
71

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap

kepuasan dan word of mouth Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom, maka

diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil tanggapan secara deskriptif, variabel kualitas pelayanan

(X) dinyatakan baik, variabel kepuasan (Y1) dinyatakan baik, dan variabel

word of mouth (Y2) dinyatakan baik. Maka dapat disimpulkan hasil

penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, kepuasan dan

word of mouth Fakutas Ilmu Terapan (FIT) Universitas Telkom sudah baik

dan dipersepsikan secara positif oleh responden.

2. Variabel kualitas pelayanan (X) memiliki pengaruh positif dan signifikan

secara parsial terhadap kepuasan (Y1). Hal ini menunjukkan bahwa semakin

tinggi tingkat kualitas layanan yang diberikan oleh Fakultas Ilmu Terapan

Universitas Telkom maka dapat meningkatkan kepuasan mahasiswa.

3. Variabel kualitas pelayanan (X) memiliki pengaruh positif dan signifikan

secara parsial terhadap word of mouth (Y2). Hal ini menunjukkan berarti

bahwa semakin baik kualitas pelayananyang diberikan oleh Fakultas Ilmu

Terapan Universitas Telkom maka word of mouth positif mahasiswa semakin

meningkat.

5.2 Saran

Setelah menguraikan kesimpulan, maka penulis mencoba memberikan

saran-saran sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi manajemen dan

diharapkan dapat bermanfaat untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan

datang. Adapun saran tersebut adalah:

1. Berdasarkan persepsi responden, maka pihak FIT Universitas telkom

sebaiknya memperbaiki kinerja indikator dimensi kualitas pelayanan yang

memiliki yang memiliki nilai rata-rata antara 3,4 sampai dengan 3,6 dengan
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memprioritaskan indikator yang mendapatkan skor rata-rata paling rendah

seperti lokasi kampus Universitas Telkom dengan  cara memperbaiki jalan

menuju kampus dan memberikan jalan alternatif yang memberikat kemudah

kemudahan bagi mahasiswa atau yang lainnya untuk menunju ke kampus

Universitas Telkom. Toilet mahasiswa harus terus dirawat secara berkala.

Fasilitas wifi yang diberikan harus lebih baik karena untuk menunjang atau

membantu mahasiswa dalam kegiatan belajar. Kinerja pegawai dan dosen

menurut mahasiswa masih kurang sangat baik, karena pegawai masih judes

atau kurang ramah dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa, hal

perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan cara memberikan product

knowladge yag lebih rutin. Pemberian saran kepada mahasiswa seharusnya

lebih sangat jelas dan tepat.

2. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh

kualitas pelayanan terhadap kepuasan dan word of mouth mahasiswa Fakultas

Ilmu Terapan Universitas Telkom menghasilkan pengaruh secara positif dan

parsial, maka manajemen Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom perlu

melakukan perbaikan secara berkesinambungan dan inovasi-inovasi tertentu

seperti selalu menjaga ruang kuliah terasa nyaman, ruangan gedung terasanya

nyaman, kemudahan informasi seperti selalu memberikan informasi yang

berguna untuk mahasiswa melalui website yang menarik minat mahasiswa

untuk mengakasesnya dan dengan cepat dan benaar.

3. Berdasarkan keterbatasan penelitian, penelitian di masa mendatang

disarankan untuk mengkaji konstruk lain yang mempengaruhi kepuasan dan

word of mouth mahasiswa terutama pada industry jasa pendidikan.


