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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan pelanggan di rumah makan 

Rocket Chicken yang berada di Jl. Parangtritis No. 200, Randubelang, 

Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta, 55118 berdasarkan metode IPA yaitu 

atribut ke-1 pada dimensi tangible yang harus diperbaiki adalah tempat serta 

fasilitas bersih dan nyaman memiliki nilai tingkat kesesuaian yaitu 49,71% dan 

atribut ke-3 pada dimensi tangible yang harus diperbaiki adalah karyawan 

berpenampilan rapi memiliki nilai tingkat kesesuaian yaitu 58,50%.  

2. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan pelanggan di rumah makan 

Rocket Chicken berdasarkan Potential Gain in Customer Value (PGCV) yaitu 

atribut 1 dimensi tangible yang harus diperbaiki adalah tempat serta fasilitas 

bersih dan nyaman memiliki nilai indeks PGCV sebesar 11,41. Atribut 3 pada 

dimensi tangible yang harus diperbaiki adalah karyawan berpakaian rapi memiliki 

dengan indeks PGCV sebesar 10,31.  

6.2 Saran 

Saran yang dapat dikemukakan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pihak rumah makan Rocket Chicken hendaknya langsung membersihkan meja 

yang sudah selesai digunakan oleh pelanggan serta sampah-sampah yang 

berceeran di lantai dibersihkan secara rutin setiap kali setelah pelanggan selesai 
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makan dan meninggalkan Rocket Chicken. Selain itu, washtafle dibersihkan 

secara rutin supaya bersih dan higienis.  

2. Hendaknya rumah makan Rocket Chicken melakukan inspeksi secara berkala 

kepada karyawan yang bertugas agar diketahui apakah SOP yang ditentukan pihak 

rumah makan dapat dijalankan di lapangan. Jika faktanya karyawan belum 

mampu menjalankan SOP tersebut segera diambil tindakan tegas seperti teguran 

baik lisan maupun tertulis dan dilakukan pelatihan secara berkala supaya 

karyawan semakin terampil. 

3. Check List Kebersihan 

4. Melakukan inspeksi rutin oleh kepala cabang 

Inspeksi ini dilakukan oleh penanggung jawab cabang yaitu kepala cabang 

untuk memastikan pegawai melakukan pekerjaan sesuai SOP yang berlaku 

seperti halnya dalam kelengkapan berpakaian. Disetiap jam jam tertentu kepala 

cabang harus mengecek kelengkapan tersebut untuk memberikan kesan kepada 

konsumen bahwa kinerja rocket chiken sudah memiliki nilai profesoionalisme. 

Sehingga konsumen akan lebih mempercayai Rocket Chicken dalam hal kinerja 

mereka. Kepercayaan tersebut perlu di bangun dari usaha itu sendiri agar 

tersalur secara positif kepada konsumen. Hal tersebut dibuktikan dari adanya 

karyawan Rocket Chicken yang tidak mengenakan seragam lengkap, sehingga 

hal tersebut dapat menurunkan nilai profesionalisme dari Rocket Chicken itu 

sendiri. 

5. Briefing Pagi 

Briefing disetiap pagi perlu dilakukan untuk memastikan kesiapan karyawan 

dalam bekerja. Briefing ini mencakup pembahasan tentang segala aspek yang 
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terjadi di outlet seperti kebersihan, sistem parkir, kerapian dalam berpakaiam 

dan lain sebagainya. Hal tersebut sangat perlu dilakukan untuk mempersiapkan 

diri terlebih dahulu sebelum memberikan pelayanan bagi konsumen. Selain itu 

brifing pagi juga dapat menjadi diskusi kecil dalam penyelesaian sebuah masalah 

sederhana yang dapat segera diselesaikan. Karena tak sedikit informasi 

sederhana yang kepala cabang tidak tahu hal tersebut selain dari pegawai itu 

sendiri, seperti halnya yang membikin kenyamanan pegawai terganggu. Karena 

ketika pegawai tidak merasa nyaman akan berpengaruh pada kualitas pelayanan 

yang diberikan kepada konsumen. 

  

 

 

 

 

 

 


