
BAB VI 

PENUTUP 

 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisa yang dilakukan pada bab 

sebekumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil kualitas pelayanan dengan menggunakan integrasi 

metode kano maka didapatkan 14 atribut pelayanan yang harus dipertahankan dan 

di awasi oleh kantin Aisyah Fakultas Sains dan Teknologi UIN SUSKA Riau 

guna menjaga kualitas pelayanan kantin untuk kepuasan konsumen yaitu: 

a. Kasir yang handal dalam administrasi pembayaran 

b. Tempat duduk yang banyak 

c. Fasilitas pendukung yang baik dan menunjang 

d. Karyawan yang ramah terhadap konsumen 

e. Pengetahuan karyawan terhadap menu yang dipesan 

f. Kebersihan dan kesegaran makanan dan minuman 

g. Kenyamanan konsumen berada dikantin Aisyah 

h. Keamanan konsumen berada dikantin Aisyah 

i. Karyawan yang bersifat sabar dan sopan terhadap konsumen 

j. Pelayanan kantin Aisyah yang tidak memandang status 

k. Kantin yang memiliki jam buka dan tutup yang tepat waktu 

l. Kantin Aisyah yang memiliki tempat yang indah dan sejuk 

m. Lokasi kantin yang stategis 

n. Fasilitas kantin yang bersih 

2. Berdasarkan hasil kualitas pelayanan dengan menggunakan integrasi 

metode kano maka didapatkan 12 atribut pelayanan yang harus ditingkatkan dan 

di awasi oleh kantin Aisyah Fakultas Sains dan Teknologi UIN SUSKA Riau 

guna meningkatkan pendapatan dan kepuasan konsumen yaitu: 

a. Kemampuan karyawan dalam mengolah makanan 

b. Karyawan yang cekatan dalam menangani pelanggan 

c. Tampilan makanan dan minuman yang menarik 
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d. Konsumen yang tidak terlalu lama mengantri dalam memesan 

makanan dan minuman 

e. Konsumen yang tidak terlalu lama menunggu makanan dan minuman 

yang telah dipesan 

f. Karyawan yang selalu meluangkan waktunya untuk konsumen 

g. Cita rasa makanan dan minuman 

h. Karyawan yang memiliki kesungguhan dalam merespon konsumen 

i. Karyawan yang berpenampilan rapi dan bersih 

j. Peralatan makan yang lengkap 

k. Kesopanan yang dimiliki kantin Aisyah dalam menerima dan memberi 

makanan 

l. Ukuran atau porsi makanan sesuai dengan harga yang diberikan. 

6.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang perlu diajukan peneliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi kantin Aisyah Fakultas Sains dan Teknologi UIN SUSKA Riau: 

Memberikan masukan bagi pihak kantin untuk dapat memberikan 

perhatian yang lebih baik dalam meningkatkan kepuasan konsumen dengan 

peningkatan pelayanan yang diberikan dan jika atribut pelayanan sudah 

memuaskan sebaiknya tetap dipertahankan sehingga pihak kantin akan lebih fokus 

untuk peningkatan pelayanan yang dianggap kurang memuaskan. 

2. Bagi penelitian  

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi sumber ide atau 

referensi bagi peneliti-peneliti yang ingin mendalami permasalahan ini dan 

meningkatkan serta mempelajari tentang kualitas pelayanan lebih lanjut. 

 

 


