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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan tentang pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada Rumah Makan Ayam Bakar Wong 

Solo Cabang Malang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti langsung (tangible), keandalan 

(reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati 

(empathy), dapat ditarik kesimpulan bahwa jaminan (assurance) berpengaruh 

paling besar terhadap kepuasan konsumen. Dengan demikian, konsumen 

Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang Malang meras puas makan 

dan minum dari sisi: cita rasa produk maupun jaminan kesehatan yang prima. 

2. Variabel bukti langsung (tangible), keandalan (reliability), daya tanggap 

(responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy) berpengaruh 

secara bersama- sama (simultan), maupun berpengaruh secara parsial terhadap 

kepuasan konsumen Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang Malang. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian  dan  kesimpulan diatas, saran – saran yang dapat 

diberikan  antara lain : 

1. Variabel jaminan yang terdiri dari cita rasa produk, kebersihan produk, dan 

perasaan aman saat mengkonsumsi produk Ayam Bakar Wong Solo Cabang 

Malang merupakan variabel yang paling diperhatikan oleh konsumen. Untuk 

itu hendaknya perusahaan dapat mempertahankan cita rasa dari produk 

maupun kebersihan produk, serta perusahaan mampu memberikan jaminan 

bahwa produk yang dikonsumsi aman bagi kesehatan. 

2. Kebersihan dan kenyamanan ruangan Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo 

Cabang Malang harus selalu terjaga, demikian juga dengan kebersihan 

toiletnya. 

3. Kemampuan, ketrampilan, dan kecepatan karyawan dalam menyajikan 

hidangan serta memberikan informasi kepada konsumen perlu dipertahankan. 

4. Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo harus mampu menampung segala 

bentuk saran , kritik, dan keluhan konsumen melalui telepon online .Hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui kekurangan Rumah Makan Ayam Bakar  

Wong Solo,serta dapat digunakan untuk memperbaiki mutu pelayanan sesuai 

dengan keinginan konsumen. 
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5. Keramahan dan kesopanan karyawan , serta kemampuan karyawan dalam 

menjalin hubungan yang baik perlu ditingkatkan. Diharapkan Rumah Makan 

Ayam Bakar Wong Solo dapat membangun posisinya sebagai rumah makan 

yang dapat mengerti kebutuhan individual konsumennya. 

 

 


