
BAB V

SIMPULANDAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab IV, dikemukakan sirnpulan
sebagai berikut :

l. Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel bebas dimensi Tangible (Xl),
dimensi Reliability (X2), dimensi Responsrveraess (X3), dimensi
Assurance (X4), dimensi Enpatlry (X5) secara simultan berpengaruh

terhadap variabel terikat dimensi kepuasan (y). hal ini dapat dilihat f 6;,*,
> f nur yaitu 17.963 > 2.2g3g

2. Hasil dari uji t menunjukkan bahwa kualitas layanan jasa Tangihle (Xl),
dimensi Reriabirity (x2), dimensi Re.rporaruezess (X3), dimensi
Assurance(X4), dimensi Enputry (X5), secara parsial berpengaruh

terlndap Dimensi kepuasan (y) adalah sebagi berikut :

a. Dimensi Tangibel (Xl) yaitu t h;ssg (2.235) > t Ebd (l.9glg), artinya
variabre X l berpengaruh secara signifikan terhadap variaber y

b. Dimensi Reliability (x2) yaiu t na,,e e.966) > r cabei (1.9818), artinya
variabel X2 berpengaruh secara signifikan terfiadap variabel y

c. Dimensi Respo nsiveness (X3) yaitu t hn*,s (2.972) >t 1,6et ( I .9g l E) , artinya
variaber X3 berpengaruh secara signifikan terhadap variaber y

d. Dimensi Assuratre (X4) yaitu t hih,ts (2.116) > t t ber (l.9glg), artinya
variabel X4 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel y
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e. Dimcnsi Enpathy (X5) yaitu t hiums (2.049) > t taber (1.9818), artinya

variabel X5 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y

Dari hasil analisis uji t dapat diketahui bahwa variabel yaitu dimcnsi

dengan nilai t hihns mempunyai factor paling dominan yang mempengaruhi

variabel (Y).

5.2. Saran

Adapun saran-saran yang dikemukakan untuk pihak Indosat adalah

scbagai berikut :

l. Dari penelitian secara parsial bahwa variabel yang paling dominan

adalah dimensi Reliability. Maka diharapkan memberikan layanan yang

dijanjikan dengan scgcra, akura! mernuaskan dan dapat diandalkan.

2. Harus lebih mengutamakan kepuasan konsumen dengan menambah

kualitas pelayanan terutama untuk dimensi Reliability. Misal dengan

menambah info-info pada kartu pcrdana, mcnambah pcngetahuan

untuk penjual Indosat agar memudahkan konsumen dalam

menggunakan kartu perdana lndosat dan konsumen menjadi lebih

nyaman.

3. Dari hasil penelitian terlihat bahwa dimensi Assur Ee dan dimcnsi

Enpatlry sudah bagus dalam mempengaruhi kepuasan konsumen maka

perlu dipertahankan agar dapat tetap menjaga kepuasan konsumen Indosat.

4. Pihak Indosat harus dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang

beraneka ragam dan semakin berkembang.
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5. Mengadakan evaluasi sceara rutin untuk mcngetahui apa konsumen

puas atau tidak dan mencari penyebab ketidakpuasan konsumen.

6. Lebih memperhatikan keadaan pasar dcngan berbagai macam

munculnya banyak operator baru dan berbagai macam fasilitas yang

mereka tawarkan agar konsumen tctap pcrcaya kepada Indosat dan

tidak berpaling ke operator yang lain.
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