
 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kualitas pelayanan Pos Kilat 

Khusus pada PT Pos Indonesia  sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan nilai 

kinerja perusahaan yang telah melampaui nilai harapan pelanggan, (berdasarkan 

tabel 48, nilai harapan = 5013 sedangkan nilai kinerja = 5166). Hal ini berarti 

perusahaan telah mampu memenuhi harapan pelanggannya. 

Meski secara keseluruhan kualitas pelayanan sangat baik, namun pada dimensi 

dan unsur  pelayanan tertentu, kualitas pelayanan Pos Kilat Khusus tidak baik. 

Yang termasuk unsur kualitas pelayanan yang tidak baik adalah: 

1. Daya jangkau pengiriman barang 

2. Karyawan sigap menjalankan tugas 

Pada kedua unsur tersebut pelanggan masih memiliki harapan yang lebih tinggi 

ketimbang kinerja yang diberikan oleh perusahaan. 
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B. Saran 

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian agar tingkat kualitas 

pelayanan dapat ditingkatkan sehingga dapat memenuhi harapan pelanggan secara 

keseluruhan. Yang kemudian meningkatkan loyalitas pelanggan dalam 

menggunakan pelayanan jasa Pos Kilat khusus, yang kemudian akan 

menguntungkan perusahaan karena pendapatan perusahaan akan meningkat. Yang 

pada selanjutkan pendapatan perusahaan akan membantu meningkatkan 

pendapatan Negara. Adapun saran-saran yang penulis berikan adalah: 

1. Yang harus ditingkatkan kualitasnya dan yang menjadi prioritas utama 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan adalah daya jangkau pengiriman 

barang dan kesigapan karyawan dalam menjalankan tugasnya. Karena 

pada dua unsur tersebut, tingkat harapan konsumen berada diatas rata-rata 

(relatife penting), tetapi kinerjanya dibawah rata-rata idealnya. Oleh 

karena itu perusahaan harus memberikan perhatian utama untuk segera 

dilakukan langkah perbaikan. 

2. Kualitas pelayanan yang harus dipertahankan adalah ketepatan janji 

mengenai waktu pengiriman, memberikan jawban atas keluhan konsumen, 

tanggung jawab terhadap pengiriman barang, kecepatan karyawan dalam 

menangani transaksi, pemberian bukti pengiriman barang (resi), karyawan 

berseragam rapi, dan kelengkapan perangkat kerja. Karena pada unsur-

unsur pelayanan tersebut, tingkat harapan konsumen dan kinerja karyawan 

berada di atas rata-rata. Dan ini merupakan kondisi ideal, oleh karena itu 

harus dipertahankan. 
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3. Pada unsur pelayanan tanggung jawab terhadap pengiriman barang, 

kewajaran biaya, kelengkapan transportasi, kebersihan ruang tunggu, 

kenyamanan ruang tunggu dan ketersediaan tempat parkir, meski tingkat 

harapan dan kinerjanya dibawah rata-rata bukan berarti harus diabaikan. 

Karena ada unsur pelayanan lain yang harus didahulukan. Oleh karena itu 

pada unsur-unsur pelayanan itu tetap harus diperhatikan agar kinerja tidak 

terus menurun karena harapan dari konsumen yang rendah. 

4. Pada beberapa unsur pelayanan terdapat unsur-unsur yang tingkat 

harapannya dibawah rata-rata namun kinerja yang diberikan diatas rata-

rata. Hal ini dikatakan bahwa pelayanan berlebihan, dikarenakan 

dibanding dengan unsur lain yang lebih penting kinerja seharusnya lebih 

rendah. 

 


