
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan 

Setelah melihat hasil dari penelitian ini yang telah dilakukan dengan judul 

“Kualitas Pelayanan Awak Kabin Garuda Indonesia dalam Penerbangan Malang-

Jakarta Pulang Pergi terhadap Kepuasan Konsumen di Kota Malang” dapat dilihat 

bahwa kualitas pelayanan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. Hasil regresi menyatakan koefisien regresi linear sederhana 

positif sehingga apabila kualitas pelayanan meningkat, maka kepuasan konsumen 

juga meningkat. 

Dari keseluruhan indikator, terdapat beberapa indikator yang memiliki skor 

paling rendah dan juga skor tinggi dilihat dari sudut pandang penilaian konsumen 

Garuda Indonesia di Kota Malang. Indikator dengan nilai tertinggi ialah indikator 

jaminan, sementara indikator yang paling rendah dimiliki oleh indikator empati. 

Penelitian ini memiliki hasil bahwa variabel kualitas pelayanan memiliki 

kemampuan dan kontribusi yang besar dalam menjelaskan variabel kepuasan 

konsumen. 

1.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan, diantaranya adalah: 

1. Penelitian ini hanya mengkaji mengenai pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen, tidak melihat dari variabel-variabel lain 

yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. 



2. Penelitian ini hanya dilakukan di Kota Malang, belum melihat kepuasan 

konsumen Garuda Indonesia dari daerah-daerah lain di Indonesia. 

3. Penelitian ini hanya memiliki satu variabel bebas dan satu variabel 

terikat sehingga penelitian ini hanya menggunakan regresi linear 

sederhana dan hipotesis yang masih terbatas. Tidak melihat variabel 

bebas lainnya yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen seperti 

kualitas produk maupun komunikasi pemasaran. 

1.3 Saran 

1.3.1 Saran Akademis 

1. Perlu dilakukan penelitan lanjutan mengenai kualitas pelayanan dengan 

menggunakan variabel dari ahli-ahli lainnya sebagai dasar acuan 

definisi operasional peneliti. 

2. Perlu dilakukannya penelitian mengenai kualitas pelayanan yang 

dilakukan Garuda Indonesia dengan lokasi yang berbeda dari lokasi 

penelitian ini. 

1.3.2 Saran Praktis 

Dari hasil penelitian, peneliti ingin memberikan saran kepada pihak Garuda 

Indonesia khususnya manajemen Garuda Indonesia di Kota Malang terkait kualitas 

pelayanan dan kepuasan konsumen. Saran mengenai kualitas pelayanan: 

1. Menciptakan rasa empati yang lebih besar kepada konsumen dari awak 

kabin Garuda Indonesia hal ini dapat diwujudkan cara meningkatkan 

komunikasi kepada penumpang, memberi perhatian langsung terhadap 

penumpang yang membutuhkan pelayanan tambahan, serta memahami 



persoalan konsumen selama penerbangan seperti penambahan fasilitas 

yang dibutuhkan. 

2. Mempertahankan suasana nyaman selama penerbangan dengan terus 

menyempurnakan fasilitas didalam pesawat seperti desain interior serta 

sistem hiburan dan memberikan kualitas pelayanan terbaik yang sesuai 

dengan standar operasional perusahan mengenai awak kabin Garuda 

Indonesia. Sehingga hal ini juga dapat berimplikasi pada peningkatan 

penjualan tiket penerbangan di Kota Malang. 

 


