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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa:s 

1. Berdasarkan hasil perhitungan pengolahan data structural equation modeling  diketahui 

bahwa hubungan antar variabel kualitas pelayanan, kualitas produk, kepuasan pelanggan, 

kepercayaan pelanggan, dan keputusan pembelian memiliki hubungan yang positif dimana 

memberi hubungan yang konstruk atau signifikan. Sehingga, dalam setiap peningkatan pada 

variabel independent juga mempengaruhi pada kenaikan yang signifikan pada variabel 

dependen. 

2. Hasil dari pengolahn SEM, terdapat output yang mengetahui atribut yang perlu diprioritas 

untuk dilakukan sebagain bentuk keinginan konsumen yang masih dirasa kurang, antara lain; 

Assurance Service Quality, Responsive Service Quality, Emphaty Service Quality, Tangible 

Service Quality, Durability Poduct Quality, Confarmance to Spesification Product Quality, 

Features Product Quality, Reliability Product Quality. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan metode Quality Function Deployment (QFD) terdapat 

beberapa rekomendasi atau usulan perbaikan yang dapat diberikan yang berfokus pada 

Priority Response Technical yang ada pada House of Quality. Dimana terdapat 8 respon 

teknis, terdapat 8 factor teknis yang menjadi prioritas utama yang dijadikan rekomendasi 

dalam upaya meningkatkan kualitas kepuasan pelanggan. Berikut adalah rekomendasi atau 

rancangan usulan perbaikan diantara yaitu adalah: 

- Menerapkan SOP pelayanan terhadap konsumen 

- Pemberian pelatihan pada karyaan secara rutin 

- Tetap melakukan follow up terhadap pelanggan yang memiliki keluhan 

- Membuat website dan design untuk katalog, banner, pamflet, dan brosur yang lebih jelas 

dan menarik perhatian pelanggan 

- Meningkatkan atau mempertahankan daya tahan produk 

- Mengembangkan produk agar semakin banyak produk yang membantu dan memenuhi 

kebutuhan kosumen 
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- Membuat buku panduan pengoperasian dengan Bahasa yang mudah dimengerti 

- Melakukan evaluasi pada produk 

V.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat penulis berikan 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan disarankan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan permintaan pelanggannya 

dengan cara memperbaiki atribut-atribut pelayanan apa saja yang masih belum sesuai dengan 

apa yang diinginkan oleh pelanggan. 

2. Rekomendasi atau rancangan usulan perbaikan yang telah didapatkan berdasarkan analisis, 

diharapkan dapat menjadi masukan atau pertimbangan bagi perusahaan untuk dapat 

meningkatkan kualitas kepuasan pelanggan. 

3. Untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas objek dan metode penelitian yang dilakukan 

agar tidak sama dengan yang diteliti oleh penulis serta dapat memberikan rekomendasi 

menjadi lebih baik lagi dengan menggunakan metode yang berbeda. 
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