
V    SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa

hipotesis yang dirumuskan yaitu dimensi kualitas jasa (Tangibles, Reliability,

Responsiveness, Assurance, Emphaty) berpengaruh terhadap kualitas pelayanan

pada industri jasa pijat modern di Bandar Lampung dapat diterima.

Hasil pengujian hipotesis tersebut didasarkan pada hasil perhitungan secara statistik

melalui Regresi Berganda pada tingkat Alpha 5 % dan derajat kebebasan sebesar

84 yaitu sebagai berikut.

1 Berdasarkan hasil pengujian melalui Uji F untuk mengetahui  pengaruh variable

bebas secara bersama-sama terhadap kepuasan pelanggan pijat moderen

diperoleh nilai F hitung sebesar 11,521 dengan nilai signifikansi hitung

0,006 ternyata nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai alpha yang

ditentukan dalam penelitian ini yaitu 5 %.

2 Besarnya sumbangan seluruh variabel bebas terhadap kepuasan pelanggan pijat

moderen di Kota Bandar Lampung ditunjukkan oleh besarnya nilai

Koefisien determinasi R2 sebesar 0,423. Ini berarti secara statistik seluruh
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variabel pelayanan mempengaruhi kepuasan pelanggan pijat moderen di

Kota Bandar Lampung sebesar 42,30 %.

3 Berdasarkan hasil pengujian secara parsial melalui uji-t (student-t,) ternyata

untuk masing-masing variabel diperoleh nilai signifikansi hitung yang lebih

kecil dibandingkan dengan nilai alpha yaitu 0.05. Ini berarti secara statistik

masing-masing variable pelayanan pada pelanggan pijat moderen di Kota

Bandar Lampung yang diteliti memberikan pengaruh terhadap kepuasan

pelanggan pijat moderen. Dengan tanda koefisien untuk masing-masing

variabel bersifat positip.

5.2 Saran

Berdasarkan pada hasil perhitungan secara statistik maupun hasil tabulasi

sebelumnya, maka penulis mencoba untuk memberikan saran kepada perusahaan

pijat moderen Bandar Lampung dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan

pijat moderen yaitu:

1. Diharapkan perusahaan pijat moderen Bandar Lampung lebih

memperhatikan dalam memberikan pelayanan tentang responsiveness,

mengingat adanya jawaban pelanggan yang menyatakan kurang cepat

dalam memberikan pelayanan. Hal ini perlu disadari oleh perusahaan pijat

moderen Bandar Lampung karena produk berupa jasa sangat berbeda

dengan produk manfakturing dalam hal pelayanan.

2. Diharapkan perusahaan pijat moderen Bandar Lampung dalam memberikan

pelayanan terutama mengenai keramahan pelayanan kepada pelanggan
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dapat lebih ditingkatkan. Keramahan dari petugas/pegawai dalam pelayanan

jasa merupakan unsur yang mencerminkan kualitas jasa yang diberikan. Ini

berarti semakin ramah petugas/pegawai dalam memberikan pelayanan,

maka akan memberikan kepuasan kepada pelanggan.

3 Pelayanan petugas mengenai ketepatan harus dapat ditingkatkan

keakuratannya, mengingat adanya jawaban responden yang menyatakan

ketepatan petugas memberikan palayanan kurang akurat dan tidak

memenuhi keinginan pelanggannya.


