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 Penelitian ini tidak lepas dari kelemahan-kelemahan yang diduga akan 

mempengaruhi hasil penelitian. Kelemahan-kelemahan dalam penelitian ini, 

antara lain: 

1. Tidak adanya kelompok kontrol pada desain eksperimen yang dilakukan oleh 

peneliti, yaitu pada saat pengisian lembar pretest dan posttest adanya faktor 

lain yang mempengaruhi seperti kondisi psikologis, kepribadian dan 

kemampuan inteligensi yang ada pada peserta pelatihan dan juga pelanggan.  

2. Evaluasi yang dilakukan berupa self assesment dimana karyawan menilai 

dirinya sendiri terhadap perubahan yang dialami setelah training, tidak adanya 

data pendukung lainnya untuk menguatkan self assesment. 

3. Aitem-aitem yang ada pada skala penelitian yang masih kurang sesuai dengan 

kondisi atau proses pekerjaan yang terjadi di perusahaan terutama pada aspek 

reliability. 

4. Proses training yang dilaksanakan pada hari aktif kerja dengan waktu setengah 

hari selama 2 hari yang kemudian dilanjutkan bekerja dikarenakan tidak adanya 

pengganti atau orang yang dipercaya untuk menggantikan tugas dari peserta 

training. 

Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis terbukti dan diterima, yaitu ada perbedaan kepuasan 

pelanggan sebelum dan sesudah karyawan bengkel mengikuti service excellence 

training. Kepuasan pelanggan lebih tinggi setelah karyawan bengkel XYZ 

mengikuti service excellence training dibandingkan kepuasan pelanggan sebelum 

karyawan bengkel XYZ mengikuti service excellence training. 

Saran 

1. Bagi Perusahaan  

a. Perusahaan melakukan tindak lanjut kepada karyawan bengkel XYZ terkait 

penerapan service excellence training berupa program coaching ataupun 

mentoring yaitu wadah pertemuan untuk karyawan membahas 

permasalahan ataupun hambatannya dalam menerapkan service excellence 

training di tempat kerja. 
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b. Standar Pelayanan yang dihasilkan dalam Service Excellence Training bisa 

dijadikan sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja pada karyawan bengkel 

yang sudah disetujui oleh pihak perusahan terutama Direksi. 

 

 

2. Bagi Subjek 

a. Bagi subjek penelitian terdapat aspek yang masih kurang yaitu aspek 

empathy. Subjek bisa diikutkan dalam kegiatan sosial di kantor untuk 

mengembangkan dan meningkatkan keterampilannya dalam berempati 

kepada orang lain. 

b. Bagi penelitian selanjutnya yang tertarik mengadakan pelatihan sejenis di 

bengkel XYZ, dapat menggunakan metode penelitian yang menggunakan 

kelompok kontrol agar mengetahui perbedaan kelompok yang diberikan 

perlakuan dan kelompok yang tidak diberikan perlakuan serta mengatur 

waktu pelatihan. 

  


