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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Urutan pertama dari tingkat kepentingan adalah atribut kemasan produk. Hal 

tersebut terjadi karena kemasan merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi orang untuk melakukan keputusan pembelian suatu produk, 

karena dengan kemasan yang unik dan menarik dapat membuat orang menjadi 

penasaran dan ingin mencobanya. Sementara, peringkat pertama dalam 

tingkat kepuasan adalah terkait atribut kemudahan dijangkau, karena seperti 

kita ketahui kedai kopi Janji Jiwa memilki cabang mencapai 400 gerai di 50 

kota seluruh Indonesia sehingga besar kemungkinan kemudahan dalam 

menjangkau cabang dari kedai kopi Janji Jiwa. 

2. Tingkat kesesuaian atribut kedai kopi Janji Jiwa memiliki nilai 93,89%. 

Seluruh atribut yang ada mempunyai nilai di atas 80% atau hampir mendekati 

100%, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kesesuaiannya antara 

kepentingan dan kepuasan sudah baik. Dengan tingkat kesesuaian yang di atas 

80% dapat dikatakan bahwa kinerja atribut- atribut tersebut sudah mendekati 

harapan dari pelanggan. 

3. Analisis Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kepuasan (Importance and 

Performance Analysis) memetakan atribut ke dalam empat kuadran, yaitu 

Kuadran I Prioritas Utama, Kuadran II Pertahankan Prestasi, Kuadran III 

Prioritas Rendah, dan Kuadran IV Berlebihan. 
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a. Kuadran I Prioritas Utama terdapat empat atribut, yaitu (1) Ketersediaan 

menu yang tercantum, (2) Petugas memberi pelayanan cepat, (3) Stabilitas 

rasa, (4) Volume produk. Faktor-faktor dianggap penting oleh pelanggan 

tetapi pada kenyataannya faktor-faktor ini belum sesuai seperti yang 

diharapkan (tingkat kepuasan yang diperoleh masih sangat rendah).  

b. Kuadran II Pertahankan Prestasi terdapat tujuh atribut, yaitu (1) Petugas 

melayani dengan andal, (2) Waktu beroperasi yang baik, (3) 

Profesionalitas petugas, (4) Pelayanan yang meyakinkan, (5) Keramahan 

petugas pelayanan, (6) Petugas memperhatikan keinginan pelanggan , (7) 

Kemasan produk. Faktor-faktor tersebut dianggap penting oleh pelanggan 

dan faktor-faktor yang dianggap oleh pelanggan sudah sesuai dengan yang 

dirasakannya sehingga tingkat kepuasannya relatif lebih tinggi.  

c. Kuadran III Prioritas Rendah  terdapat satu atribut, yaitu (1) Petugas 

memberikan informasi. Atribut-atribut yang termasuk dalam kuadran ini 

dapat dipertimbangkan kembali karena pengaruhnya terhadap manfaat 

yang dirasakan oleh pelanggan sangat kecil. 

d. Kuadran IV Berlebihan terdapat tiga atribut, yaitu (1) Kemudahan 

dijangkau, (2) Petugas berpenampilan rapi, (3) Peralatan modern. Faktor 

kinerja yang dianggap kurang penting oleh pelanggan dan dirasakan 

terlalu berlebihan. 

4. Hasil perhitungan CSI didapatkan nilai presentase sebesar 0,832 atau 83.2% 

dari hasil perhitungan. Nilai tersebut berada pada kisaran 0,81 – 1,00 atau 81% 

- 100%,  sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan responden 

merasa sangat puas terhadap kinerja dari kedai kopi Janji Jiwa . Meskipun 



113 
 

 
 

demikian, pihak manajemen perusahaan harus tetap meningkatkan kinerjanya, 

hal ini dilakukan agar nilai CSI meningkat hingga mendekati 100%. 

5. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini didapatkan jumlah dari switcher 

buyer sebesar 81,8%. Jumlah habitual buyer sebesar 38%. Jumlah dari satisfied 

buyer sebesar 73,4%. Jumlah likes the brand  sebesar 43,5%. Jumlah 

committed buyer sebesar 66,9%. Dari kondisi ini menyebabkan tidak 

membentuk piramida loyalitas dengan segitiga terbalik, dikarenakan jumlah 

dari switcher buyer lebih besar daripada committed buyer. 

