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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1.     Kesimpulan 

Penelitian ini menganalisis pengaruh kepuasan pengguna masjid Al-

Muqtashidin dengan metode Kansei Engineering. Setelah dilakukan kajian mengenai 

masalah tersebut, berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dikemukakan 

pada bab sebelumnya, diperoleh 8 faktor yang paling berpengaruh terhadap kepuasan 

pengguna. Dari39 variabel pertanyaanyang ada, peneliti melakukanuji untuk 

memperoleh data tersebutdengan menyebarkan kuesioner kepada 125 

respondenpengguna masjid Al-Muqtashidin di Fakultas ekonomi universitas islam 

Indonesia. Hasil yang diperoleh, sebagai berikut : 

a. Desain bangunan, kebersihan atau kesucian dan keamanan privacy di masjid 

Pengguna merasa masjid memiliki suasana yang menyenangkan untuk 

beribadah, pengguna merasa aman ketika sedang beribadah, pengguna merasa 

kesucian masjid terjaga, pengguna merasa desain bangunan masjid memiliki 

unsur keindahan, pengguna merasakan suasana nyaman ketika melakukan 

ibadah dimasjid, desain interior masjid ditata dengan baik sehingga terlihat 

menyejukkan hati, pengguna merasakan ketenangan saat beribadah didalam 

masjid, pengguna merasa privacy pengguna terjada dengan lawan jenis. 

b. Suasana masjid  

Pengguna merasa tenang jika berada didalam masjid, pengguna merasakan 

kedamaian ketika berada didalam masjid, Masjid memiliki banyak 
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pencahayaan, pengguna merasakan suasana yang sejuk saat beribadah dimasjid, 

pengguna merasakan kehusyukan ketika beribadah didalam masjid. 

c. Keamanan masjid  

Pengguna merasa bangunan masjid aman untuk anak-anak, pengguna merasa 

fasilitas keamanan yang ada dalam masjid sudah memadai, pengguna merasa 

fasad (tampak depan) bangunan masjid menarik bagi anak muda. 

d. Desain interior masjid  

Pengguna merasa desain interior masjid sudah sesuai denggan selera para 

jamaah, pengguna merasa ruangan yang ada didalam masjid luas dan mampu 

menampung banyak pengguna masjid, pengguna merasa senang dengan hiasan 

dinding yang ada untuk memperindah masjid. 

e. Kesan islam di masjid  

Masjid memiliki sentuhan khas yang islami dalam penyelesaian pembangunan, 

Masjid dibangun memiliki kesan ceria. 

f. Fungsional masjid  

Ruangan masjid telah didesain sehingga nyaman bagi jamaah untuk 

berorganisasi (contoh, rapat),penggunamerasa bangunan masjid didesain praktis 

dan fungsional. 

g. Kualitas fasilitas masjid  

Pengguna merasa pencahayaan yang ada dalam masjid dan sekitarnya sudah 

baik, pengguna merasa sound system yang ada didalam masjid memiliki suara 

yang jernih, pengguna merasa desain layout masjid sudah sesuai untuk 

melakukan pengajian. 
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h. Tata letak fasilitas masjid  

Pengguna merasa masjid memiliki ruang informal yang berguna untuk 

silaturahmi, pengguna merasa lokasi papan pengumuman yang ada dimasjid 

berada di tempat yang strategis. 

 

 

4.2.    Keterbatasan dan saran bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini memiliki keterbatasan, dimana penelitian ini hanya menggunakan 

5 skala likert.Oleh karena itu dapat dikembangkan lebih jauh dengan menggunakan 10 

skala likert agar data yang diperoleh lebih beragam dalam penentuan faktor dan nilai 

kepuasan pengguna masjid Al-Muqtashidin Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Indonesia. 

Saran bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mempertimbangkan model lain, 

agar penelitian dapat bervariasi dan lebih akurat. Untuk itu peneliti menyarankan untuk 

menambahkan model kano dalampenelitian selanjutnya dan menggunakan 10 skala 

likerd dalam perhitungan variabel pertanyaan kuesioner. 

Implikasi bagi praktisi, mempersiapkan lebih dini tentang desain produk suatu 

bangunan.Hal ini dikarenakan saat ini masyarakat sangat mempertimbangkan kesucian 

dan suasana tempat ibadah yang membuatnya merasa nyaman untuk beribadah dan 

melakukan aktivitas lainnya yang berkaitan dengan keagamaan. 

 

 

 

 


