
 

BAB VI 

PENUTUP 
 
 
6.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  yang telah  dilakukan  pada  bab 
 
sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat di tarik dari kepuasan perusahaan 

terhadap pelayanan kinerja karyawan di Bengkel Reski Motor dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 
 

1. Dari pengolahan data yang telah didapat dari sebahagian konsumen di 

Bengkel Reski Motor dapat diambil kesimpulan bahwa untuk tingkat 

kepuasan perusahaan secara keseluruhan belum terpenuhi bisa di lihat 

Tangible yang berada di antara cukup puas dengan puas yang artinya 

secara keseluruhan konsumen bengekel merasa cukup puas terhadap 

pelayanan yang di berikan, akan tetapi hal ini masih memiliki 

kekurangan-kekurangan yang harus di diperbaiki oleh pihak perusahaan 

yang dapat dilihat pada peta kuadran. 
 

2. Dari variabel-variabel pertanyaan pada kuesioner yang juga merupakan 

kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen bengkel, 

berdasarkan pengolahan dan analisa maka dapat disimpulkan bahwa : 
 

a. Untuk variabel-variabel pertanyaan yang harus dipertahankan adalah 

varibel yang berada di kuadran I yaitu : 

 Variabel 7 ” Wc terjaga kebersihannya”.

 Variabel 11 yaitu ” Penyampaian kerusakan sepeda motor 

konsumen dengan baik”.

 Variabel 14 yaitu ” Keandalan mekanik memperbaiki motor 

konsumen cukup 3 hari”.

 Variabel 19 yaitu ” Konsumen  merasa nyaman saat motornya di 

perbaiki .”.

 Variabel 20 yaitu ” Skill mekanik sudah tidak di ragukan lagi”.

 Variabel 23 yaitu Kesedian bukti pembayaran/note.”.
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b. Untuk variabel-variabel pertanyaan yang harus ditingkatkan adalah 

varibel yang berada di kuadran IV yaitu : 

 Variabel 1 yaitu ” Tempat duduk tunggu pelayanan yang 

bersih”.

 Variabel 4 yaitu ” Keterampilan karyawan yang melayani 

konsumen”.

 Variabel 12 yaitu ” Kesopanan costumer service dalam melayani 

konsumen.”.

 Variabel 17 yaitu ”Keramahan costumer dalam melayani 

konsumen”.

 Variabel 24 yaitu ” Kejujuran mekanik dalam memberikan 

pelayanan”.



b. Untuk variabel-variabel pertanyaan yang harus diperhatikan adalah variabel 

yang berada pada kuadran 3, merupakan variabel yang memiliki performance 

dan importance yang relatif rendah. Variabel ini harus perlu diperhatikan dan 

dikelola sangat serius, karena tingkat kepuasan pelanggan pada umumnya 

berawal dari variabel-variabel ini.  
 


6.2 Saran 
 

Adapun saran yang dapat diajukan dalam penelitian kepada Bengkel 

Reski Motor adalah sebagai berikut: 

 

1. Untuk meningkatkan kepuasan Bengkel Reski Motor terhadap kualitas 

kinerja karyawan dan terus melakukan perbaikan berkelanjutan untuk 

mencapai tingkat kepuasan Bengkel Reski Motor yang lebih baik. 
 

2. Karyawan merupakan suatu aset yang sangat berharga bagi Bengkel 

Reski Motor, dengan memperhatikan keinginan mereka, dan memberikan 

pelatihan-pelatihan maka Bengkel Reski Motor akan jauh lebih baik lagi. 



 


