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BAB 1\' 

KESI~fPl1LAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasH peneiitian yang dilakukan oleh penulis kepada 100 resp'onden 

sena melakukan analisa data terhadap has;l ja\vaban para responden, rnaka kesimpulan

kcsimpulan yang dapat pcnulis ambil : 


1) Karakteristik-karak1eristik konsumen pada Studio Rekalnan "X" adalah sbb : 


a. 	 Tingkat usia yang terbesar adalah kelo111pok usia 20-30 tahun. 

b. 	 Tingkat pendidikan konsumennya sebagian besar adalah SLTA. 

c. 	 Jenis pckerjaan konsumennya sebagian b~sar adalah 

pelajar/mahasis\va. 

d. 	 Tingkat pendapatanJuang saku perbulan dari konsunlen sebagian besar 

diba\vah Rp. 250.000,00. 

2) 	 Alasan konsumen menggunakan jasa studio rckaman sebagian besar untuk 

dita\varkan pada produser yang mungkin benninat dan biaya yang dikeluarkan untuk 

proses in1 sebagian besar ditanggung bersama grup masing-nlasing. 

3) 	 Berdasarkan skala pr;oritas ternyata atribut-atribut dari harapan konsUlnen yang 

paling diinginkan konsumen adalah sbb: biaya sewa yang memadai,alat rekaman, 

operator yang handal, alat musik yang standar, dan ketepatan \vaktu .Kelima atribut 

ltu merupakan atribut yang sangat diinginkan konsumen selai atribut berikut 

ini:keamanan , perhatian, keramahan, kemudahan dihubungi dan kenyamanan. 
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4) 	Berdasarkan Uji Jenjang Bertnnda Vvilcoxon dapnt disimpulknn bnh\vn Hoyailu 

tingkat harapan yang telah sesuai dcngan persepsi konsumen ternyata dap:.H 

diterima hanya pada satu atribut yaitu kemudahan dihubungi diman Z hitung = 

1,1441 < Z tabel=1,65. Pada kesembilan atribut lainnya te~jadi penolakan Ho 

dimana berarti hampan konsunlen terhadap atri but-atri but atat ll1usik, alat 

rekaman, operator,ketepatan waktu, kenyamanan, perhatian,keamanan,biaya sewa 

dan keramahan belum terpenuhi atau masih diatas tingkat persepsinya dan berarti 

terjadi penerimaan H 1 karena hasi-hasilnya bcrada di daerah penolakan Ho. 

4.2.. Saran 

Dengan memperhatikan hasil dari analisa yang dilakukan dengan 

membandingkan setiap atribut dari variabel harapan konsumen dan persepS1 

konsumen maka sara-saran dari penulis pada pihak perusahaan dengan 

per6mbangan-pcrtimbangan scpeni sumbcr daya yang d_imitiki pihak' pcrusahaan, 

perilaku konsumen dan pasar sasaran adalah sbb: 

1) 	 Pihak perusahaan perlu mengantisipasi tuntutan konsumen yang semLlkin 

meningkat dan bemgam atas kualitas jasa rekaman. Ini disebabkan karena tingkat 

kemakmuran masyarakat yang scmakin bcrkcmbang dan sC.1nakin krilisnya 

masyarakat dalam memilih suatu karya seni khususnya musik yang sesuai dengan 

harapan mereka. Jika kepuasan konsumen berkembang sesuai dengan tingkat 

kemakmumn masyarakat maka pihak Studio Rekaman "LX" harrls berbenah untuk 

mcmpcrhaiki mutu pclayanannya guna mcmhcri kcpuasan pada pihak konsumcn 

agar tidak ditinggalkan. 


