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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari laporan diatas yaitu: 

1. Terjadi kesenjangan pada dimensitangibles, reliability, dan assurance.

2. Kesenjangan atas masing-masing poin dalam dimensi tersebut dapat

diselesaikan dengan solusi yang dipaparkan sebelumnya di bagian

pembahasan. Kesenjangan pada dimensi tangibles terjadi perihal

kurang informatifnya website yang ada, karena website tidak berfungsi

secara maksimal. Sebaiknya website yang sudah ada lebih dikelola

agar efektif dalam penyebaran informasi mengingat semakin majunya

teknologi. Kemudian poin lainnya yaitu konsumsi yang dinilai kurang

sesuai, alangkah baiknya UPT P3E merubah menu yang ada atau

merubah cara penyajian menu makanan tersebut. Pada dimensi

reliability kesenjangan juga bernilai negatif pada poin pembagian

waktu yang dinilai kurang tepat sesuai jadwal. Dan dimensi terakhir

yaitu assurance yang menyatakan bahwa jawaban yang diberikan

kurang informatif karena peserta membutuhkan gambaran secara nyata

dalam wujud sikap apa yang harus dilakukan nantinya. Peserta

membutuhkan sarana untuk mempraktekkan ilmu yang diberikan.

4.2 Saran 

Dari kesenjangan yang terjadi alangkah baiknya agar pihak UPT 

P3E lebih menghimbau kepada pemateri untuk menyampaikan materi 

mengikuti jadwal yang ada. Kedepannya mungkin UPT P3E mengadakan 

pelatihan dengan membawa peserta ke pabean dan menunjukkan seputar 

cara dan kesulitan dalam kepengurusan ekspor-impor. Serta UPT P3E 

Jawa Timur sebaiknya memperhatikan kelengkapan jasanya seperti media 

informasi yang digunakan. Karena teknologi sekarang semakin maju. Jika 

ingin digunakan oleh banyak orang maka seharusnya ditingkatkan lagi 
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perawatan situs website sebagai gerbang utama penyaluran informasi ke 

IKM/UKM. Kemudian sebaiknya menghimbau peserta pelatihan untuk 

mengisi lembar evaluasi lebih baik lagi agar dapat dinilai secara nyata 

bagaimana kualitas dari materi atau pun pemateri yang disediakan. 

Sehingga kedepannya metode ini merupakan cara yang paling efektif bagi 

UPT P3E Jawa Timur dalam membenahi jasa yang diberikan. 
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