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BAB V 

SIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN, DAN SARAN 

A. Simpulan  

 Setelah dibahas secara mendalam, simpulan yang dapat diambil dari 

penelitian ini mengenai pengaruh persepsi kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan menggunakan jasa service di Dealer Nissan-Datsun 

Bantul adalah: 

1. Variabel Tangible, Reliabiliy, Responsiveness, Assurance, Empathy 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

pada pelanggan Dealer Nissan-Datsun Bantul Yogyakarta, hal ini 

sudah sesuai dengan hipotesis yang diajukan. 

2. Variabel Tangible berpengaruh secara positif tetapi tidak signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan pada pelanggan Dealer Nissan-Datsun 

Bantul Yogyakarta, hal ini sudah sesuai dengan hipotesis yang 

diajukan. 

3. Variabel Reliability berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan pada pelanggan Dealer Nissan-Datsun Bantul 

Yogyakarta, hal ini sudah sesuai dengan hipotesis yang diajukan. 

4. Variabel Responsiveness berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan pada pelanggan Dealer Nissan-Datsun 

Bantul Yogyakarta, hal ini sudah sesuai dengan hipotesis yang 

diajukan. 



 

 
 

5. Variabel Assurance berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan pada pelanggan Dealer Nissan-Datsun Bantul 

Yogyakarta, hal ini sudah sesuai dengan hipotesis yang diajukan. 

6. Variabel Empathy berpengaruh secara positif tetapi tidak signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan pada pelanggan Dealer Nissan-Datsun 

Bantul Yogyakarta, hal ini sudah sesuai dengan hipotesis yang 

diajukan. 

B. Keterbatasan Penelitian 

 Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti meyakini 

bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. 

Disampaikan melalui keterbatasan penelitian sebagai berikut: 

1. Pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan variabel 

Tangible, Reliabiliy, Responsiveness, Assurance, Empathy 

sebagai variabel independen, oleh sebab itu diharapkan pada 

penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang 

dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan yang menggunakan 

jasa. 

2. Responden pada penelitian ini sangat terbatas, ruang lingkupnya 

hanya pada satu cabang di Yogyakarta, sedangkan cabang 

Nissan-Datsun di Yogyakarta tidak hanya satu cabang. 

Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat meneliti di semua 

cabang Nissan-Datsun yang berada di Yogyakarta. 



 

 
 

C. Saran  

 Berdasarkan dari simpulan dan keterbatasan penelitian, maka saran 

yang akan diberikan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel 

lain yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan seperti loyalias 

pelanggan, dan persepsi harga. 

2. Untuk ruang lingkup responden diharapkan tidak hanya pada 

Dealer Nissan-Datsun Bantu saja, bisa juga di Dealer Nissan-

Datsun Melati dan Dealer Nissan Datsun Tegalrejo. 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan di Dealer Nissan-Datsun Bantul, 

sehingga pelanggan lebih puas dengan pelayanan yang diberikan. 

4. Diharapkan Dealer Nissan-Datsun Bantul lebih sering lagi 

melakukan kegiatan promosi dan meningkatkan informasi 

mengenai peningkatan pelayanan. 

5. Bagi masyarakat sebaiknya mempertimbangkan dahulu dengan 

baik-baik sebelum menggunakan jasa service, sehingga tidak 

kecewa jika pelayanan service tersebut kurang sesuai dengan apa 

yang diharapkan.



 

 
 

 


