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BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis data yang diuraikan dalam bab

sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis kepuasan nasabah dapat diketahui bahwa sebagian besar

nasabah belum merasa puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh

PT. Telkom Muntilan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sebagian besar gap

antara kinerja dan harapan nilainya negatif, yang menunjukkan bahwa kinerja

pada PT. Telkom Muntilan belum sesuai dengan harapan pelanggan.

2. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kualitas pelayanan yang dirasakan

pada kelima dimensi yang meliputi tangibles, reliability, responsiveness,

Empati, assurance dengan kualitas pelayanan yang diharapkan pelangan.

3. Berdasarkan analisis kepuasan pelanggan terhadap atribut tangible secara

rata-rata berada di atas median, yang berarti sebagian besar responden

menyatakan rasa puas terhadap kinerja pelayanan yang berwujud nyata,

seperti halnya sarana dan prasarana maupun peralatan teknis. Atribut

reliabilitas secara rata-rata jauh berada di atas mediannya, yang berarti

menunjukkan sebagian besar responden puas terhadap keandalan pelayanan,

seperti halnya akurasi data maupun pelayanannya. Atribut assurance

mempunyai karakteristik seperti halnya atribut tangible dan reliability, yaitu
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rata-rata kepuasan di atas nilai mediannya, yang mencerminkan sebagian

besar pelanggannya merasa puas dengan atribut ini. Berbeda dengan atribut

responsiveness dan empathy, yang secara rata-rata tingkat kepuasan

pelanggan sangat tinggi, namun rata-rata ini tidak lebih tinggi dari
mediannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa masih besar responden yang

merasa kurang puas.

5.2 Saran

Sebagaimana hasil analisis kinerja pelayanan Yantel Telkom Distrik

Komunikasi Muntilan ada beberapa saran yang dapat disampaikan:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa target value Yantel Telkom Distrik
Muntilan adalah menjembatani adanya kesenjangan (gap) yang terjadi antara

harapan konsumen dan kinerja pelayanan. Kesenjangan harapan dan
kenyataan pada atribut tangible, reliability, responsiveness, assurance dan

empathy secara signifikan terjadi.

2. Berdasarkan bobot kepentingannya, maka atribut tangible dan reliability

selayaknya untuk mendapatkan prioritas penanganan, mengingat pelanggan

lebih terfokus pada pelayanan manfaat komunikasi dibandingkan aspek

pelayanan yang bersifat keramah tamahan.

3. Penelitian ini masih terdapat keterbatasan, oleh karena itu, untuk peneliti

selanjutnya agar meneliti secara lebih detail aspek pelayanan yang mengacu
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pada standar kompetensi pelayanan atau pelayanan prima. Selain itu

menambah dengan variabel pesaing untuk membandingkan kinerja pelayanan

dengan perusahaan yang sejenis.


