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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas pelayananpada Kaduga Brownies Cimahiyang terdiri atas 5 (lima)

faktor yaitu Tangible, emphaty, Reliability, Responsiveness, dan Ansurance

sudah dilakukan dengan baik oleh para pihak karyawan. Sehingga para

pelanggan Kaduga Brownies dapat merasakan kenyamanan yang diinginkan

oleh setiap para pelanggan.

2. Tanggapan para konsumen terhadap kualitas pelayananpada Kaduga Brownies

Cimahisudah dapat dikatakan memenuhi harapan para pelanggan. Ini dapat

diketahui dengan melihat responden yang diberikan oleh para pelanggan

terhadap kinerja para pegawai.dimana hal ini menunjukan bahwa kualitas

pelayanan berada pada kriteria setuju.

3. Tanggapan pelanggan terhadap kualitas pelayanan yang dirasakan pelanggan

pada Kaduga Brownies Cimahiyang diambil dari 5 (lima) indikator yaitu

Tanggible dengan hasilkuesionersetuju,

akantetapikelemahanberadapadalahanparkir. Emphaty

denganhasilkuesionersetuju. Reliability dengan hasilrespondensetuju.

Responsivenessdenganhasilkuesionercukupsetuju. Assurance
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denganhasilkuesionersetuju. Hasil ini menunjukan bahwa kinerja dari para

pegawai KadugaBrownissudah hampir dapat memenuhi keinginan para

konsumen melihat kecilnya selisih antara kinerja dengan harapan. Dari 5

dimensi kualitas pelayanan yang ada, hanya tinggal 3 dimensi saja yang

memerlukan peningkatan kinerja yaitu dimensi Tangible. Sedangkan untuk

dimensi Emphaty,Reliability,Responsiveness dan Assurance sudah dapat

memenuhi harapan para konsumen, sehingga hanya tinggal dipertahankan.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Kaduga Brownies

Cimahi, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut dengan harapan dapat

memberikan manfaat dan menjadi masukan bagi pihak Kaduga Brownies Cimahi

diantaranya sebagai berikut:

1. Pihak Kaduga Brownies Cimahi harus mempertahankan kualitas

pelayananyang ada terhadap faktor Responsiveness dan Assurance, karena

menurut konsumen kedua faktor tersebut sudah dapat terpenuhi. Akan

tetapi tidak ada salahnya apabila pihak Kaduga Brownies meningkatkan

faktor-faktor tersebut sehingga konsumen akan lebih mendapatkan

kenyamanan.

2. Kaduga Brownies Cimahi sebaiknya melakukan perbaikan pada dimensi-

dimensi kualitas pelayanan yang dianggap masih kurang baik, seperti
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untuk dimensi Tangible, yang terdiri atas penampilan fisik, sarana parkir,

fasilitas, kebersihan, kerapihan dan keseragaman karyawan.

Ini semua harus lebih ditingkatkan lagi kinerjanya, sehingga para

konsumen akan merasakan kenyamanan yang lebih dari sebelumnya.

Untuk dimensi Emphaty yang terdiri atas perhatian para pegawai dan sikap

para pegawai dalam memahami keluhan harus lebih dapat diperhatikan

lagi. Pihak Kaduga Brownies dapat memberikan pelatihan-pelatihan

kepada para karyawannya sehingga mereka mempunyai pengetahuan dan

pengalaman yang lebih dalam menanggapi keluhan konsumen. Pelatihan

ini pun dapat meningkatkan tingkat Reliability para karyawan sehingga

pihak Kaduga Brownies akan lebih mendapatkan sikap yang positif dari

para konsumen.


