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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Dalam penelitian mengenai Pengaruh Pelayanan Prima (Service 

Excellence) Wiraniaga terhadap Kepuasan Pelanggan Dealer Toyota Auto 2000 

(Studi pada pelanggan PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-

Malang), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara simultan atau bersama-sama dimensi pelayanan prima yang terdiri 

dari kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, dan tanggung 

jawab berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

2. Secara parsial atau individual dimensi pelayanan prima yang terdiri dari 

kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, dan tanggung jawab 

berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan pelanggan. 

3. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sikap mempunyai 

pengaruh yang dominan terhadap tercapainya kepuasan pelanggan dealer 

Toyota Auto 2000 PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang 

Sukun-Malang dibandingkan dengan variabel bebas lainnya, yaitu 

kemampuan, penampilan, perhatian, tindakan, dan tanggung jawab. 
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5.2. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan peneliti berkenaan dengan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sehubungan dengan pengaruh dimensi pelayanan prima (service 

excellence) yang terdiri atas kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, 

tindakan, dan tanggung jawab terhadap kepuasan pelanggan yang memiliki 

pengaruh positif dan nyata, maka PT. Astra Internasional Toyota Auto 

2000 cabang Sukun-Malang hendaknya dalam melakukan kebijakan 

pemasaran dan dalam memutuskan kebijakan yang berhubungan dengan 

pelanggan memperhatikan keenam dimensi pelayanan prima (service 

excellence) tersebut sehingga akan menghasilkan kepuasan pelanggan 

yang maksimal. 

2.  Dari hasil penelitian diketahui bahwa variabel sikap merupakan variabel 

yang dominan dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan. Sikap yang 

terdiri dari bersikap ramah dalam melayani pelanggan, menjaga sopan 

santun terhadap pelanggan, dan bersikap jujur dalam memberikan 

pelayanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, PT. Astra Internasional 

Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang harusnya selalu memperhatikan 

sikap setiap wiraniaga untuk selalu menjaga sopan santun dan tata krama 

ketika melayani pelanggan. Dan selalu mengadakan pelatihan secara rutin 

untuk menambah pengetahuan wiraniaga mengenai otomotif terutam 

mengenai produk-produk Toyota yang terbaru. Dan tentunya tidak 

melupakan faktor-faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan. 
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3. Dari hasil penelitian diketahui bahwa variabel tindakan memiliki pengaruh 

yang paling kecil terhadap kepuasan pelanggan, oleh karena itu sebaiknya 

pihak PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang 

lebih meningkatkan hal-hal yang berhubungan dengan tindakan wiraniaga 

dalam melayani pelanggan seperti, memberikan kemudahan dalam hal 

prosedur atau tata cara pelayanan, bertindak cepat dalam memberikan 

pelayanan kepada pelanggan, dan membantu memecahkan masalah 

pelanggan apabila diperlukan. Faktor-faktor ini harus lebih diperhatikan 

lagi oleh PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-

Malang, agar kepuasan pelanggan bisa maksimal. 

4. PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang harus 

terus menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas pelayanan 

prima (service excellence) wiraniaga dan harus bisa bersaing dengan 

perusahaan pesaing yang juga menawarkan jasa yang sama dengan 

PT.Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang. 


