
 
 

BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Markobar Jalan Seturan Raya 

No.13B, Catur tunggal, Depok, Yogyakarta, maka didapatkan kesimpulan sebagai 

berikut :  

1. Hasil yang didapatkan dari perhitungan dengan menggunakan metode Customer 

Satisfaction Index (CSI) yaitu didapatkan indeks kepuasan sebesar 76,36%. Nilai 

tersebut termasuk dalam kategori “puas”. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

pelanggan puas dengan pelayanan yang telah diberikan oleh pihak Markobar. 

Namun dengan melihat hasil tersebut masih terdapat atribut-atribut yang perlu 

dilakukan perbaikan, sehingga dengan dilakukannya perbaikan untuk 

kedepannya dapat meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. 

 

2. Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode Importance Performance 

Analysis (IPA), maka diketahui atribut-atribut yang perlu untuk dilakukan 

perbaikan kinerja guna meningkatkan kepuasan pelanggan. Adapun hasil 

tersebut digolongkan berdasarkan dimensi yang digunakan dalam penelitian ini. 

Didapatkan hasil perhitungan nilai kesenjangan (gap) dengan nilai paling rendah 

yaitu -1,11, nilai tersebut terdapat pada dimensi bukti fisik(tangible) dengan 

atribut (5) Toilet yang bersih dan wangi. Nilai gap yang berikutnya pada dimensi 

kehandalan (reliability) pada atribut (10) Pelayanan yang cepat, dengan nilai gap 

sebesar -0,83. Pada dimensi jaminan (assurance) nilai gap terendah yaitu -0,67



 
 

merupakan hasil dari atribut (18) kualitas makanan dan minuman yang terjamin. Hasil 

perhitungan pada dimensi daya tanggap(responsiveness) dengan atribut (13) kesigapan 

karyawan dalam membantu pelanggan mendapatkan nilai gap -0,54. Dan hasil 

perhitungan pada dimensi empati(emphaty) didapatkan hasil nilai gap sebesar -0,50, nilai 

tersebut merupakan hasil dari atribut (22) karyawan memberikan pelayanan dengan 

sepenuh hati. Hasil perhitungan nilai gap yang telah disebutkan merupakan nilai gap yang 

memiliki nilai negatif paling besar pada setiap atribut per dimensinya. Nilai gap negatif 

menunjukkan bahwa kepuasan kurang dari nilai kepentingan, maka layanan dikatakan 

tidak berkualitas dan tidak memuaskan. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan kinerja 

pada setiap layanan untuk meningkatkan kepuasan dari konsumen. 

 

6.2 Saran 

Dengan melihat kesimpulan di atas dan perhitungan yang telah dilakukan, penulis memberikan 

saranberdasarkan atribut-atribut yang perlu dilakukan perbaikan atau tindakan (action). Adapun 

saran yang diberikan sebagai berikut :  

1. Pada dimensi bukti fisik (tangible), atribut yang perlu dilakukan perbaikan yaitu Toilet yang 

bersih dan wangi, perbaikan yang harus dilakukan yaitu dengan memperbaiki fungsi toilet 

yang rusak dan menjaga kebersihan toilet agar nyaman digunakan oleh pelanggan. Selain itu 

pemasangan papan petunjuk toilet untuk membantu konsumen dalam mencari letak toilet. 

2. Perbaikan pada atribut kehandalan (reliability) terkait dengan kecepatan karyawan dalam 

melayani pelanggan yaitu dengan mengevaluasi atau memberi pelatihan khusus untuk 

mencari letak permasalahan yang mungkin dapat menghambat dalam proses pembuatan 

martabak, sehingga waktu pembuatan martabak lebih optimal dan pelanggan tidak perlu 

menunggu terlalu lama. 

3. Atribut yang perlu dilakukan perbaikan pada dimensi daya tanggap (responsiveness) yaitu 

kesigapan karyawan dalam membantu pelanggan. Karyawan sigap dan selalu mengamati 

situasi yang ada di Markobar, sehingga apabila ada pelanggan yang membutuhkan bantuan 

karyawan tersebut dapat dengan cepat dan tanggap melayani pelanggan tersebut, tanpa harus 

menunggu pelanggan memanggil bantuan. Hal tersebut dapat menimbulkan kepuasan 

tersendiri karena pelanggan merasa mendapatkan perhatian ekstra dari pihak Markobar. 



 
 

4. Pihak manajemen khususnya pada bagian dapur harus selalu menjaga kebersihan baik alat 

maupun lingkungan dapur, serta menjaga kualitas bahan yang digunakan tetap konsisten. Hal 

tersebut dapat mempengaruhi minat pelanggan untuk tetap setia datang ke Markobar 

(assurance) 

5. Pada dimensi empati (emphaty), atribut yang perlu dilakukan tindakan (action) yaitu 

kemampuan karyawan memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. Karyawan melayani 

kebutuhan pelanggan dengan sepenuh hati baik dari sikap maupun lisan. Seperti memberi 

sapaan yang ramah dan memperlakukan pelanggan dengan baik akan dapat memberi kesan 

yang istimewa bagi pelanggan. Hal ini dapat menimbulkan rasa nyaman bagi pelanggan. 

6. Merubah tata letak ruang yaitu mengganti sebagian kursi yang berbentuk drum dengan kursi 

yang memiliki sandaran sehingga membuat konsumen lebih nyaman ketika berada di 

Markobar. 

 


