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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian mengenai pengaruh garansi layanan terhadap evaluasi 

konsumen pada pasca pembelian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode 

analisis Structural Equation Modelling (SEM), dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Guarantee evaluation terbukti memiliki hubungan positif terhadap provider 

satisfaction, namun hubungan positif tersebut tidak memiliki tingkat signifikansi 

yang tinggi diantara kedua variabel tersebut. Kondisi ini dapat diartikan bahwa nilai 

koefisien positif namun kurang mendorong adanya hubungan signifikan dan kuat 

diantara kedua variabel diatas. Artinya apabila guarantee evauation yang dilakukan 

oleh konsumen ditingkatkan, maka akan meningkatkan provider satisfaction yang 

dirasakan oleh konsumen terkait pelayanan yang diberikan oleh JNE, namun 

peningkatan kepuasan tersebut tidak memiliki tingkat signifikansi yang tinggi. 

2. Guarantee differentiation memiliki hubungan yang negatif terhadap provider 

satisfaction, hubungan negatif tersebut memiliki tingkat signifikansi yang tinggi 

diantara kedua variabel tersebut. Artinya semakin tinggi atau banyaknya diferensisi 

garansi yang dilakukan oleh JNE akan mengakibatkan semakin rendahnya  kepuasan 

yang dirasakan oleh konsumen atas kepuasan pelayanan yang diberikan.  

3.  Guarantee signaling terbukti memiliki hubungan  positif  dan signifikan terhadap 

provider satisfaction. Artinya, jika guarantee signalling meningkat, maka akan 

meningkatkan kepuasan yang dirasakan oleh konsumen atas pelayanan yang 

diberikan (provider satisfaction). 
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4. Guarantee coproduction terbukti memiliki hubungan positif  dan signifikan terhadap 

self satisfaction. Artinya, semakin tinggi guarantee coproduction, maka akan 

meningkatkan self satisfaction yang dirasakan oleh konsumen. 

5. Guarantee coproduction terbukti memiliki hubungan positif terhadap Overall 

satisfaction, namun hubungan positif tersebut tidak memiliki tingkat signifikansi 

yang tinggi diantara kedua variabel tersebut. Kondisi ini dapat diartikan bahwa nilai 

koefisien positif namun kurang mendorong adanya hubungan signifikan dan kuat 

diantara kedua variabel diatas. Artinya apabila guarantee coproduction yang 

dilakukan oleh konsumen ditingkatkan, maka akan meningkatkan overall 

satisfaction, namun peningkatan tersebut tidak memiliki signifikansi yang tinggi. 

6. Provider satisfaction terbukti memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap 

overall satisfaction. Artinya, semakin tinggi provider satisfaction yang dirasakan, 

maka juga akan meningkatkan overall satisfaction yang dirasakan oleh konsumen. 

7. Self-Satisfaction terbukti memiliki hubungan positif terhadap overall satisfaction, 

namun hubungan positif tersebut tidak memiliki tingkat signifikansi yang tinggi 

diantara kedua variabel tersebut. Kondisi ini dapat diartikan bahwa nilai koefisien 

positif namun kurang mendorong adanya adanya hubungan signifikan dan kuat 

diantara kedua variabel diatas. Artinya, meningkatnya self-satisfaction akan 

meningkatkan overall satisfaction yang dirasakan oleh konsumen, namun 

peningkatan tersebut tidak memiliki tingkat signifikansi yang tinggi. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka diajukan 

beberapa saran: 

1. Pihak manajemen JNE 
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a. Pihak JNE perlu meningkatkan aspek-aspek yang dijamin oleh JNE didalam 

garansi yang dimilikinya, serta mengurangi persyaratan-persyaratan yang 

menyertai dari garansi yang ditawarkannya. JNE juga harus mampu menciptakan 

keyakinan kepada konsumen bahwa dengan garansi yang dimilikinya akan 

semakin meningkatnya kualitas dari layanan yang diberikan oleh JNE, dan apabila 

layanan tersebut gagal dipenuhi oleh pihak JNE maka konsumen akan 

memperoleh kemudahan didalam melakukan klaim.  

b. JNE harus mengurangi differensiasi garansi yang dimiliki pada setiap jenis 

layanan yang dimilikinya, namun pengurangan tersebut tidak menjadikan layanan 

yang dimiliki oleh JNE menjadi sama dengan para pesaingnya. JNE juga perlu 

lebih meningkatkan komunikasi kepada konsumen mengenai layanan-layanan 

dimiliki, sehingga konsumen dapat mengetahui manfaat yang dapat diperoleh 

konsumen dengan adanya garansi yang ditawarkan. 

2. Penelitian yang akan datang 

a. Diharapkan penelitian yang akan datang jumlah sampel yang digunakan didalam 

penelitain lebih banyak, sehingga hasil dari analisis yang didapatkan akan lebih 

akurat. 

b. Diharapkan penelitian yang akan datang melakukan penelitian terhadap penyedia 

jasa lainnya yang didalam proses layanannya memiliki keterlibatan konsumen 

yang cukup tinggi, serta menambahkan variabel-variabel lain yang menyangkut 

aspek garansi layanan untuk lebih mengetahui hubungan-hubungan yang dapat 

mempengaruhi kepuasan yang dirasakan oleh konsumen terhadap penawaran 

garansi. 

 


