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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 4.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian kualitas pelayanan website 

TokoPerhutani.com terhadap kepuasan pelanggan kayu jati di Perum Perhutani divisi regional 

Jawa Timur menghasilkan rata-rata yang baik dengan beberapa konsumen yang memilih setuju 

dan sangat setuju namun ada beberapa responden yang memilih tidak setuju, maka dari hasil 

analisis tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa: 

1. Kualitas Penggunaan (Usability Quality)  

Kualitas pelayanan pada indikator pertanyaan kualitas kegunaan dapat dikatakan 

sudah sangat baik dan memenuhi kepuasan pelanggan, karena kebanyakan responden 

menyatakan setuju dan sangat setuju pada indikator pertanyaan ini. 

2. Kualitas Informasi (Information Quality)  

Kualitas pelayanan pada indikator pertanyaan kualitas informasi dapat dikatakan baik 

dan sudah memenuhi kepuasan pelanggan, meskipun ada beberapa responden yang 

menyatakan tidak setuju pada beberapa indikator pertanyaan ini, namun masih lebih 

dominan yang menyatakan setuju dan sangat setuju.  

3. Kualitas Interaksi (Interaction Quality)   

Kualitas pelayanan pada indikator kualitas interaksi dapat disimpulkan bahwa Perum 

Perhutani sangat baik dalam interaksi dengan pelanggan melalui website 

TokoPerhutani.com dan sudah memenuhi kepuasan pelanggan meskipun ada 

beberapa responden yang menyatakan tidak setuju pada beberapa indikator 

pernyataan ini.  

4. Kepuasan Pelanggan  

Dalam penelitian ini dapat terlihat bahwa responden merasa sangat puas terhadap 

kualitas pelayanan website yang diberikan oleh Perum Perhutani divisi regional Jawa 

Timur, maka Perum Perhutani berhasil memenuhi harapan sesuai yang diinginkan 

pelanggan meskipun ada beberapa saja responden yang menyatakan tidak setuju. 

 

  



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

43 
TUGAS AKHIR                                         IMPLEMENTASI WEBSITE QUALITY...                               TALITHA A.                               
  

4.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka peneliti ingin mengajukan beberapa 

saran yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak Perum 

Perhutani divisi regional Jawa Timur yaitu: 

 

1. Sebaiknya Perum Perhutani memberikan tampilan website yang lebih menarik 

dengan memberikan visual gambar agar dapat memudahkan calon pelanggan dalam 

memahami dan melakukan transaksi belanja melalui website TokoPerhutani.com. 

2. Sebaiknya Perum Perhutani perlu memberikan informasi tata cara pada konsumen 

bagaimana cara melakukan pembelian melalui website TokoPerhutani.com agar 

pelanggan paham dan mudah menggunakannya. Dapat membuat berupa video tata 

cara pembelian maupun brosur iklan yang mengedukasi konsumen.  

3. Sebaiknya Perum Perhutani perlu memberikan jaminan atas informasi harga dan 

mampu bersaing pada produk kayu jati yang tercantum pada website 

TokoPerhutani.com untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. 

4. Sebaiknya Perum Perhutani memberikan fitur khusus pada website 

TokoPerhutani.com untuk pelanggan yang ingin menyampaikan keluhan kritik 

maupun saran yang ingin disampaikan, dapat berupa livechat maupun call center 

yang mudah dihubungi. 

5. Sebaiknya Perum Perhutani dapat menetapkan karakteristik pelanggan sesuai dengan 

umur maupun kategori pelangganya sesuai sasaran segmentasi pelanggan yang 

ditargetkan menjadi calon konsumen kayu jati pada website TokoPerhutani.com 

 

 

 

 

 

 

 


