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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Harapan Konsumen 

Harapan konsumen antar jemput sekolah ANJER memiliki rata 

– rata 4,42 dari lima dimensi yang ada. Terdapat dua dimensi yang 

memiliki hasil diatas rata- rata keseluruhan dimensi (4,42), yaitu 

pada dimensi keandalan (4.66) dan dimensi jaminan (4,49). Bahwa 

dimensi keandalan dan jaminan Jika pada dimensi bukti fisik, 

empati, dan daya tanggap memiliki rata – rata yang sama (4,32), 

namun masih berada dibawah rata – rata keseluruhan dimensi pada 

tingkat harapan (4,42).  

Para orang tua murid yang mengikutkan anaknya antar jemput 

sekolah ANJER menaruh harapan yang tinggi pada dimensi 

keandalan dan dimensi jaminan. Pada dua dimensi (dimensi 

keandalan dan dimensi jaminan) tersebut para orang tua menaruh 

harapan yang tinggi pada indikator: tepat waktu saat masuk sekolah, 

maksimal 15 menit sebelum bel masuk sekolah (4,76), 

memprioritaskan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dengan 

mengemudi secara aman dan stabil (4,70), dan tepat waktu dan 

menjaga anak – anak supaya tiba dengan selamat (4,73) pada 

dimensi keandalan. Jika pada dimensi jaminan juga terpada indikator 

“Pegawai ANJER sabar, murah senyum, dan ramah melayani anak – 
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anak.” (4,59) dan “Pegawai ANJER ramah dan sopan terhadap orang 

tua dan anak – anak.” (4,57) yang memiliki rata – rata diatas rata – 

rata keseluruhan dimensi. 

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa para orang tua 

murid menaruh harapan yang tinggi pada dimensi jaminan dan 

dimensi keandalan, dengan prioritas beberapa indikator yang dapat 

memenuhi atau melebihi rata – rata keseluruhan dimensi yang 

dimana terdapat 5 indikator yang memiliki rata – rata harapan diatas 

4,42. 

Secara keseluruhan setiap dimensi dan setiap indikator pada 

tingkat harapan sangat baik karena berada pada kuadran II dan perlu 

di pertahankan. Pada tingkat harapan berada pada kuadran II 

menjelaskan bahwa orang tua murid menaruh harapan yang tinggi 

pada pengelola antar jemput sekolah ANJER, sehingga pengelola 

ANJER harus sangat berfokus pada dimensi keandalan dan dimensi 

jaminan karena memiliki hasil yang melebihi rata – rata keseluruhan 

dimensi. Pengelola antar jemput sekolah ANJER juga tidak 

melupakan dimensi yang lainnya karena para orang tua memiliki 

harapan yang tinggi pada masing – masing dimensi.  
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5.1.2 Kinerja Antar jemput sekolah ANJER 

 Kinerja antar jemput sekolah ANJER memiliki rata – rata 

keseluruhan 4,02 yang diperoleh dari lima dimensi. Pada tingkat 

kinerja terdapat dua dimensi yang melebihi rata – rata keseluruhan 

dimensi (4,02), yaitu pada dimensi empati (4,05) dan dimensi 

jaminan (4,26). Pada dimensi bukti fisik (3,86), dimensi keandalan 

(3,93), dan dimensi daya tanggap (3,97) memang masih dibawah rata 

– rata keseluruhan dimensi pada tingkat kinerja (4,02), namun sangat 

mendekati rat – rata keseluruhan tersebut.  

Pengelola antar jemput sekolah ANJER memberi kinerja diatas 

rata – rata pada dimensi empati dan dimensi jaminan. Pada dimensi 

empati, indikator yang memiliki kinerja melebihi rata – rata adalah 

pada indikator “Pegawai ANJER dapat berkomunikasi dan 

memperlakukan secara baik dan ramah terhadap antar murid.” 

(4,14). Jika pada dimensi jaminan, terdapat pada indikator “Pegawai 

ANJER sabar, murah senyum, dan ramah melayani anak – anak.” 

(4,35), “Pegawai ANJER ramah dan sopan terhadap orang tua anak 

dan anak.” (4.27), dan “Pegawai ANJER memiliki pengetahuan yang 

update dan informatif terhadap sikap dan perbuatan baik.” (4,16) 

yang memiliki hasil diatas  rata – rata keseluruhan dimensi (4,02) 

pada tingkat kinerja. 

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa kinerja yag 

diberikan oleh pengelola antar jemput sekolah ANJER dari keempat 
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indikator sudah dilakukan dengan sangat baik dengan memenuhi 

bahkan melebihi rata – rata keseluruhan dimensi.  

Secara keseluruhan bahwa setiap indikator dan setiap dimensi 

berada pada kuadran II yang dimana hal tersebut memiliki kinerja 

yang sangat baik dan perlu di pertahankan. Ada beberapa indikator 

yang perlu di perbaiki dan di tingkatkan pada setiap indikator yang 

memiliki hasil rata – rata dibawah rata – rata keseluruhan dimensi 

(4,02)  supaya dapat memenuhi harapan konsumen dan juga 

memenuhi rata – rata tingkat kinerja yang harus di terapkan oleh 

antar jemput sekolah ANJER.  

Pada dimensi jaminan, pengelola antar jemput sekolah ANJER 

dapat melakukan kinerja yang sangat baik karena tingginya harapan 

yang diinginkan oleh orang tua murid juga mampu diimbangi dengan 

kinerja yang melebihi rata – rata tingkat kinerja. 

5.2 Saran 

5.2.1 Bagi peniliti 

Peneliti diharapakan untuk mencari jurnal yang mendukung 

penelitian tersebut dan juga peneliti perlu melakukan pra survey 

serta wawancara pada responden sesuai topik yang akan dipilih. 

Untuk memenuhi kriteria setiap indikator pada setiap dimensi perlu 

mencari jurnal yang berhubungan dan langsung terjun kepada 

konsumen yang akan disasar.  
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5.2.2. Bagi perusahaan antar jemput sekolah ANJER 

Perusahaan antar jemput sekolah ANJER dapat memeperbaiki 

kinerja yang diberikan pada orang tua murid dan murid yang ikut 

antar jemput sekolah. Diharapkan dengan adanya penelitian ini antar 

jemput sekolah ANJER dapat melakukan dan memperbaiki 

kinerjanya dengan optimal dan secara tepat sesuai dengan harapan 

konsumen yang ikut antar jemput sekolah ANJER. 

5.2.3 Bagi kalangan akademis 

Penelitian ini dapat menjadi refrensi bagi kalangan akademis 

mengenai Importance – Performance Analysis supaya dapat lebih 

memahami harapan dan kinerja yang harus dilakukan oleh 

perusahaan. Diharapkan kalangan akademis juga paham akan proses 

yang harus dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


