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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian ini maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

Dimensi kualitas pelayanan dalam bentuk bukti fisik, keandalan, daya 

tanggap, jaminan dan empati secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen toko buku Togamas Malang, sehingga untuk dapat 

memuaskan konsumen toko buku Togamas Malang, diperlukan adanya kualitas 

pelayanan yang sebaik mungkin. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh Andreassen (1997), Indra, Dodik Agung dan Tri Gunarsih (2005) dan 

Suharto dan Anita Widayanti (2004) yang menyimpulkan bahwa kualitas layanan 

memiliki pengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

Dimensi kualitas pelayanan dalam bentuk bukti fisik, daya tanggap, 

jaminan dan empati secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen toko buku Togamas Malang, sehingga untuk dapat memuaskan 

konsumen toko buku Togamas Malang diperlukan sarana dan prasaran yang baik, 

karyawan yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan tanggungjawab yang tinggi, 

serta senantiasa bertindak adil dalam memberikan pelayanan. 

Dimensi kualitas pelayanan dalam bentuk kehandalan secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen toko buku Togamas Malang. Hal ini 

dikarenakan pramuniaga khususnya bagian kasir seringkali kurang memiliki rasa 
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simpatik terhadap para konsumennya, dimana setelah menyerahkan kembalian 

kasir tidak ada basi-basinya sama sekali. Selain prilaku kasir yang kurang ramah, 

pramuniaga kurang mampu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi 

konsumen, misalnya pramuniaga seringkali malas dalam memberikan informasi 

yang dibutuhkan konsumen saat mencari judul buku yang akan dibeli.  

Dimensi kualitas pelayanan dalam bentuk jaminan merupakan variabel 

yang dominan mempengaruhi kepuasan konsumen toko buku Togamas Malang. 

Kepuasan konsumen toko buku Togamas Malang akan terwujud apabila 

pengetahuan karyawan tentang etika pelayanan tinggi, dimana karyawan bersikap 

ramah kepada semua pengunjung dan memiliki tanggung jawab serta kemampuan 

yang baik dalam berkomunikasi. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dari penelitian ini adalah  

1. Bagi karyawan khususnya pramuniaga untuk selalu lebih tanggap dalam 

memberikan pelayanan kepada konsumennya, dimana pramuniaga untuk 

selalu tanggap dan cekatan dalam mengantisipasi keluhan, dan 

menindaklanjuti apabila terjadi kesalahan atau keluhan konsumen. selain itu, 

bagian kasir harus selalu ramah kepada para konsumennya. 

2. Bagi penelitian yang akan datang, perlu mengkaji loyalitas konsumen pada 

toko buku Togamas Malang. Variabel yang diduga mempengaruhi loyalitas 

konsumen tersebut adalah bauran pemasaran yang terdiri dari Product, Price, 

Promotion dan Place.  