5.2 Saran 

1. PT. Luna Boga Naraya sebagai manajemen dari kedai kopi Janji Jiwa 

sebaiknya selalu melakukan penelitian secara periodik tentang tingkat 

kepuasan pelanggan, sehingga diharapkan perusahaan akan mengetahui apa 

saja yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan untuk dapat menciptakan 

suatu kepuasan setiap saat terhadap mereka. 

2. Saat ini kedai kopi sudah sangat menjamur di sekitar kita, hal tersebut 

menunjukkan bahwa sangat banyak pesaing yang sejenis dari kedai kopi Janji 

Jiwa. Maka dari itu perusahaan harus bisa memperbaiki atribut-atribut yang 

dirasa sangat penting bagi pelanggan namun kinerjnya masih kurang seperti 

ketersediaan menu yang tercantum, petugas memberi pelayanan cepat, 

stabilitas rasa, volume produk. Cara memperbaiki kinerja perusahaan dalam 

atribut yang dianggap kurang memuaskan adalah sebagai berikut: 

a. Dalam hal ketersediaan menu yang tercantum adalah dengan selalu 

konsisten dengan apa saja yang telah terdapat di menu, sehingga seluruh 

menu yang tercantum dapat dipesan. 
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b. Kemudian untuk atribut petugas melayani dengan cepat diperbaiki dengan 

menentukan aturan terhadap petugas pelayanan untuk memberikan 

maksimal waktu dalam melayani pelanggan, agar pelanggan  cepat dalam 

melakukan pelayanan. 

c. Untuk atribut stabilitas rasa dapat diperbaiki dengan memberikan pelatihan 

kepada para petugas pelayanan dan mementukan takaran yang paten agar 

rasa yang dihasilkan didalam produknya sama disetiap franchise. 

d. Untuk atribut volume produk dapat diperbaiki dengan menyediakan 2 

ukuran cup, yang standart dan yang besar agar pelanggan dapat 

menyesuaikan volume produk yang ingin di konsumsi.  

Namun bukan berarti hanya terfokus kepada keempat atribut itu saja, 

atribut lain yang sudah memenuhi kepuasan pelanggan juga harus tetap 

dipertahankan ataupun ditingkatkan. Sehingga dapat menghasilkan kepuasan 

pelanggan dan akan menimbulkan loyalitas dari pelanggan itu sendiri 

3. Berdasarkan dari hasil analisis tingkat loyalitas pelanggan terhadap kedai kopi 

Janji Jiwa, responden yang menyatakan setia terhadap kopi Janji Jiwa yaitu 

sebesar 66,9%. Namun nilai tersebut tidak lebih besar dari switcher buyer  yaitu 

sebesar 81,8% maka dari itu perusahaan hendaknya semakin meningkatkan 

kinerja faktor-faktor kepuasan pelanggan yang membentuk kesetiaan 

pelanggan terhadap kedai kopi Janji Jiwa yaitu faktor reliability, 

responsiveness, assurance, emphaty, dan tangiable, sehingga nantinya akan 

semakin meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap merek tersebut. Loyalitas 

pelanggan terhadap kedai kopi Janji Jiwa dapat ditingkatkan dengan beberapa 
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cara antara lain meningkatkan kualitas produk terkait rasa, volume dan 

kemasan yang disajikan kepada pelanggan sesuai dengan harga yang di 

tawarkan, memberikan pembeda atau ciri khas terhadap produk agar pelanggan 

tetap memiliki alasan untuk setia terhadap produk dan tidak tergoda untuk 

beralih kemerek lain dikarenakan kemungkinan produk pesaing memilki harga 

yang lebih murah, menjalin kedekatan dengan pelanggan salah satunya dengan 

membuka saluran customer care yang dapat menampung semua keluhan, 

kebutuhan maupun keinginan konsumen. 


