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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penanganan Keluhan yang 

diberikan oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur kepada distributor. Dari hasil 

data yang telah diolah di atas, atribut penanganan keluhan yang mendapat 

jawaban positif dari responden dapat menghantarkan kepada kepuasan 

konsumen distributor Pupuk Kaltim. Untuk mengetahui peranan 

penanganan keluhan distributor non subsidi di PT. Pupuk Kalimantan Timur 

Area Jawa Timur, peneliti menggunakan atribut penanganan keluhan, yakni: 

empati, kecepatan dalam menangani komplain, keadilan dalam memecahkan 

masalah atau komplain dan kemudahan dalam menghubungi perusahaan. 

Berdasarkan hasil tabulasi data yang telah diolah dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: Atribut empati dari penanganan keluhan dapat 

dikatakan baik dan telah memenuhi kepuasan konsumen distributor non 

subsidi. Hal ini dibuktikan dari banyaknya responden yang memberikan 

tanggapan setuju mengenai karyawan yang selalu memberikan perhatian 

secara khusus kepada distributor yang marah. Selain itu juga karyawan 

Pupuk Kaltim selalu sabar melayani dalam menghadapi komplain, ramah 

dan peduli dalam menangani komplain, serta memberikan kompensasi 

terhadap produk yang cacat/rusak juga turut menambah tingkat kepuasan 

konsumen. Kecepatan dalam menangani komplain, Karyawan Pupuk Kaltim 

selalu bertindak dengan cepat ketika menangani komplain dari distributor, 

profesionalisme karyawan dalam menangani komplain dan cepat dalam 

menangani penggantian produk yang cacat/rusak merupakan bukti dari 

pemberian pelayanan yang baik yang diberikan oleh Pupuk Kaltim sehingga 

distributor merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Keadilan dalam 

memecahkan masalah, karyawan Pupuk Kaltim telah memberikan 

pelayanan yang baik dengan bertindak adil dalam memecahkan suatu 

masalah atau komplain tanpa melihat status ekonomi dan pendidikan dari 

distributor, sehingga distributor merasa dihargai. Kemudahan untuk 
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menghubungi perusahaan, kemudahan untuk menghubungi perusahaan 

dalam menyampaikan komplain, tidak berbelit-belit dalam menangani 

komplain dan kemudahan yang didapat dalam proses pemberian kompensasi 

terhadap produk yang cacat/rusak dapat menciptakan kepuasan konsumen, 

sehingga distributor merasa bahwa keluhan yang diberikan ditanggapi 

dengan baik dan distributor merasa dianggap penting oleh perusahaan. 

Kepuasan konsumen adalah yang nomor satu.  

4.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penanganan Keluhan 

Distributor Non Subsidi di PT. Pupuk Kalimantan Timur Area Jawa Timur, 

peneliti memberikan saran atas hasil penelitian yang didasarkan pada 

perhitungan rata-rata dari setiap atribut penanganan keluhan. Dari hasil yang 

diperoleh didapatkan atribut keadilan dalam memecahkan masalah dengan 

rata-rata terendah dibandingkan dengan atribut lain. Saran dari peneliti 

sesuai dengan permasalahan yang ada terkait dengan atribut keadilan dalam 

memecahkan masalah di Pupuk Kaltim adalah penanganan terhadap keluhan 

yang disampaikan oleh distributor, masih ada karyawan Pupuk Kaltim yang 

kurang bersikap tidak adil dalam menangani keluhan yang disampaikan oleh 

distributor. Untuk itu MGR. Promosi & Pelayanan dan MGR. Humas yang 

bertanggungjawab terkait penanganan keluhan, menegur dan memberikan 

sanksi terhadap karyawan yang melakukan sikap tidak adil dalam 

menangani keluhan distributor. Pemberian sanksi tersebut bertujuan agar 

karyawan tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dan perlu adanya 

pengawasan yang diberikan pada setiap karyawan yang menangani keluhan 

distributor agar profesionalisme terhadap penanganan keluhan yang 

disampaikan oleh distributor. 
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