
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Tanggapan responden pada kualitas pelayanan Auto Bridal Priority 5 yang dilakukan 

Auto bridal memiliki nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4.04, yang artinya baik 

karena berada pada interval  3,40 - 4,19. Hal ini menunjukan bahwa dengan pelayanan 

yang unggul memiliki manfaat yang baik bagi perusahaan. 

2. Tingkat kepuasan konsumen pada kualitas pelayanan Auto Bridal Priority 5 yang 

dilakukan Auto bridal memiliki nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3.58, yang artinya 

puas karena berada pada interval  3,40 - 4,19. Hal ini menunjukan bahwa konsumen 

merasa puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Auto Bridal Priority 5.  

3. Hubungan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada the auto bridal 

priority bandung berdasarkan hasil perhitungan korelasi Rank Spearman, maka 

diperoleh nilai rs sebesar 0,456, maka hubungan antara kualitas pelayanan yang 

dilakukan Auto Bridal Priority 5 terhadap kepuasan konsumen dapat dinyatakan 

cukup kuat. Besarnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada 

the auto bridal priority bandung sebesar 20,7% Sedangkan sisanya sebesar 79,3% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis misalnya, promosi dan 

lain-lain. Dari perhitungan uji t, bahwa thitung 5,565 lebih besar dari ttabel = 1,658. Ini 

berarti Ho ditolak dan Ha diterima, maka kualitas pelayanan memiliki hubungan yang 

positif terhadap kepuasan konsumen pada Auto Bridal Priority 5. Hal ini berarti 

hipotesis yang penulis ajukan pada Bab I yaitu “Semakin tinggi kualitas pelayanan 

yang diberikan, maka kepuasan konsumen akan semakin meningkat”, dapat 

diterima. 



 

5.2 Saran 

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dibahas di atas, maka penulis mencoba 

menyampaikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan, diantaranya adalah : 

1. Karyawan Auto Bridal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang 

selama ini dirasa masih kurang memuaskan terhadap konsumen, khususnya dalam 

masalah jaminan yang bagi sebagian besar responden masih menganggap masih 

kurang optimal. Serta dalam beberapa hal yang perlu menjadi perhatian perusahaan, 

yaitu: 

- Dimensi Tangible : 

Fasilitas parkir di Auto Bridal Priority 5 Kota Bandung harus diperhatikan, karena 

keterbatasan tempat bagi konsumen yang menunggu giliran kendaraannya dicuci, 

khususnya disaat sedang ramai konsumen. Auto Bridal Priority 5 harus membuat 

area parkir yang lebih luas lagi, agar memudahkan konsumen memarkirkan 

kendaraannya. 

- Dimensi Emphaty : 

Dalam hal pemberitahuan produk terbaru, perusahaan harus lebih aktif lagi dalam 

menjalin komunikasi dengan konsumen. Sehingga dapat tercipta hubungan antara 

perusahaan dan konsumen yang baik. 

- Dimensi Reliability : 

Karyawan harus memberikan prosedur pelayanan yang jelas dan memudahkan 

bagi konsumen. Serta perusahaan harus dapat meningkatkan kemampuan 

karyawannya dalam menanggapi keluhan konsumen. 

- Dimensi Responsiveness : 



Manajemen Auto Bridal Priority  5 hendaknya lebih memperhatikan lagi 

karyawannya agar bisa lebih cepat tanggap dan memiliki jiwa kepedulian yang 

tinggi dalam melayani kepada seluruh konsumen Auto Bridal Priority 5, baik itu 

member maupun non-member agar konsumen merasa lebih diperhatikan oleh 

perusahaan. 

- Dimensi Assurance : 

Upaya yang dapat dilakukan Auto Bridal Priority 5 dalam menjawab kepercayaan 

konsumen adalah dengan tanggung jawab tinggi kepada keamanan konsumen, 

serta seluruh barang-barang konsumen yang berada di area Auto Bridal Priority 5. 

Sehingga terciptanya loyalitas konsumen terhadap perusahaan. 

2. Pihak Auto Bridal perlu melakukan sosialisasi tentang standar pelayanan yang akan 

diberikan kepada konsumen, sehingga pelayanan yang diberikan akan diterima sesuai 

dengan harapan konsumen. 

3. Pihak Manajemen Auto Bridal harus dapat mempertahankan kualitas pelayanan yang 

di anggap baik pelaksanaannya seperti variabel kehandalan yang dianggap sangat baik 

oleh responden karena variabel ini mempunyai pengaruh besar dalam meningkatkan 

kepuasan konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 


