
 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa 

hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh layanan purna jual terhadap 

kepuasan konsumen PT Lautan Teduh Interniaga Teluk Betung Bandar Lampung 

dapat diterima, dengan rincian sebagai berikut: 

1. Nilai F hitung = 6,106 dengan signifikansi sebesar 0,000 yang berarti bahwa ada 

pengaruh layanan purna jual terhadap kepuasan konsumen PT Lautan Teduh 

Interniaga Teluk Betung Bandar Lampung. 

2. Nilai R
2
 (koefisien determinasi) menunjukkan besarnya kontribusi pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen dalam sebuah model. Hasil 

perhitungan yang disajikan pada Tabel di atas menunjukkan nilai R
2
 = 0,632. 

Hal ini berarti bahwa sebesar  63,2% kepuasan konsumen (Y) pada PT Lautan 

Teduh Interniaga dipengaruhi variabel layanan purna jual (X). Sedangkan 

sisanya sebesar 36,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti yaitu:  

product (the services), Price, Place, Promotion, People,  Process dan Physical 

Evidence. 

3. Nilai thitung untuk variabel layanan customer (X1) = 6,407 dengan signifikansi 

sebesar 0,016, nilai thitung untuk variabel pemberian jaminan (X2) = 4,010 

dengan signifikansi sebesar 0,032,  nilai thitung untuk variabel pemberian 



 

 

73 

pelatihan (X3) = 4,679 dengan signifikansi sebesar 0,030, nilai thitung untuk 

variabel penyediaan suku cadang (X4) = 3,816 dengan signifikansi sebesar 

0,000 dan nilai thitung untuk variabel penanganan kerusakan (X5) = 4,029 

dengan signifikansi sebesar 0,020 yang berarti bahwa ada pengaruh secara 

parsial layanan customer (X1), pemberian jaminan (X2), pemberian pelatihan 

(X3), penyediaan suku cadang (X4) dan penanganan kerusakan (X5) terhadap 

kepuasan konsumen PT Lautan Teduh Interniaga Teluk Betung Bandar 

Lampung. 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka disarankan kepada PT Lautan Teduh 

Interniaga bahwa  : 

1. PT Lautan Teduh Interniaga diharapkan lebih meningkatkan layanan purna 

jual  yang telah dilakukan tersebut terutama memberikan jaminan atau garansi 

atas suku cadang yang telah dibeli di PT Lautan Teduh Interniaga. Hal-hal 

yang dapat dilakukan oleh PT Lautan Teduh Interniaga selaku main dealer 

Yamaha di Bandar Lampung yaitu memudahkan proses klaim jaminan atau 

garansi, mensosialisasikan cara mengklaim dan memperpanjang waktu klaim 

atau jaminan.  

2. Diharapkan PT Lautan Teduh Interniaga mengadakan training khusus kepada 

customer service agar dalam melayani konsumen lebih baik dan ramah kepada 

konsumen. 

 


