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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan  

Berdasarkan hasil dari pembahasan “Kualitas layanan erpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen Waroeng Steak and Shake di Kedaton Bandar Lampung, hal-hal 

didasarkan pada  : 

1.  Berdasarkan hasil perhitungan variabel yang terdiri dari Tangible, Empathy, 

Responsiveness, Reliability, Assurance secara bersama-sama mempengaruhi 

kepuasan konsumen WSS Bandar Lampung sebesar 65,8% diperoleh dari nilai 

signifikan f sebesar 0,002 lebih kecil dari nilai α sebesar 0,05 atau 0,002   0,05. 

Nilai regresi 67.1 , nilai residual 417.6 dan total 484,7. Hasil perhitungan 

tersebut membuktikan bahwa hipotesis yang diajukan adalah Kualitas layanan 

berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen WSS Bandar Lampung dapat 

dan terbukti dengan uji secara keseluruhan.  

2.  Hasil perhitungan pengaruh masing-masing variabel bebas yaitu Variabel 

Tangible dengan memiliki pengaruh tertinggi sebesar 30,2%  dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,028, Variabel Empathy dengan pengaruh terkecil sebesar 

20,0% dengan nilai signifikansi sebesar 0,020, pada Variabel Responsiveness 

sebesar 21,6% dengan nilai signifikansi sebesar 0,09, Variabel Reliability 

sebesar 29,7% dengan nilai signifikansi sebesar 0,05 serta pada Variabel 
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Assurance sebesar 26,3% dengan nilai signifikansi sebesar 0,16. Berdasarkan 

hasil perhitungan  uji t dari nilai signifikan untuk masing variabel ini lebih kecil 

dari nilai α sebesar 0,05  dan membuktikan bahwa hipotesis-hipotesis yang 

diajukan yaitu kualitas layanan aspek tangible, emphaty, responsiveness, 

reliability, assurance memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka saran yang diajukan untuk 

Waroeng Steak dan Shake (WSS) Bandar Lampung sebagai berikut : 

1. WSS Bandar lampung perlu mempertahankan  fasilitas fisik pada variabel 

tangible karena variabel ini paling berpengaruh  dalam kualitas layanan 

terhadap kepuasan  konsumen seperti kebersihan  dan kenyamanan secara 

umum yang meliputi ruang yang nyaman. Mempertahankan keamanan dan 

kerapihan tempat parkir untuk menampung  kendaraan bermotor konsumen 

yang akan membeli di WSS Bandar Lampung.  

2. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam variabel empaty yaitu kesediaan 

pengelola WSS dalam menanggapi keluhan konsumen. Dengan memberikan 

pelatihan kepada semua karyawan WSS, agar lebih menguasai. Hal ini penting 

untuk meningkatkan jumlah konsumen yang berkunjung ke WSS Bandar 

Lampung, 

3. Dalam variable responsiveness (ketanggapan) yaitu kasir WSS mampu 

memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat, perlu ditingkatkan agar 
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memberikan kepuasan tersendiri dalam melayani konsumen. Hal ini penting 

untuk mempertahankan jumlah konsumen yang berkunjung ke WSS Bandar 

Lampung. 

4. Variable reliability (kehandalan)  yaitu WSS menawarkan harga produk sesuai 

dengan yang dipromosikan dan pelayan WSS memberikan pelayanan tanpa 

kesalahan, perlu dipertahankan dengan member pelatihan pada SDM agar dapat 

bekerja lebih baik. Hal ini penting untuk kepuasan konsumen WSS. 

5. Variable assurance (jaminan) yaitu pelayanan WSS menciptakan rasa aman atas 

jasa yang diberikan, Hal ini penting untuk mempetahankan jumlah konsumen 

yang berkunjung ke WSS Bandar Lampung. 

 

 

 

 


