
 
 

 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dalam penelitian mengenai analisis kesenjangan 

antara harapan dan persepsi pengguna layanan C3 PTIPD UIN SUSKA 

menggunakan  e- servqual,  maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil perhitungan kualitas ditinjau dari persentase kualitas yang paling 

tinggi adalah variabel fullfilment (Akurasi janji)  yaitu 94,5 % dan 

termasuk kedalam kategori sangat baik. Hal ini berarti responden merasa 

puas terhadap layanan yang diberikan C3. Selanjutnya persentase pada 

variabel contact (kontak) yaitu sebesar 94,5 % dan termasuk kedalam 

kategori sangat baik. Selanjutnya persentase pada variabel reability 

(keandalan) sebesar 63,00 % dan termasuk kedalam kategori 

baik.selanjutnya persentase pada variabel responsiviness (daya tanggap) 

sebesar 47,25 % dan termasuk kedalam kategori cukup baik. Selanjutnya 

persentase pada variabel  tangible (bukti fisik) sebesar 47,25 % dan 

termasuk kedalam kategori cukup baik.selanjutnya persentase variabel 

kepuasan sebesar 47,25 % dan termasuk kedalam kategori cukup baik. 

2. Hasil pegukuran kesenjangan antara harapan dan persepsi pengguna 

layanan C3 berdasarkan nilai      yang didapat adalah -2,1. Dengan hasil 

     bernilai negatif yang artinya layanan yang diberikan C3 saat ini 

belum memuaskan pengguna. Hasil ini diperoleh dari persepsi (kenyataan) 

layanan yang diberikan dengan ekspektasi (harapan) yang diinginkan 

pengguna. Sebagaimana yang diterangkan pada metode e-servqual bila 

nilai      sama dengan nol (0) dikatakan “memuaskan”, besar dari nol 

(>0) “sangat memuaskan”, sedangkan kecil dari nol (<0) “belum 

memuaskan”. 

3. Pada penelitian ini angka yang didapat dari R squere (R2) adalah 0,555. 

Hal ini berarti persentase variabel tangible, reability, responsiviness 
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,fullfilment, dan contact berpengaruh terhadap kepuasan layanan C3 

sebesar 0,555% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Dan diantara variabel tangible, 

reability, responsiviness, fullfilment, dan contact berdasarkan uji t dapat 

diketahui variabel yang paling berpengaruh adalah variabel tangible dan 

contact. 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diharapkan mampu 

memberikan gambaran kepada pihak C3 sebagai acuan untuk kebijakan 

organisasi dalam meningkatkan kualitas layanan sesuai dengan keinginan 

penggunanya. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, dapat mengambil populasi penelitian tidak 

hanya sebatas mahasiswa/i UIN SUSKA namun bisa juga dosen dan 

umum. 

 

 

 


