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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, akan diberikan

kesimpulan dan beberapa saran yang sekiranya dapat berguna sebagai bahan

masukan bagi Happy Puppy Karaoke Gading Serpong untuk kemajuan di masa

yang akan datang.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada BAB IV, maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa terdapat hubungan antara dimensi Tangible dan Reliability dengan

Customer Satisfaction pada Happy Puppy Karaoke Gading Serpong dikarenakan

memiliki nilai t-hitung lebih besar daripada nilai t-tabel. Dimensi Tangible

memiliki hubungan sebesar 41,7% dan dimensi Reliability sebesar 56,5%.

Sedangkan dimensi Responsiveness, Assurance, dan Empathy tidak memiliki

hubungan dengan customer satisfaction dikarenakan memiliki nilai t-hitung lebih

kecil daripada nilai t-tabel.

Hubungan paling besar terhadap kepuasan pelanggan berasal dari dimensi

Reliability, yaitu sebesar 56,5%. Indikator kuat dalam dimensi ini adalah koleksi
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lagu yang lengkap dan up to date, serta ketepatan durasi waktu yang Happy Puppy

Karaoke Gading Serpong berikan kepada konsumen.

Hubungan terbesar kedua setelah dimensi Reliability adalah dimensi

Tangible, yaitu sebesar 41,7%. Indikator kuat dalam dimensi ini adalah kondisi

bangunan eksterior dan interior Happy Puppy Karaoke Gading Serpong, serta

seberapa modern peralatan karaoke yang dimiliki oleh Happy Puppy Karaoke

Gading Serpong.

Dimensi Responsiveness, Assurance, dan Empathy tidak memiliki

hubungan dengan customer satisfaction. Indikator kuat dalam dimensi

Responsiveness adalah ketanggapan karyawan Happy Puppy dalam melayani

konsumen pada saat konsumen tiba di Happy Puppy Karaoke Gading Serpong.

Indikator kuat dalam dimensi Assurance adalah rasa aman konsumen dalam

bertransaksi dengan Happy Puppy Karaoke Gading Serpong. Indikator kuat dalam

dimensi Empathy adalah ucapan salam dan sapa, serta perhatian akan kebutuhan

spesifik konsumen yang karyawan Happy Puppy Karaoke Gading Serpong

berikan kepada konsumen.

Berdasarkan data-data di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa

mahasiswa dan mahasiswi Universitas Multimedia Nusantara lebih mementingkan

kelengkapan lagu-lagu terbaru, durasi berkaraoke, kondisi bangunan, serta kondisi

peralatan karaoke. Sedangkan ketanggapan karyawan Happy Puppy Karaoke

Gading Serpong, rasa aman bertransaksi dengan Happy Puppy Karaoke Gading

Serpong, dan ucapan salam dan sapa yang diberikan oleh karyawan Happy Puppy
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Karaoke Gading Serpong dirasa tidak terlalu penting karena mahasiswa dan

mahasiswi Universitas Multimedia Nusantara selalu pergi berkaraoke secara

berkelompok, sehingga menunggu bukanlah masalah besar bagi mereka; rasa

aman bertransaksi dirasa tidak terlalu penting karena sebagian besar mahasiswa

dan mahasiswi Universitas Multimedia Nusantara masih membayar menggunakan

uang tunai, sehingga tidak ada risiko pencurian melalui kartu kredit; dan ucapan

salam dan sapa juga dirasa tidak terlalu penting karena mahasiswa dan mahasiswi

Universitas Multimedia Nusantara notabene masih sebaya dengan para karyawan

Happy Puppy Karaoke Gading Serpong.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti

mencoba untuk menyarankan beberapa perubahan guna meningkatkan kepuasan

konsumen Happy Puppy Karaoke Gading Serpong.

Pada dimensi Reliability, peneliti menyarankan agar Happy Puppy

Karaoke Gading Serpong mampu terus melengkapi koleksi lagu dengan lagu-lagu

terbaru dari berbagai aliran musik. Hal ini dikarenakan selera konsumen yang

berbeda-beda, sehingga Happy Puppy Karaoke Gading Serpong bisa cocok

dengan berbagai selera konsumen.

Pada dimensi Tangible, peneliti menyarankan agar Happy Puppy Karaoke

Gading Serpong mampu terus menjaga bangunan eksterior maupun interior agar
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tetap menarik di mata konsumen. Tidak hanya melakukan perawatan terhadap

bangunan, tetapi secara periodik melakukan perubahan desain bangunan guna

mengikuti perkembangan tren desain bangunan dan perubahan selera konsumen.

Meskipun dimensi Responsiveness, Assurance, dan Empathy tidak

memiliki pengaruh secara langsung terhadap customer satisfaction, namun akan

lebih baik apabila ditingkatkan. Pada dimensi Responsiveness, peneliti

menyarankan agar Happy Puppy Karaoke Gading Serpong mampu meningkatkan

ketanggapan karyawan dalam melayani konsumen yang datang. Pada dimensi

Assurance peneliti menyarankan agar Happy Puppy Karaoke Gading Serpong

meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, baik yang melalui uang tunai, kartu

debet, maupun kartu kredit. Pada dimensi Empathy peneliti menyarankan agar

Happy Puppy Karaoke Gading Serpong bisa memberikan ucapan salam dan sapa

yang sesuai dengan gaya anak muda, sehingga tidak terkesan terlalu formal.

5.3 Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Pada penelitian ini, dimesi Responsiveness, Assurance, dan Empathy

dinyatakan tidak memiliki hubungan dengan Customer Satisfaction, namun secara

perkiraan akal sehat (common sense) seharusnya ketiga dimensi ini memiliki

hubungan dengan customer satisfaction. Peneliti sudah menjalankan metodologi

penelitian dengan sebaik-baiknya, sehingga kemungkinan besar penyebab

terjadinya hal ini adalah kurang tajamnya indikator-indikator pertanyaan

kuesioner yang berkaitan dengan ketiga dimensi tersebut. Maka dari itu, peneliti
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menyarankan agar pada penelitian selanjutnya indikator-indikator pertanyaan

kuesioner yang berkaitan dengan ketiga dimensi tersebut dapat dipertajam.

Peneliti juga menyarankan penelitian selanjutnya agar mencari penyebab-

penyebab lain terciptanya customer satisfaction yang belum dapat dijelaskan oleh

penelitian ini.

Terkait dengan keterbatasan obyek dan subjek penelitian ini, yaitu obyek

penelitian yang hanya terpusat pada Happy Puppy Karaoke Gading Serpong dan

subyek penelitian yang hanya dilakukan terhadap mahasiswa Universitas

Multimedia Nusantara, maka peneliti menyarankan adanya perluasan obyek dan

subyek pada penelitian selanjutnya.

Perluasan obyek penelitian dapat dilakukan dengan cara melakukan

penelitian pada Happy Puppy Karaoke secara keseluruhan, tidak hanya Happy

Puppy Karaoke Gading Serpong; atau bahkan penelitian selanjutnya dapat

dilakukan dengan obyek penelitian industri karaoke di Indonesia, yang melibatkan

seluruh perusahaan karaoke yang ada di seluruh Indonesia.

Perluasan subyek penelitian dapat dilakukan dengan cara melakukan

penelitian terhadap masyarakat umum yang pernah atau sering berkaraoke.
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