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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Melalui hasil analisa yang telah dilakukan baik secara deskriptif maupun 

statistik dengan Maximum Likehood melalui program AMOS 19.0 maka dapat 

ditarik kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah 

dilakukan yaitu sebagai berikut: 

1. Kualitas pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan yang 

berarti bahwa semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh Giant 

Hypermarket maka para pelanggan akan merasa semakin puas. 

2. Kepuasan pelanggan berpengaruh tidak signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan berarti bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan tidak 

membuat pelanggan menjadi loyal terhadap Giant Hypermarket. Jadi hipotesis 

pada penelitian yang menyatakan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada Giant Hypermarket tidak dapat 

diterima. 

3. Kepercayaan pelanggan berpengaruh tidak signifikan terhadap  loyalitas 

pelanggan berarti bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan pelanggan tidak 

membuat pelanggan menjadi loyal terhadap Giant Hypermarket. Jadi hipotesis 

pada penelitian yang menyatakan bahwa kepercayaan pelanggan berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada Giant Hypermarket tidak dapat 

diterima. 
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4. Citra perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

berarti bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan tidak membuat 

pelanggan menjadi loyal terhadap Giant Hypermarket. Jadi hipotesis pada 

penelitian yang menyatakan bahwa citra perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan pada Giant Hypermarket tidak dapat diterima. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penelitian ini memiliki beberapa 

keterbatasan. Adapun keterbatasan tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Keterbatasan waktu responden untuk mengisi kuesioner sehingga 

pengisiannya terkesan terburu-buru. 

2. Goodnes of  fit  masi 4 kreteria yang baik atau fit. Sehingga perlu tambahan 

teori atau tambahan indikator. 

5.3. Saran 

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah disimpulkan, maka peneliti 

dapat memberikan saran – saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pihak – 

pihak yang terkait dengan penelitian ini. Adapun saran-sarannya adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk Giant Hypermarket 

a. Dilihat dari hasil olah data pada variabel kualitas layanan yang paling 

rendah adalah item pernyataan mengenai karyawan sangat antusias 

dalam menangani masalah dan karayawan berkompeten dan sopan. 

Bagi pihak Giant Hypermarket diharapkan agar lebih memperhatikan 
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dan memberikan kemudahan bagi pelanggan Giat Hypermarket yang 

ingin menyampaikan setiap keluhan – keluhan yang dirasakan oleh 

pelanggan serta harus lebih kompeten dan sopan. Hal ini dapat 

dilakukan oleh Giant Hypermarket dengan cara menambah kotak saran 

dan keluhan pelanggan. Karena dengan cara seperti itu, line customer 

service lebih mudah untuk dihubungi. 

b. Dilihat dari hasil olah data pada variabel kepuasan pelanggan yang 

paling rendah adalah item pernyataan keseluruhan yang telah diberikan 

Giant Hypermarket kepada pelanggan, ini dapat menggambarkan 

bahwa para pelanggan masih merasa kurang puas terhadap apa yang 

telah diberikan oleh Giant hypermarket. Hal yang dapat dilakukan oleh 

Giant Hypermarket yaitu dengan cara meningkatkan pelayanan baik 

dari sisi pelayanan customer service maupun juga dari sisi 

pelayanannya. 

c. Dilihat dari hasil olah data pada variabel kepercayaan pelanggan yang 

paling rendah yaitu item peryataan mempercayai Giant Hypermarket 

dapat mengatasi masalah. Dimana dalam hal ini menunjukan bahwa 

responden masih banyak yang merasa kecewa terhadap penanganan 

masalah – maslah yang dikeluhkan oleh pelanggan.  

d. Dilihat dari hasil olah data pada variabel citra perusahaan yang paling 

rendah yaitu item peryataan menager Giant Hypermarket adalah 

pemimpin yang baik. Dimana dalam hal ini menunjukan bahwa 

responden masih banyak yang merasa kecewa terhadap kepemimpinan 
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dari manager Giant Hypermarket. Hal yang dapat dilakukan oleh Giant 

Hypermarket yaitu dengan meningkatkan sistem manajemen yang 

lebih baik agar citra perusahaan dinilai baik dimata pelanggan..  

2. Untuk Penelitian Berikutnya 

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji ulang penelitian saat ini 

dan penelitian sebelumnya dengan menggunakan variabel – variabel lainnya 

sehingga diharapkan penelitian selanjutnya akan lebih baik selain itu diharapkan 

peneliti selanjutnya bisa menggunakan sempel yang lebih besar dan menambah 

jumlah indikator dengan tujuan agar lebih mengeksplorasi hasil penelitian. 
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