
  
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Setelah penulis melakukan penelitian dan analisis mengenai pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan konsumen, maka penulis dapat menarik suatu 

kesimpulan dan memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan bahan 

pertimbangan untuk perusahaan di masa yang akan datang.  

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Pelaksanaan kualitas pelayanan pada bis  Perum Damri Bandung meliputi 

a. Karakteristik Bis, dilengkapi dengan fasilitas AC, khusus untuk bis luar kota 

dan bis kota eksekutif dalam kota, serta jumlah tempat duduk 45 dan 59 sheat. 

Jumlah armada sebanyak 243 bus. 

b. Rute, rute yang sering dijalankan Bis Kota umumnya adalah dalam Kota 

Bandung. 

c. Jadwal Keberangkatan. Bis Perum Damri Bandung menyesuaikan 

keberangkatan sesuai dengan jadwal untuk bis luar kota, sedangkan bis kota 

hampir setiap waktu.  

d. Prosedur pelayanan. Untuk memuaskan para konsumennya dengan cara 

melaksanakan seefektif mungkin dalam melayani berbagai jenis pelayanan. 

Seperti pemesanan tiket langganan. 

e. Pemberian informasi jika terdapat pelayanan baru. Perum Damri Bandung 

selalu memberikan informasi kepada konsumen mengenai jenis pelayanan 

pada perusahaan, karyawan diberikan pengetahuan dan informasi mengenai 

hal-hal yang berhubungan tersebut. 

f. Keamanan selama perjalanan yang dijamin dengan adanya asuransi Jasa 

Raharja.  



  
2. Tanggapan konsumen mengenai kualitas pelayanan jasa meliputi, tangible, 

reliability, responsiveness, insurance dan empathy pada bis Perum Damri 

Bandung dinilai baik, dilihat dari rata-rata jawaban responden sebesar 3,85 

artinya kualitas pelayanan yang dilaksanakan pada Perum Damri dinilai baik, 

karena nilai rata-rata keseluruhan pernyataan adalah sebesar 3,83 berada pada 

interval 3,40-4,19. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki tanggapan 

yang baik atas kualitas pelayanan yang diberikan oleh karyawan Perum Damri. 

3. Tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan bis  Perum Damri 

Bandung dinilai memuaskan, rata-rata kepuasan konsumen adalah sebesar 3,79 

artinya konsumen merasa puas dengan kualitas pelayanan yang dilaksanakan 

Perum Damri, karena nilai rata-rata keseluruhan pernyataan adalah sebesar 3,79 

berada pada interval 3,40 

 

4,19. Secara keseluruhan bahwa kualitas pelayanan 

yang diberikan oleh perusahaan Perum Damri dinilai memuaskan konsumen. 

4. Pengaruh kualitas pelayanan bis  Perum Damri Bandung terhadap kepuasan 

konsumen, berdasarkan hasil uji korelasi Rank Spearman, diperoleh nilai rs 

sebesar 0,714. Karena nilai rs berada diantara 0,60-0,799 maka hubungan antara 

kualitas pelayanan dengan kepuasan konsumen dapat dikatakan sedang. Pengaruh 

kualitas pelayanan jasa terhadap kepuasan konsumen sebesar 50%, sisanya 

sebesar 50% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. Dari 

perhitungan uji t didapat thitung = 9,99 lebih besar dari ttabel = 1,663. Ini berarti Ho 

ditolak dan Ha diterima, maka kualitas pelayanan memiliki hubungan positif 

dengan kepuasan konsumen bis  Perum Damri Bandung.  

5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka selanjutnya penulis ingin 

mengajukan beberapa saran yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan dan 

masukkan bagi perusahaan yaitu sebagai berikut 

1. Hasil antara Quesioner kualitas dan kepuasan dimana nilai untuk variable 

kepuasan lebih rendah 3.79 dari variable kualitas 3.85. Artinya ada konsumen 



  
yang merasa kepuasan dan kenyataan belum sesuai, untuk itu pelayanan yang 

harus diperhatikan dan ditingkatkan lagi oleh perusahaan adalah kondisi bus 

yang harus diperhatikan, apakah bus keluaran tahun tahun sebelumnya masih 

layak pakai atau tidak, dan fasilitas yang ada pada bus tersebut apakah sudah 

cukup memadai atau belum seperti AC,  dan lain-lain. 

2. Perum Damri diharapkan dapat meningkatkan kualitasnya lagi, khususnya 

dalam keamanan dan jaminan keselamatan, hal ini karena penurunan 

pendapatan disebabkan karena beralihnya konsumen angkutan umum ke 

sepeda motor. Data dari Satlantas Polrestabes Bandung menunjukan tingkat 

kecelakaan lalu lintas tinggi (2011 untuk smester I sudah 493 kasus 

kecelakaan, 2010 tercatat sebanyak 940 kasus kecelakaan yang didominasi 

sepeda motor). Dengan keamanan serta jaminan keselamatan maka diharapkan 

konsumen sepeda motor akan kembali menggunakan bus Damri.                 


