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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Service quality, customer satisfaction dan trust secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap customer-based corporate reputation 

AUTO 2000 Malang Sutoyo. 

2. Service quality, customer satisfaction, dan trust secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap customer-based corporate reputation AUTO 2000 

Malang Sutoyo. 

3. Di antara service quality, customer satisfaction, dan trust yang 

berpengaruh dominan terhadap customer-based corporate reputation 

AUTO 2000 Malang Sutoyo adalah customer satisfaction. 

5.2 Saran    

Adapun  saran-saran yang dapat penulis kemukakan bagi manajemen 

Bengkel AUTO 2000 Malang Sutoyo adalah sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan reputasi perusahaan Bengkel AUTO 2000 Malang 

Sutoyo, hal pertama yang paling penting dilakukan adalah implikasi 

manajerial berhubungan dengan dampak strategis atas Service quality 

terhadap customer-based corporate reputation, maka yang harus 

senantiasa ditingkatkan yaitu: 

a. Meningkatkan segala manfaat dari prasarana dan sarana yang ada 

dapat diamati dan dirasakan pelanggan lewat panca inderanya. 
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Misalnya kenyamanan, atmosfir (suasana dan kondisi transaksi), waktu 

tunggu, perasaan tenang/tentram terhadap tempat parkir bengkel 

karena yakin keamanan kendaraannya terjamin. 

b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya agar mampu 

memberikan pelayanan melebihi apa yang diharapkan pelanggan, tidak 

hanya terbatas pada pelayanan teknis tetapi juga mampu menciptakan 

hubungan yang harmonis dengan pelanggan, baik itu pada karyawan 

yang terkait langsung dengan pelayanan inti (customer service) hingga 

petugas lapangan seperti satpam.  

c. Menjaga kehandalan kualitas produk dan layanan bengkel yang 

diberikan kepada pelanggannya dengan sebaik-baiknya seperti yang 

dijanjiakan, meningkatkan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan 

dalam melakukan transaksi service bengkel. 

d. Memberikan service yang konsisten kepada pelanggannya terutama 

terkait dalam hal kecepatan, ketepatan, keramahan dan kenyamanan. 

e. Mempermudah prosedur dan unsur-unsur terkait dengan proses 

pelayanan sehingga penyampaian jasa bisa menjadi lebih efektif dan 

dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan.  

2. Customer satisfaction terbukti secara parsial dan dominan berpengaruh 

signifikan terhadap customer-based corporate reputation Bengkel AUTO 

2000 Malang Sutoyo. Sehingga hendaknya pihak Bengkel AUTO 2000 

Malang Sutoyo mampu mempertahankan atau bahkan meningkatkan 

corporate reputation yang sudah terbentuk di masyarakat guna terciptanya 

loyalitas konsumen pada perusahaan, dengan memberikan pelayanan 
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melebihi apa yang diharapkan pelanggan yang dapat menciptakan 

kepuasan terhadap perusahaan sehingga pelanggan tidak berpindah ke 

dealer lain yaitu dengan cara sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap tingkat pelayanan secara 

keseluruhan. Pemberian umpan balik serta penanganan keluhan 

pelanggan juga harus diperhatikan tidak lupa penyediaan jasa servis 

kendaraan yang juga perlu ditingkatkan sehingga pelanggan dapat 

merasa puas. 

b. Meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap tingkat pelayanan apabila 

dibandingkan dengan bengkel Toyota lainnya. AUTO 2000 Malang 

Sutoyo harus memperhatikan nilai dan kepuasan pelanggan untuk 

mendapatkan loyalitas pelanggan dengan cara yang dapat dilakukan 

seperti survei kepuasan pelanggan setiap bulan dan pemberian umpan 

balik yang baik. 

c. Meningkatkan kepuasan pelanggan selama menjalin dengan 

perusahaan. Karyawan Bengkel AUTO 2000 Malang Sutoyo 

sebaiknya mempertahankan keramahan dalam melayani pelanggan 

untuk meningkatkan kepuasan pelanggan 

d. Meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap hubungan antar karyawan 

Auto 2000 Malang Sutoyo dalam memberikan kontribusi untuk 

pelayanan yang lebih baik. AUTO 2000 Malang Sutoyo sebaiknya 

dapat membangun relasi dengan pelanggan yang lebih luas dan 

menjaga relasi tersebut untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.  
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3. Sebaiknya Bengkel AUTO 2000 Malang Sutoyo juga meningkatkan 

kepercayaan pelanggan untuk meningkatkan reputasi perusahaan dari 

sudut pandang pelanggan yaitu dengan cara:  

a. Mengupayakan agar karyawan/customer service dapat berinteraksi 

dengan baik kepada pelanggan agar rasa percayadiri konsumen dalam 

menggunakan jasa Bengkel AUTO 2000 Malang Sutoyo meningkat 

yang bisa diciptakan lewat kejujuran dan tranparansi dalam dalam 

memberikan informasi, adanya rasa tanggungjawab disetiap transaksi, 

dan meminimalisis adanya kesalahpahaman antara karyawan dengan 

pelanggan. 

b. Melakukan edukasi secara langsung dengan mendidik pelanggannya 

untuk melakukan sendiri jasa/pelayanan tertentu ataupun mengajari 

cara untuk menggunakan dan merawat dengan baik kendaraan yang 

dimilikinya 

4. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan 

cakupan yang lebih luas lagi dari penelitian terdahulu yang belum sempat 

diteliti dalam penelitian ini, sehingga dapat diketahui faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi customer-based corporate reputation. 

 


