
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Kualitas layanan yang dilakukan oleh Bea Cukai Bandar Lampung 

terhadap pengguna layanan kepabeanan sudah baik, hal ini diketahui dari 

rata-rata penilaian eksportir dan importir di Bandar Lampung atas : 

a. Kualitas layanan kasat mata (tangible) sudah baik dan pengguna 

jasa memberikan skor 4 atau kualitas layanan baik. 

b. Kualitas layanan empati (emphaty) sudah baik dan skor yang 

diberikan pengguna jasa 4 atau layanan yang diberikan baik, 

c. Kualitas layanan ketanggapan (responsiveness) juga dipersepsikan 

baik oleh pengguna jasa dan pengguna jasa memberikan skor  4 

atau layanan sudah baik. 

d. Kualitas layanan kehandalan (reliability) dianggap baik dan 

pengguna jasa memberikan skor 4 atau layanan yang diberikan 

sudah baik. 

e. Kualitas layanan jaminan (assurance) dianggap sudah baik dan 

skor yang diberikan pengguna jasa 5 atau layanan sudah sangat 

baik. 

f. Kepuasan yang diterima oleh importir dan importir sudah baik dan 

skor yang diberikan 4. 
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2. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima, dan seluruh 

variabel berpengaruh positif terhadap kepuasan.  Hal ini diketahui dari 

nilai signifikansi masing-masing variabel lebih kecil dari 0,05. 

Berdasarkan kriteria tersebut maka hipotesis yang diajukan dapat diterima.  

3. Pengaruh terbesar terdapat pada variable assurance yaitu sebesar 29,7% 

dan pengaruh variabel lainnya sebagai berikut: 

a) Pengaruh tangible sebesar 20,9% 

b) Pengaruh responsiveness sebesar 20,5% 

c) Pengaruh reliability sebesar 20,0% 

d) Pengaruh emphaty sebesar 10,1% 

 

5.2 Saran 

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan maka saran yang diajukan untuk Bea 

Cukai sebagai berikut: 

1. Kantor Bea Cukai Bandar Lampung perlu mempertahankan layanan 

jaminan yang dirasakan sangat baik oleh pengguna jasa, yaitu dengan tetap 

mempertahankan reputasi Kantor Bea Cukai Bandar Lampung yang 

terjamin, kompetensi (kemampuan) petugas dalam bidang pelayanan yang 

diberikan dan keramahan petugas dalam memberikan layanan. 

2. Kantor Bea Cukai Bandar Lampung perlu meningkatkan layanan di bidang 

empati dengan cara meningkatkan kemapuan Petugas Bea Cukai 

memberikan perhatian dengan baik, petugas mudah diakses dan 

memperhatikan kebutuhan yang sungguh-sungguh dari pengguna jasa. Hal 

ini dapat dilakukan melalui training pegawai secara berkala. 


