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6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa yang diperoleh, didapatkan kesimpulan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi Kepuasan Pelanggan suatu proyek adalah 

Source, Make, Deliver, Return, Perfect order fulfillment (POF), Variabel Order 

Fulfillment Cycle-Time (OFCT), Variabel Cost of Good Sold (COGS), dan 

Variabel Cash-to-cash cycle time (CCCT). Adapun alasannya didapatkan dari 

hasil pengujian uji t sebagai berikut: 

 

6.1.1 Kesimpulan dari Dua Supplier 

1. Untuk pemasok Kunango Jantan, Source tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Kepuasan Pelanggan, hal ini dapat dilihat berdasarkan uji t bahwa 

thitung < tTabel dengan nilai (0.921) < (4.303). Sedangkan pemasok dari Riau 

Sakti Minifailent Source berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan 

Pelanggan, hal ini dapat dilihat berdasarkan uji t bahwa thitung > tTabel dengan 

nilai (5.084) > (4.303). 

2. Untuk pemasok Kunango Jantan Make berpengaruh signifikan terhadap 

Kepuasan Pelanggan, hal ini dapat dilihat berdasarkan uji t bahwa thitung > tTabel 

dengan nilai (6.530) > (4,303). Sedangkan pemasok Riau Sakti Minifailent, 

Make juga berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan, hal ini dapat 

dilihat berdasarkan uji t bahwa thitung > tTabel dengan nilai (6.768) > (4,303). 

3. Untuk Pemasok Kunango Jantan, Deliver tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Kepuasan Pelanggan, hal ini dapat dilihat berdasarkan uji t bahwa 

thitung < tTabel dengan nilai (0.791) < (4.303). Sedangkan Pemasok Riau Sakti 

Minifailent, Deliver berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan, hal 

ini dapat dilihat berdasarkan uji t bahwa thitung > tTabel dengan nilai (5.971) > 

(4.303).   

4. Untuk Pemasok dari Kunango Jantan, Return Berpengaruh signifikan 

 



terhadap Kepuasan Pelanggan, hal ini dapat dilihat berdasarkan uji t bahwa 

thitung > tTabel dengan nilai (4.509) > (4.303). Sedangkan pemasok Riau Sakti 

Minifailent, Return tidak Berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan 

Pelanggan, hal ini dapat dilihat berdasarkan uji t bahwa thitung < tTabel dengan 

nilai (4.175) < (4.303). 

5. Untuk Pemasok dari Kunango Jantan Perfect order fulfillment (POF) 

Berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan, hal ini dapat dilihat 

berdasarkan uji t bahwa thitung > tTabel dengan nilai (4.882) > (4.303). 

Sedangkan pemasok Riau sakti Minifailent, Perfect order fulfillment (POF) 

Berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan, hal ini dapat dilihat 

berdasarkan uji t bahwa thitung > tTabel dengan nilai (4.553) > (4.303). 

6. Untuk pemasok dari Kunango Jantan Order Fulfillment Cycle-Time (OFCT) 

Berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan, hal ini dapat dilihat 

berdasarkan uji t bahwa thitung > tTabel dengan nilai (6.600) > (4.303). 

Sedangkan Pemasok Riau Sakti Minifailent, Order Fulfillment Cycle-Time 

(OFCT) Berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan, hal ini dapat 

dilihat berdasarkan uji t bahwa thitung > tTabel dengan nilai (6.933) > (4.303). 

7. Untuk Pemasok dari Kunango Jantan, Cost of Good Sold (COGS) 

Berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan, hal ini dapat dilihat 

berdasarkan uji t bahwa thitung > tTabel dengan nilai (6.560) > (4.303). 

Sedangkan untuk pemasok Riau Sakti Minifailent, Cost of Good Sold (COGS) 

Berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan, hal ini dapat dilihat 

berdasarkan uji t bahwa thitung > tTabel dengan nilai (6.881) > (4.303).  

8. Untuk pemasok Kunango Jantan, Cash-to-Cash Cycle Time Berpengaruh 

signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan, hal ini dapat dilihat berdasarkan uji t 

bahwa thitung > tTabel dengan nilai (4.390) > (4.303). Sedangkan Riau Sakti 

Minifailent, Cash-to-Cash Cycle Time Berpengaruh signifikan terhadap 

Kepuasan Pelanggan, hal ini dapat dilihat berdasarkan uji t bahwa thitung > tTabel 

dengan nilai (5.829) > (4.303).    

  

 

 



6.1.2 Kesimpulan Dari Pemasok Kunango Jantan dan Riau Sakti 

Minifailent 

Dari dua penyuplai yang ada, yaitu Kunango Jantan dan Riau Sakti 

Minifailent, maka dapat disimpulkan disini bahwasan nya dari segi Supply Chain 

Management yang sudah di teliti pada PT. Riau Sakti Minifailent lebih baik dari 

supplier Kunango Jantan. Di karnakan, Kunango Jantan dari segi Source dan 

Deliver tidak berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan. Sedangkan untuk 

penyuplai dari Riau Sakti Minifailent, hanya pada bagian Return yang tidak 

berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan, sedangkan pada bagian-bagian lain 

nya berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan.   

 

6.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan kepada perusahaan dan untuk penelitian 

selanjutnya adalah: 

1. Penyuplai seharusnya memperhatikan keadaan struktur tanah yang akan di 

tanam tiang pancang supaya bentuk dan keadaan tiang pancang bisa di 

sesuaikan. 

2. Penyuplai hendak nya memperhatikan pada bagian distribusi yang sering 

mengalami masalah pada saat dilakukan pemasokan. 

3. Untuk penelitian selanjutnya melakukan implementasi terfokus dalam segi 

distribusi tiang pancang pada proyek selanjut nya. 


