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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan dalam penelitian ini guna menjawab 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Pengaruh tingkat kualitas pelayanan dalam dimensi sebagai berikut: 

a. Penampilan Fisik (Tangible) 

1) Terminal pelabuhan bersih dengan tingkat kesesuaian 47.93% 

2) Petugas berpenampilan rapi dengan tingkat kesesuaian 43.48% 

3) Fasilitas toilet bersih dengan tingkat kesesuaian 72.50% 

4) Ruang tunggu nyaman dengan tingkat kesesuaian 87.41% 

b. Kehandalan (Reliability) 

1) Pelayanan yang diberikan cepat dengan tingkat kesesuaian 78.85% 

2) Pelayanan yang diberikan tepat waktu dengan tingkat kesesuaian 

76.36% 

3) Pelayanan yang diberikan tidak ada kesalahan dengan tingkat 

kesesuaian 67.02% 

4) Melayani dengan sikap yang simpatik dengan tingkat kesesuaian 

75.74% 

c. Tanggapan (Responsiveness) 

1) Melayani dengan tanggap dengan tingkat kesesuaian 63.04% 

2) Menyampaikan informasi dengan jelas dengan tingkat kesesuaian 

58.79% 

3) Informasi yang disampaikan mudah dimengerti dengan tingkat 

kesesuaian 58.52% 

4) Petugas cepat merespon apabila terdapat masalah dengan tingkat 

kesesuaian 62.45% 

d. Kepastian (Assurance) 

1) Petugas sopan santun dengan tingkat kesesuaian 69.54% 

2) Petugas mampu berkomunikasi dengan baik dengan tingkat kesesuaian 

59.45% 

3) Petugas mempunyai pengetahuan baik untuk menjawab pertanyaan 

penumpang dengan tingkat kesesuaian 68.64% 

4) Petugas membantu penumpang dengan baik dengan tingkat kesesuaian 

77.28% 

e. Empaty (emphaty) 
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1) Petugas mengatur tempat duduk penumpang agar siap pakai dengan 

nyaman dengan tingkat kesesuaian 58.28% 

2) Petugas membantu penumpang untuk menggunakan fasilitas terminal 

dengan tingkat kesesuaian 77.49% 

3) Petugas dapat mengetahui keinginan penumpang secara akurat dan 

spesifik dengan tingkat kesesuaian 97.16% 

4) Petugas mempersiapkan ruang tunggu bagi penumpang dengan tingkat 

kesesuaian 75.34% 

 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kualitas pelayanan terhadap 

tingkat kepuasan customer Terminal penumpang Pelabuhan Murhum 

Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara melalui uji kartesius: 

a) Terminal pelabuhan bersih 

b) Petugas berpenampilan rapi 

c) Menyampaikan informasi dengan jelas 

d) Informasi yang disampaikan mudah dimengerti 

e) Petugas cepat merespon apabila terdapat masalah 

 

3. Faktor yang harus dipertahankan dari pelanggan/konsumen terhadap 

pelayanan Terminal penumpang Pelabuhan Murhum Baubau, Sulawesi 

Tenggara oleh Pelabuhan Murhum Baubau, Sulawesi Tenggara: 

a) Melayani dengan tanggap 

b) Pelayanan yang diberikan cepat 

c) Pelayanan yang diberikan tepat waktu 

d) Pelayanan yang diberikan tidak ada kesalahan 

 

1.2. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, saran dan masukan 

yang dapat diberikan pada pihak-pihak yang terkait guna perbaikan kedepannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan Pelabuhan Murhum Baubau, Sulawesi Tenggara agar dapat 

memperhatikan tingkat kebersihan pelabuhan sehingga akan menciptakan 

kenyamanan bagi penumpang 

Diharapkan penelitian selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik yang sama 

untuk menggunakan teknik analisis yang lain untuk mengetahui tingkat kualitas 

pelayanan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. 


