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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan teknik analisis data yang peneliti 

lakukan mengenai nilai emosional dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

konsumen jasa ekspedisi PT. DAKOTA Cargo Cabang Sukabumi, maka dapat 

diambil suatu kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara keseluruhan, Nilai Emosional, Kualitas Pelayanan, dan Kepuasan 

Konsumen pada PT. DAKOTA Cargo Cabang Sukabumi masuk dalam 

kategori dominan mendekati sedang yang diartikan perusahaan cukup baik 

dalam memuaskan konsumen. Akan tetapi pada indikator-indikator nilai 

emosional, kualitas pelayanan, dan kepuasan konsumen mendapatkan 

penilaian yang sangat rendah. Hal ini terbukti dari penyebaran kuesioner yang 

dilakukan oleh peneliti. Diketahui bahwa sebagian konsumen masih  merasa 

belum puas atas nilai emosinal yang dirasakan dan kualitas pelayanan yang 

diberikan perusahaan tersebut. Seperti pengalaman pelayanan, keadilan  

pelayanan, kemudahan dan kecepatan pelayanan, mengenai kenyamanan 

fasilitas seperti tempat untuk menunggu, pegawai yang merespon setiap 

keluhan dan kebutuhan yang ingin mendapatkan pelayanan, ketersediaan 

saranan komunikasi (sarana telepon), kepastian penyampaian barang tepat 

waktu. Sehingga faktor tersebut mempengaruhi kepuasan konsumen. 

2. Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi menunjukan bahwa nilai 

emosional dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang kuat terhadap 
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kepuasan konsumen.  Hal ini berati ada pengaruh yang positif dan signifikan 

antara nilai emosional dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen 

jasa ekspedisi PT. DAKOTA Cargo Cabang Sukabumi. Sebagian besar 

kepuasan konsumen dipengaruhi oleh faktor nilai emosional dan kualitas 

pelayanan serta sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk pada 

penelitian ini. Hasil analisis data yang didapat pada uji F Nilai Emosional 

(X1) dan Kualitas Pelayanan (X2) terhadap Kepuasan konsumen (Y) 

menunjukan bahwa nilai Fhitung yang diperoleh lebih besar dibandingkan 

dengan nilai Ftabel. Maka pengaruh nilai emosional dan kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen, sehingga signifikan.   

3. Hasil analisis data yang didapat pada uji t Nilai Emosional (X1) dengan 

Kepuasan konsumen (Y) menunjukan bahwa nilai thitung yang diperoleh lebih 

kecil dibandingkan dengan nilai ttabel. Maka pengaruh nilai emosional 

terhadap kepuasan konsumen, sehingga tidak signifikan.  

4. Hasil analisis data yang didapat pada uji t Kualitas Pelayanan (X2) dengan 

Kepuasan konsumen (Y) menunjukan bahwa nilai thitung yang diperoleh lebih 

besar dibandingkan dengan nilai ttabel. Maka pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen, sehingga signifikan. 

5.2  Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran pada jasa 

ekspedisi PT. DAKOTA Cargo Cabang Sukabumi yang dapat dijadikan masukan 

dalam meningkatkan kemajuan perusahaan. Adapun saran yang diberikan sebagai 

berikut: 
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1. Perusahaan harus dapat mempertahankan dan meningkatkan faktor-faktor 

yang mempengaruhi nilai emosional, kualitas pelayanan dan kepuasan 

konsumen yang sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Perusahaan dapat 

melaksanakan faktor-faktor nilai emosional, kualitas pelayanan dan kepuasan 

konsumen secara maksimal serta menyeluruh termasuk pelaksanaannya 

mengenai kesesuaian pengalaman pelayanan yang diberikan, kemampuan 

pegawai saat memberikan keadilan layanan, kemampuan pegawai 

memberikan kemudahan dan kecepataan layanan, kenyamanan fasilitas 

seperti tempat untuk menunggu, pegawai yang merespon setiap keluhan dan 

kebutuhan yang ingin mendapatkan pelayanan, ketersediaan saranan 

komunikasi (sarana telepon), kepastian penyampaian barang tepat waktu 

yang dirasakan konsumen belum maksimal dilakukan dan sesuai dengan 

harapan konsumen. Karena nilai emosional dan kualitas pelayanan tersebut 

dapat berpengaruh pada kepuasan konsumen. 

2. Diharapkan perusahaan dapat mempertahankan nilai emosional, kualitas 

pelayanan dan kepuasan konsumen karena ketiga faktor  ini merupakan kunci 

keberhasilan dan majunya perusahaan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. Perusahaan diharapkan untuk lebih membuat konsumen merasa 

lebih puas pada nilai emosional dan kualitas pelayanan agar konsumen tetap 

setia menggunakan jasa tersebut, dan perusahaan harus memberikan jasa 

layanan yang berkualitas. Karena hal tersebut akan terciptanya informasi dari 

mulut ke mulut, jika perusahaan sudah memberikan jasa layanan ekspedisi 
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terbaik dan maksimal, maka konsumen akan merekomendasikan jasa layanan 

tersebut ke orang lain, keluarga, teman dan lain-lain. 

3. Perusahaan dapat memberikan nilai emosional secara tetap kepada konsumen 

dengan memperhatikan mengenai kemampuan pegawai dalam memberikan 

pengalaman terbaik, keadilan pelayanan, kemudahan dan kecepatan saat 

layanan yang diberikan. Hal ini perusahaan agar mampu membentuk 

kepuasan secara jangka panjang bagi konsumen PT. DAKOTA Cargo Cabang 

Sukabumi. 

Perusahaan dapat memberikan kualitas pelayanan secara maksimal kepada 

konsumen dengan memperhatikan mengenai jaminan, keandalan, bukti fisik, 

empati, dan daya tanggap. Hal ini perusahaan agar mampu membentuk kepuasan 

secara jangka panjang bagi konsumen PT. DAKOTA Cargo Cabang Sukabumi. 


