
 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian yang kemudian telah dianalisis 

dengan menggunakan regresi binary logistic terlebih dahulu, maka disimpulkan 

sebagai berikut : 

 

1)  Kualitas jasa pelayanan mempunyai pengaruh terhadap kepuasaan pada “ 

Adira Finance”.Bandar Lampung. Berdasarkan dari lima dimensi jasa yang 

diuji dalam penelitian dengan menggunakan tingkat signifikan (α) 5% (0,05).  

 

2)  Nilai Nagelkerke R
2 
 = 0.590. Artinya, bahwa variabel-variabel lima dimensi 

jasa yaitu reability (X1),  responsiveness (X2),  assurance (X3), empaty (X4),  

tangible (X5) mempengaruhi kepuasan konsumen (Y) sebesar 59% sedangkan 

sisanya sisanya 41% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari kelima variabel 

tersebut. 

 

3)  Nilai Hosmer and Lemeshow Tes (X
2
) pada model ini sebesar 0.920 > dari 

0,05. Hal ini berarti  model regresi logistic layak dipakai untuk analisis 

selanjutnya, karna tidak ada klasifikasi yang diprediksi dengan yang diamati. 



 

4)  Perbedaan probabilitas kelima variabel pada tingkat singnifikan yang 

digunakan menunjukkan bahwa variabel empaty (P = 0.509)= (50%) lebih 

berpengaruh dari pada variable reability ( P = 0.318) = (31.8%), 

responsiveness ( P = 0.295) = (29.5%), assurance (0.323) = (32.3%), dan 

tangibles ( P =0.289) = (28.9%) . Maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

empaty lebih berpengaruh yaitu sebesar 50% terhadap kepuasan konsumen 

dibandingkan dengan variabel reability, responsiveness, assurance dan 

tangibles 

 

5)  Berdasarkan analisis kualitatif diketahui bahwa seluruh variabel kualitas jasa 

pelayanan yang diuji melalui pernyataan dalam kuisioner mendapatkan 

jawaban yang menyatakan responden sebagian besar setuju.  

 

5.2 Saran  

Penelitian ini memiliki keterbatasan dikarenakan kurang lengkapnya data yang 

tergambar dari keterbatasanya sample yang hanya memfokuskan pada konsumen 

yang berada dilingkungan Tanjung karang timur Bandar Lampung yang ruang 

lingkupnya kecil. Sehingga sasaran yang dapat diberikan kepada PT ADIRA 

DINAMIKA MULTI  FINANCE, Tbk Cabang Bandar Lampung adalah 

meningkatkan kualitas pelayanan dengan menyesuaikan kualitas jasa dengan 

kebutuhan dan keinginan konsumen hal ini dikarenakan analisis secara deskriptif 

yaitu : 

 



 PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Bandar Lampung lebih 

memperhatikan dan meningkatkan ketanggapan dalam pelayanan agar 

tetap membuat konsumen nyaman. 

 

 PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Bandar Lampung lebih 

meningkatkan dan memperhatikan pemberian jaminan keamanan dan 

kepercayaan sehingga konsumen yakin terhadap perusahaan karna 

konsumen sudah menaruh kepercayaan besar. 

 

 PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Bandar Lampung lebih 

memperhatikan petugas dalam menjelaskan informasi kepada pelanggan 

sehingga konsumen akan mengerti dan konsumen merekomendasikan 

kepada calon konsumen lain. 

 

 PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Bandar Lampung lebih 

memperhatikan kepedulian petugas untuk melakukan komunikasi aktif dan 

perhatian terhadap konsumen sehingga konsumenpun akan tidak kesulitan 

dalam proses transaksi sehingga konsumen pun akan merasa puas. 

 

 

 PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Bandar Lampung lebih 

meningkatkan kebersihan dan kenyamanan ruang tunggu para pelangga 

sehingga konsumen pun akan merasa tidak risih dan nyaman.  


