance), karyawan yang 

menanamkan keyakinan pada pelanggan seperti menawarkan jasa yang 

berkualitas dan delivery on time, karyawan yang sopan kepada konsumen, 

serta membuat pelanggan merasa aman dalam transaksi mereka. Dimensi 

empati (empathy), memberikan pelanggan perhatian individual, 

mengutamakan kepentingan terbaik pada pelanggan, karyawan yang 

memahami kebutuhan pelanggan, dan memiliki jam bisnis yang nyaman. 

Dimensi berwujud (tangible), memiliki peralatan modern seperti tiga buah 

komputer, scanner, printer. Selain itu, memiliki fasilitas yang secara 

visual menarik yaitu ruangan yang didominasi warna putih, logo 

perusahaan, tempat parkir, counter, mesin merchant BCA, mesin nomor 

antrian, dus pengiriman. Karyawan yang memiliki penampilan yang rapi  

dan professional. 
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2. Kendala yang dihadapi PT Jalur Nugaraha Ekakurir (JNE) Kantor 

Perwakilan Ahmad Yani Bandung dalam melaksanakan kualitas jasa yaitu 

kurang pahamnya konsumen pada proses pengiriman JNE, adanya fasilitas 

pendukung yaitu sebuah sistem atau aplikasi untuk input data yang tiba-

tiba error atau loading, alamat yang diberikan konsumen kurang lengkap, 

karyawan yang kurang teliti dalam memeriksa kembali alamat yang telah 

di input dengan alamat yang diberikan konsumen, dan persaingan 

perusahaan yang semakin ketat dengan perusahaan lain yang sejenis. 

3. Upaya yang dilakukan PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Kantor 

Perwakilan Ahmad Yani Bandung untuk mengatasi masalah yang terjadi 

dalam kualitas jasa pengiriman yaitu dengan cara memberikan product 

knowledge kepada pegawai yang baru masuk sehingga mereka dapat 

memahami betuk mengenai jasa yang ditawarkan dan diberikan pelatihan 

bagi karyawan lama untuk memastikan semua memiliki pemahaman yang 

benar dan terbaru dan memahami lebih jauh lagi tentang SOP yang sudah 

ditetapkan oleh JNE. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT Jalur Nugraha 

Ekakurir (JNE) Kantor Perwakilan Ahmad Yani Bandung, maka penulis mencoba 

memberikan saran yang dapat berguna dan menjadi pertimbangan bagi kemajuan 

perusahaan dimasa yang akan datang. 

 Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut : 

1. Perusahaan sebaiknya meningkatkan pelatihan agar dapat meningkatkan 

kemampuan karyawannya dalam melayani dan menangani keluhan 

konsumen. Pentingnya pelatihan berhubungan dengan penilaian terhadap 

hasil pekerjaan mereka, artinya pelatihan dilaksanakan setelah ada hasil 

penilaian. Pelatihan dilakukan agar para karyawan memiliki pengetahuan 

yang lebih, kemampuan dan keterampilan sesuai dengan pekerjaan yang 

mereka lakukan. 
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2. Karyawan yang telah melakukan input data harus lebih teliti lagi dan 

memeriksa kembali alamat yang telah di input dengan alamat yang 

diberikan oleh konsumen. Karena, apabila hal ini diabaikan maka akan 

menghambat proses pengiriman. 

3. PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Kantor Perwakilan Ahmad Yani 

Bandung sebaiknya meningkatkan kualitas jasa secara keseluruhan dan 

melakukan riset mengenai kebutuhan dan keinginan masyarakat mengenai 

jasa pengiriman seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat agar dapat 

terus bertahan dan mampu bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis, 

dan diharapkan dimasa yang akan datang dapat menjadi leader bagi 

perusahaan sejenisnya dan terus menjadi perusahaan jasa pengiriman yang 

dapat diandalkan. 

4. Peneliti selanjutnya, perlu diadakan penelitian ulang pada waktu 

mendatang setelah perusahaan melakukan perubahan pada kualitas jasa 

yang diberikan kepada konsumen, sehingga mendapatkan konfirmasi 

tentang variabel yang tidak signifikan serta bertentangan dengan teori. 

Saran ini untuk memahami lebih jauh teori-teori yang berkaitan dengan 

variabel yang mempengaruhi kualitas jasa. 


