
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah peneliti uraikan di bab sebelumnya,

maka didapatkan kesimpulan untuk penelitian ini ialah:

1. Hasil hipotesis yang telah dilakukan diketahui bahwa F hitung > F Tabel

(21.572 > 2.31), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menujukkan

bahwa secara simultan variabel bebas yaitu kualitas layanan (X) yang

terdiri dari Tangible (X1), Reliability (X2), Responsiveness (X3),

Assurance (X4) dan Emphaty (X5), berpengaruh secara simultan dan

signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan (Y) pada pengguna jasa

pengiriman surat dan paket di Bandarlampung.

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa, variabel kualitas layanan (X) yang

terdiri dari tangible (X1), reliability (X2), assurance (X4) dan emphaty

(X5) berpengaruh secara parsial dan memiliki pengaruh positif terhadap

kepuasan konsumen (Y) , sedangkan  hanya variabel responsiveness (X3)

yang  tidak memiliki pengaruh secara signifikan dan positif  terhadap

kepuasan pelanggan (Y) atau t hitung < t tabel, sehingga secara parsial

tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan (Y).
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Uji t untuk setiap variabel ialah :

- tangible = 2.236 >  t tabel = 1,66123

- reliability = 2.066 > t tabel = 1,66123

- responsiveness = -0.057 <  t tabel = 1,66123

- assurance = 3.639 > t tabel = 1,66123

- emphaty = 2.988 >  t tabel = 1,66123

2. Pengaruh kualitas layanan pengiriman surat dan paket pada kepuasan

pelanggan Kantorpos di Bandarlampung sebesar R2 = 0.534 atau

berdasarkan variabel faktor-faktor kualitas layanan (X) yang terdiri dari

tangible (X1), reliability (X2), responsiveness (X3), assurance (X4),

emphaty (X5) mempengaruhi variabel Kepuasan Pelanggan (Y) sebesar

53.4%, dan sisanya sebesar 46.6% dipengaruhi oleh variabel lain yang

tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diketahui

bahwa kualitas jasa yang terdiri dari tangible (X1), reliability (X2),

responsiveness (X3), assurance (X4) dan emphaty (X5) yang memiliki

pengaruh paling besar terhadap kepuasan pelanggan ialah yaitu assurance

(X4) sebesar 3.639 dan yang paling kecil pengaruhnya ialah

responsiveness (X3) yaitu – 0.057.
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5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh oleh peneliti maka yang dapat

peneliti sarankan kepada layanan pengiriman surat dan paket Kantorpos ialah

sebagai berikut:

1. Berdasarkan kuisioner dan mendengar langsung tanggapan pelanggan

mengenai kualitas layanan pengiriman surat dan paket Kantorpos, peneliti

menyarankan kepada pihak manajemen Kantorpos untuk meningkatkan

kualitas layanannya. Peningkatan kualitas layanan yang dapat dilakukan

ialah seperti peningkatan dimensi Responsiveness (X3) dapat perlu

dilakukan Kantorpos ialah kecepatan karyawan dalam melayani pelanggan

serta ketersediannya karyawan saat pelanggan mengalami kesulitan seperti

customer service. Layanan online yang dimiliki Kantorpos juga perlu

sosialisasi kepada pelanggan karena masih banyak pelanggan yang tidak

menggunakan hanya sebatas tahu, selain itu layanan online yang ada agar

mudah diakses oleh pelanggan seperi call center Kantorpos 161 atau situs

resmi posindonesia.com.

2. Berikutnya ialah dimensi reliability (X2) yaitu keandalan dengan cara

memberikan layanan sesuai dengan yang dijanjikan. Kinerja yang dinilai

oleh pelanggan  seperti waktu sampai dalam pengiriman, menurut

beberapa responden masih kurang baik karena tidak sesuai dengan yang

dijanjikan oleh Kantorpos. Hal ini berarti bahwa kinerja karyawan harus

ditingkatkan seperti dengan cara memotivasi karyawan agar bekerja lebiah

baik, Kantorpos dapat melaksanakan piagam karyawan yang berkinerja

baik pada setiap bidang yang ada dengan piagam atau penghargaan lain,
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dan hal tersebut dapat dilihat pelanggan dengan menampilkan foto

karyawan berprestasi di ruang tunggu atau bagian informasi.

3. Peningkatan kualitas layanan selanjutnya ialah dimensi tangible (X1)

dengan cara menyediakan sarana dan prasarana yang lebih baik karena

banyak pelanggan kesulitan dalam beberapa sarana yang digunakan

contohnya di Kantorpos Bandarlampung, sulitnya menggunakan pintu

keluar karena tidak ada tanda di pintu seperti tanda tarik atau dorong, lalu

beberapa pelanggan masih bingung dalam menggunakan mesin antrian

karena touchscreen yang sulit digunakan serta penggunaan arah atau tanda

seperti tanda masuk, keluar, toilet terbukti dari masih banyak pelanggan

yang kesulitan serta bertanya kepada petugas. Ruang tunggu Kantorpos

Bandarlampung pun sudah cukup nyaman bagi pelanggan, walaupun

menurut beberapa responden  kantor cabang pos lain tidak senyaman

Kantorpos Bandarlampung karena adanya perbedaan sarana dan

perasarana yang dimiliki.

4. Dimensi empathy (X5) yang perlu diperhatikan ialah karyawan yang dapat

memahami kebutuhan yang diinginkan pelanggan, karyawan perlu untuk

lebih komunikatif dan memahami kebutuhan pelanggan karena pelanggan

merasa kepentingan mereka lebih penting dibandingkan hal lainnya tanpa

melihat faktor lain yang terjadi seperti erornya sistem yang ada.

5. Terakhir ialah mempertahankan dimensi kualitas yang paling baik yaitu

ialah dimensi assurance (X4) yaitu membuat pelanggan yakin dan percaya

untuk terus menggunakan jasa pengiriman Kantorpos contohnya dengan

cara lebih menginformasikan mengenai jaminan yang diberikan serta
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ketentuan - ketentuannya mengenai keamanan surat dan paket yang

dikirimkan pelanggan seperti melalui karyawan Kantorpos serta media

lainnya (resi pengiriman, brosur, iklan). Penilaian dimensi assurance

menurut responden adalah baik namun pada kenyataannya perlu beberapa

tindakan nyata dari pihak Kantorpos karena pada dasarnya responden

percaya akan layanan pengiriman surat dan paket Kantorpos.

6. Bagi peneliti lain diharapkan penelitian ini dapat membantu untuk  dapat

mengembangkan penelitian karena penelitian ini hanya melihat dari satu

sisi yaitu sisi pelanggan Kantorpos mengenai Kualitas Layanan (X) yang

mereka rasakan selanjutnya, disarankan peneliti lain menambahkan

variabel-variabel bebas lainnya agar lebih luas cakupannya agar lebih

mengetahui lagi mengenai kepuasan pelanggan dalam bidang jasa.


