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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan yang menjawab tujuan dari penelitian dan 

saran yang diberikan kepada pemilik Apple car wash. 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil dari kuesioner didapatkan ada 26 variabel yang 

mempengaruhi pelanggan dalam menggunakan jasa pencucian mobil di Apple car 

wash. Berdasarkan Importance Performance Analysis dari 26 didapatkan empat 

variabel yang perlu diperbaiki yaitu karyawan dapat membuat pelanggan percaya 

terhadap layanan yang diberikan, memiliki nama yang baik atau dicap sebagai 

tempat cuci yang baik oleh masyarakat, karyawan memahami betul jasa yang 

diberikan sehingga dapat menjawab setiap pertanyaan pelanggan, dan karyawan 

memberikan penjelasan apabila dilakukan/diberikan jasa tambahan. Akar masalah 

dari variabel yang bermasalah yaitu pekerja kurang istirahat, kurangnya jumlah 

karyawan, kurangnya tempat sampah, tidak dilakukan pengarahan untuk karyawan 

secara berkala, tidak sungguh - sungguh dalam pelatihan, tempat sampah penuh, 

keterlambatan dari perawatan mesin, sering dipakai dan tidak diganti, karyawan 

sedang tidak dalam kondisi baik, karyawan bercanda saat bekerja, perawatan mesin 

yang kurang baik, tidak serius dalam bekerja, cara penyampaian pelatihan 

dilakukan dengan cepat, karyawan tidak memperhatikan dengan baik. 

Usulan yang diberikan adalah penambahan jumlah pekerja dengan 

menganalisis keramaian pengunjung, pembersihan tempat sampah rutin dan 

penggunaan tempat sampah yang maksimal, mengoptimalkan setiap perawatan, 
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pengunjung, penggantian dilaksanakan apabila karyawan merasa perlu diganti, 

mengoptimalkan setiap perawatan, pengarahan berkala untuk mengingatkan 

kembali pelatihan yang diberikan, manajer menjelaskan terkait hal tersebut dengan 

tegas, pemilihan orang yang tepat dalam pemberian pelatihan, dan pembersihan 

tempat sampah rutin dan penggunaan tempat sampah yang maksimal. 

5.2 Saran 

 

Saran yang diberikan kepada perusahaan adalah penerapan usulan 

perbaikan diharapkan dilakukan dengan konsisten sehingga hasil yang didapatkan 

juga akan maksimal dan pembuatan SOP secara tertulis. Saran untuk peneliti 

selanjutnya adalah melakukan line balancing untuk mengukur jumlah antrian dan 

pengukuran waktu kerja. 

 

 

penggantian dilaksanakan apabila karyawan merasa perlu diganti, manajer 

menjelaskan terkait hal tersebut dengan tegas, pemilihan orang yang tepat dalam 

pemberian pelatihan dan pengarahan berkala untuk mengingatkan kembali 

pelatihan yang diberikan. 

Dengan metode pembobotan, prioritas usulan yang harus diterapkan oleh 

perusahaan adalah penambahan jumlah pekerja dengan menganalisis keramaian 


