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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat gap antara perceived-expected service, yang menunjukkan 

terjadi peningkatan harapan atas fasilitas dan pelayanan yang lebih baik. 

Gap positif terbesar terjadi pada indikator responsiveness 4 yaitu 

penyediaan jasa panggilan, sedangkan gap positif terkecil terjadi pada 

indikator empathy 2 yaitu kesediaan karyawan mendengarkan keluhan 

pelanggan.  Gap terbesar mayoritas dialami oleh kelompok end user, yang 

menunjukkan bahwa end user tergolong responden yang lebih banyak 

menuntut dibandingkan kelompok responden lainnya. 

2. Mayoritas nilai expected lebih tinggi lebih daripada performance, namun 

gap kepuasan yang dialami relatif rendah, dan hanya indikator  kejujuran 

karyawan, pelayanan ramah, luas bengkel memadai, dan kenyamanan 

ruang tunggu saja yang nilai performance-nya sama dengan atau di atas 

expected. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan masih kurang puas 

dengan layanan Bengkel ASSA BARU DIESEL dalam banyak aspek. 

Meski demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa semakin lama 

responden menjadi pelanggan, tingkat kepuasan yang dialami pun 

semakin meningkat 
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3. Pelanggan Bengkel ASSA BARU DIESEL merupakan pelanggan yang 

loyal, yang mana terlihat dari aspek kemauan untuk rekomendasi, 

repurchase, dan menyampaikan word of mouth yang positif, namun 

dalam penelitian ini loyalitas responden lebih ditunjukkan dalam bentuk 

repurchase. 

4. Upaya peningkatan kinerja Bengkel ASSA BARU DIESEL melalui 

faktor people dilakukan dengan memberikan training bagi mekanik, 

process yang dimaksud adalah mempercepat proses yaitu dengan 

menambah jumlah tenaga mekanik, dan physical evidence yaitu terkait 

dengan pembaharuan teknologi, menambah ketersediaan spare part, dan 

memperluas area kerja. 

 

B. SARAN 

Saran untuk penelitian ini berlaku sama untuk masing-masing jenis 

responden, tanpa melihat faktor kategori pemilik ataupun lama menjadi 

responden (tanpa adanya segmentasi) karena proses pelayanan yang diberikan 

adalah sama. Berikut ini adalah saran-saran yang diberikan terkait dengan hasil 

analisis penelitian yang didapatkan, yaitu sebaiknya : 

1. Meningkatkan jasa layanan antar jemput injection pump sebagai bentuk 

pelayanan yang membedakan dengan bengkel injection pump lain. 

2. Upaya meningkatkan kemampuan dan ketelitian mekanik dapat dilakukan 

dengan memberikan training, pelatihan, dan regenerasi mekanik 
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3. Upaya memperbaharui alat alat pengetesan sesuai dengan perkembangan 

teknologi yang ada, dapat dilakukan dengan menyediakan mesin test untuk 

tipe commonrail.  

4. Meningkatkan kemampuan penyediaan spare part injection pump, yaitu 

dengan melengkapi jenis spare part yang digunakan untuk berbagai jenis 

injection pump, khususnya tipe baru. 
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