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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan jumlah persentase maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan 

pelanggan pada PT Bintang Kharisma Jaya Bandar Lampung belum sepenuhnya 

baik. Hal ini dapat di dasarkan pada:  

1.  Style/penampilan sepedah motor Honda dengan hasil jumlah presentase 

86,5% dari 30 reponden merasakan Memuaskan. 

2. Kualitas mesin dan irit dalam penggunaan bahan bakar minyak dengan 

hasil jumlah persentase 76,5% dari 30 responden merasakan puas 

3. Promosi sepeda motor Honda dengan hasil jumlah persentase 50% dari 30 

responden merasakan Membantu.  

4. Potongan/subsidi dengan hasil jumlah persentase 63,5% dari 30 responden 

merasakan puas.   

5. Harga jual sepeda motor Honda hasil jumlah persentase 83,5% dari 30 

responden merasa Sesuai. 

6. Harga jual suku cadang sepeda motor Honda hasil jumlah persentase 

63,5% dari 30 responden merasakan Puas 

7. Lokasi PT Bintang Kharisma Jaya Bandar Lampung hasil jumlah 

persentase 63,5% dari 30 responden menyatakan strategis. 
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8. Proses pembelian secara kredit sepeda motor Honda hasil jumlah persentase  

73% dari 30 responden merasakan puas dengan pelayanan pembelian selama 1 

hari 

9. Proses pembuatan STNK hasil jumlah persentase 70% dari 30 

responden merasakan puas dengan pelayanan proses selama 3  minggu 

10.  Pelayanan karyawan hasil jumlah persentase 90% dari 30 responden 

merasakan puas atas pelayanan karyawan yang ramah.  

Dari persentase tersebut rata-rata persentase kepuasan atas pelayanan purna jual 

sepeda motor Honda pada  PT Bintang Kharisma Jaya Bandar Lampung adalah 

72%     

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penilitian dan pembahasan dapat di simpulkan bahwa tingkat 

kepuasan atas pelayanan PT Bintang Kharisma Jaya Bandar Lampung belum 

sepenuhnya di lakukan dengan baik dan sebagai saran untuk memperbaiki 

pelayanan pelanggan PT bintang Kharisma Jaya Bandar Lampung kemasa depan 

sebaiknya meningkatkan kinerja karyawan dalam melakukan pelayanan, baik 

pelayanan penjualan, adaministrasi dan pelayanan pembuatan surat kendaraan 

STNK. Perusahaan harus mempertahankan harga yang bertujuan untuk menjaga 

loyalitas para konsumen terhadap perusahaan, khususnya perusahaan PT Bintang 

Kharisma Jaya Bandar Lampung.  


