
BAB VI

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan pengolahan data pada penelitian, maka dapat
disimpulkan bahwa :

l . Terjadi GAP antara tingkat kepentingan dan tingkat kinerja. Hal tersebut
dapat dilihat dari nilai dari masing-masing variabel tingkat kepentingan
yang lebih tinggi dibandingkan nilai masing-masing variabel tingkat
kinerja pada uji t berpasangan. Sedangkan pada analisis kuadran, prioritas
utama yang perlu diperbaiki yaitu :

(l). Kemudahan parkir,

(2). Kebersihan dah kenyamanan area perbelanjaan

(3). Display/tampilan untuk produk daging dan ikan segar
(4). Display/tampilan untuk dairy food dan frozen food
(5). Kecepatan kasir saat menangani transaksi

Adanya hubungan yang sigrrifikan antara tingkat kep,,r"- dengan tingkat
loyalitas yang ditunjukkan pada uji korelasi maupun regresi. Meskipun
pada uji regresi yang memiliki pengaruh signifrkan hanya variabel tingkat
keptusan untuk atribut yang berkaitan dengan pembelian.

Dari analisis GAP dan analisis lcuadran, maka didapatkan usulan perbaikan
yang sesuai dengan aspek kepentingan, kepuasan, dan loyalitas sebagai
berikut :

(l). Menyediakan area parkir yang ada di Restoran Mutiara sebagai area
parkir bersama dengan Bonnet swalayan pada kondisi area parkir di
Restoran Mutiara kosong. Hal ini dimrurgkinkan karena pemirik
Restoran Mutiara juga pemilik Bonnet swalayan.

(2). Berkoordinasi dengan pihak ruar daram har ini adalah juru parkir
yang beroperasi di sekitar area Bonnet swalayan.
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(3). Menambah pramuniaga khususnya untuk membantu kasir dalam
memasukkan barang belanjaan ke dalam kantong plastik, terutama
pada saat suasana Bonnet swalayan ramai.

(4). Melakukan pembersihan terutama merapikan tumpukan kardus_
kardus yang tidak terpakai di sudut-sudut lorong.

Menata ulahg daging yang drjual agar terlihat lebih rapi dan menarik.
Menata ulang rak wrtulr. dairy food danfrozen/ood, khususnya pada
rak susu yang penempatannyaterlalu tinggi.

Melalui usulan perbaikan tersebut, diharapkan dapat menjadi saran atau
usaha perbaikan bagi pihak Bonnet swalayan untuk memperbaiki kekurangan
yang ada saat ini.

(5).

(6).
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