
 

 

BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Pos Sragen, maka 

didapatkan kesimpulan sebagai berikut :  

1. Hasil yang didapatkan dari perhitungan dengan menggunakan metode Customer 

Satisfaction Index (CSI) yaitu didapatkan indeks kepuasan sebesar 79,1 %. Nilai 

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

pelanggan puas dengan pelayanan yang telah diberikan oleh pihak Kantor Pos. 

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 -1,21, nilai tersebut terdapat pada dimensi kehandalan (reliability) dengan 

atribut (10) pelayanan yang cepat. Nilai gap yang berikutnya yaitu pada atribut 

(6) Fasilitas tempat parkir yang memadai, di mana atribut termasuk dalam 

dimensi bukti fisik (tangible) dengan nilai gap -1,14. Pada dimensi jaminan 

(assurance) nilai gap terendah yaitu -0,73 merupakan hasil dari atribut (18) 



 

 

Kualitas Pelayanan yang terjamin. Hasil perhitungan pada dimensi empati 

(emphaty)
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dengan atribut (21) kemampuan karyawan dalam memahami kebutuhan pelanggan 

mendapatkan nilai gap -0,66. Dan hasil perhitungan pada dimensi daya tanggap 

(responsiveness) didapatkan hasil nilai gap sebesar -0,63, nilai tersebut merupakan hasil 

dari atribut (14) Kemampuan karyawan dalam mengatasi pengaduan dari konsumen. 

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 saran berdasarkan 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 

fasilitas tempat parkir yang memadai, perbaikan dapat dilakukan dengan melakukan 

penataan tempat parkir kendaraan roda dua, dengan menatanya lebih rapi dan 

memberikan ruang sehingga proses keluar masuknya kendaraan dapat berjalan dengan 

lancar. Selain itu tanggung jawab, pelayanan serta keramahan penjaga parkir juga 

lebih di tingkatkan sehingga penjaga parkir tidak hanya meminta uang pada saat 

pelanggan akan keluar dari area parkir, namun penjaga parkir juga melayani 

pelanggan mulai dari datang hingga pergi meninggalkan Kantor Pos  

 

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

dalam melayani pelanggan, yaitu sebaiknya pihak manajemen Kantor Pos 

memberikan pelatihan khusus pada bagian Front Liner sehingga dapat Bekerja 

dengan lebih cepat.  

 

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

yaitu kesigapan karyawan dalam membantu pelanggan. Sebaiknya karyawan selalu 

mengamati situasi yang ada Kantor Pos, sehingga apabila terdapat pelanggan yang 

memerlukan bantuan, karyawan tersebut dapat dengan cepat mendatangi pelanggan 

tersebut, tanpa harus menunggu karyawan yang tadinya melayaninya pada saat awal 
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datang. Hal tersebut dapat menimbulkan kepuasan tersendiri karena pelanggan merasa 

mendapatkan perhatian ekstra dari pihak Kantor Pos 

 

4. Pihak manajemen khususnya pada bagian Front Liner sebaiknya menjaga kebersihan 

baik bahan maupun alat yang digunakan untuk memasak, karena hal tersebut dapat 

mempengaruhi minat pelanggan untuk datang ke Kantor Pos. (assurance) 

 

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

kemampuan karyawan dalam memahami kebutuhan pelanggan. Sebaiknya karyawan 

Kantor Pos bekerja lebih fokus dan bekerja dengan profesional dengan tidak 

memikirkan hal yang sekiranya tidak terlalu penting diluar pekerjaan, karena apabila 

karyawan tidak fokus dalam bekerja akan mempengaruhi kinerja karyawan pada saat 

bekerja, sehingga jika terdapat pelanggan yang komplain akan memerlukan waktu 

untuk mengatasinya. Namun apabila karyawan Kantor Pos fokus pada saat bekerja, 

jika ada komplain dapat teratasi dengan cepat karena kemampuan karyawan dalam 

mengambil tindakan yang cepat.  

 

6. Peningkatan kualitas pelayanan sebaiknya dilakukan dengan segera agar pelanggan 

puas dengan pelayanan Kantor Pos 

 


