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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan seperti bab terdahulu, maka 

dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Persamaan regresi berganda adalah Y = -0.216 + 0.146 x1 + 0.029 x2 + 0.133 

x3 + 0.359 x4 + 0.466 x5 

2. Koefisien Determinasi 

   Dari hasil analisis regresi diperoleh Adjusted R Square sebesar 

Adjusted R Square sebesar 0,755 = 75,5%, artinya 75,5% perubahan 

variabel Y atau kepuasan pengguna perpustakaan disebabkan oleh dimensi 

kualitas pelayanan (x), sedangkan sisanya sebesar 24,5 % disebabkan oleh 

variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 

3. Uji hipotesis 

a. Uji t 

1) Dari hasil analisis diperoleh thitung (1.251) < ttabel 2,0244 dengan 

nilai p value sebesar 0.219 >   (0,05) berarti H1 ditolak, hal ini 

berarti bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan tangible terhadap 

kepuasan mahasiswa pengguna perpustakaan. 

2) Dari hasil analisis diperoleh thitung (0.306) < ttabel 2,0244 dengan 

nilai p value sebesar 0.761 <   (0,05) berarti H2 ditolak, hal ini 

berarti bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan reliability 

terhadap kepuasan mahasiswa pengguna perpustakaan. 
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3) Dari hasil analisis diperoleh thitung (1.056) < ttabel 2,0244 dengan 

nilai p value sebesar 0,014 <   (0,05) berarti H3 ditolak, hal ini 

berarti bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan responsiveness 

terhadap kepuasan mahasiswa pengguna perpustakaan. 

4) Dari hasil analisis diperoleh thitung (2.656) > ttabel 2,0244  dengan 

nilai p value sebesar 0.011 <  (0,05) berarti H4 diterima, hal ini 

berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan assurance terhadap 

kepuasan mahasiswa pengguna perpustakaan. 

5) Dari hasil analisis diperoleh thitung (3.302) > ttabel 2,0244  dengan 

nilai p value sebesar 0.002 <  (0,05) berarti H5 diterima, hal ini 

berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan emphaty terhadap 

kepuasan mahasiswa pengguna perpustakaan. 

B. Saran 

Adapun beberapa saran yang dapat penulis kemukakan untuk dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan adalah sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini faktor tangible tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan mahasiswa pengguna perpustakaan, namun arahnya positif, oleh 

karena itu perpustakaan kampus Unika Widya Mandala Madiun 

diharapkan tetap dapat meningkatkan ruangan yang menarik, 

memperhatikan kebersihan tempat dan kenyamanan ruangan, dan 

penampilan karyawan yang bersih, rapi, dan berpakaian serasi.   

2. Dalam penelitian ini faktor reliability tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan mahasiswa pengguna perpustakaan, namun arahnya 

positif, oleh karena itu perpustakaan kampus Unika Widya Mandala 
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Madiun diharapkan tetap memperhatikan kemampuan karyawan dalam 

menguasai program database di perpustakaan dan program e-library yang 

disediakan, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kepuasan mahasiswa 

dalam mengakses program dan membantu mahasiswa dalam 

memanfaatkan layanan ditawarkan perpustakaan.  

3. Dalam penelitian ini faktor responsiveness tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan mahasiswa pengguna perpustakaan, namun arahnya 

positif, oleh karena itu perpustakaan kampus Unika Widya Mandala  

Madiun tetap diharapkan dapat secara cepat dan teratur memberikan 

layanan ekstra untuk memenuhi keinginan kepuasan mahasiswa dan untuk 

meningkatkan kepuasan mahasiswa. 

4. Dalam penelitian ini faktor assurance berpengaruh positif signifikan  

terhadap kepuasan mahasiswa pengguna perpustakaan, oleh karena itu 

pengelola perpustakaan Kampus Unika Widya Mandala Madiun 

diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan rasa nyaman dan 

percaya diri mahasiswa, mampu dan mau memberikan informasi tentang 

koleksi kepustakaan yang disediakan perpusatkaan sesuai harapan 

kepuasan mahasiswa, menyediakan pelatihan atau pun melatih karyawan 

secara baik agar lebih berpengalaman dan kompeten. 

5. Dalam penelitian ini faktor emphaty berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepuasan mahasiswa pengguna perpustakaan, dimana 

pengaruhnya dominan, oleh karena itu perpustakaan kampus Unika Widya 

Mandala Madiun  dapat tetap mempertahankan dan meningkatkan 
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kepuasan mahasiswa berkaitan dengan faktor emphaty karyawan dengan 

mendorong karyawan agar meningkatkan perhatian pada kebutuhan dan 

keinginan kepuasan mahasiswa pengguna perpustakaan serta melakukan 

antisipasi kebutuhan dan keinginan kepuasan mahasiswa atas pelayanan di 

perpustakaan.   

 



 



 


