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BAB V 

PENUTUP 

 

1.1. 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. Citra perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai yang dirasa. 

Berarti hipotesis satu (H1) yang menyatakan bahwa citra perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap nilai yang dirasa diterima. 

2. Nilai yang dirasa berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan. Berarti 

hipotesis dua (H2) yang menyatakan bahwa nilai yang dirasa berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan diterima. 

3. Kepuasan berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan. Berarti 

hipotesis tiga (H3) yang menyatakan bahwa kepuasan berpengaruh signifikan 

terhadap kepercayaan diterima. 

4. Kepuasan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap niat pembelian ulang 

pelanggan jasa ekspedisi JNE. Hal ini berarti bahwa hipotesis empat (H4) 

yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan kepercayaan terhadap 

niat pembelian ulang jasa ekspedisi JNE adalah tidak terbukti dan tidak dapat 

diterima. Hal ini dapat diindikasikan dengan melihat nilai ρ = 0.746 > 0.05 

pada saat dilakukan uji signifikansi full model struktural akhir. 
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5. Kepercayaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap niat pembelian 

ulang pelanggan jasa ekspedisi JNE. Hal ini berarti bahwa hipotesis lima (H5) 

yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan kepuasan terhadap niat 

pembelian ulang jasa ekspedisi JNE adalah tidak terbukti dan tidak dapat 

diterima. Hal ini dapat diindikasikan dengan melihat nilai ρ = 0.061 > 0.05 

pada saat dilakukan uji signifikansi full model struktural akhir. 

6. Citra perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap niat pembelian 

ulang. Berarti hipotesis enam (H6) yang menyatakan bahwa citra perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian ulang diterima. 

7. Citra perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap niat pembelian ulang 

melalui mediasi nilai yang dirasa, kepuasan dan kepercayaan pelanggan 

terhadap jasa ekspedisi JNE. Hal ini berarti bahwa hipotesis lima (H7) yang 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan citra perusahaan terhadap 

niat pembelian ulang melalui mediasi nilai yang dirasa, kepuasan dan 

kepercayaan terhadap jasa ekspedisi JNE adalah tidak terbukti dan tidak dapat 

diterima. Hal ini dapat diindikasikan dengan melihat (H4) nilai ρ = 0.746 > 

0.05 dan (H5) nilai ρ = 0.061 > 0.05 pada saat dilakukan uji signifikansi full 

model struktural akhir. 

8. Dalam penelitian ini, temuan yang di peroleh oleh peneliti yaitu terdapat 1 

jalur diagram dalam penelitian ini, dimana : 

A. Citra perusahaan dapat membentuk niat pembelian ulang tanpa melalui 

mediasai nilai yang dirasa, kepuasan dan kepercayaan, dimana ketika 
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sebuah citra perusahaan yang baik terbentuk maka berdampak terhadap 

niat pembelian ulang. 

1.2. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, penelitian ini memiliki 

beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan tersebut antara lain adalah sebagai 

berikut : 

1.  Jumlah responden masih dirasakan kurang dikarenakan sekitar 10 kueisioner 

tidak kembali, pada awal peneliti menyebar 150 kuesioner namun hanya 140 

yang kembali. Dikarenakan keterbatasan waktu, maka peneliti hanya 

mengolah 140 kueisioner. 

2. Terdapat kendala yang bersifat situasional yaitu pengisian kuesioner yang 

dapat mempengaruhi jawaban responden, seperti jawaban dari responden tidak 

jujur dan kurang telitinya responden dalam membaca pernyataan di dalam 

kuesioner dikarenakan kurangnya keaktifan peneliti dalam mengontrol 

responden. 

3. Perlu adanya pembagian responden antara pengguna secara individual atau 

corporate. 

1.3. 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 JNE 
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a. Dilihat dari hasil olah data pada variabel citra perusahaan yang paling 

rendah adalah item pernyataan mengenai JNE merupakan perusahaan yang 

mempunyai kesan baik, sehingga diharapkan agar JNE lebih 

meningkatkan lagi citra perusahaan dengan cara meminimalisasikan 

keluhan – keluhan dari pelanggan. JNE menyediakan Pelayanan Khusus 

keluhan - keluhan dari pelanggan, HOTLINE JNE dan tersediannya Kotak 

Saran pada setiap gerai JNE.dengan ini JNE dapat segera mungkin 

melayani segala bentuk keluhan yang ada secara cepat dan akurat. 

b. Dilihat dari hasil olah data pada variabel nilai yang dirasa yang paling 

rendah adalah item pernyataan Jasa ekspedisi JNE memiliki standar 

kualitas layanan yang dapat diterima. Maka diharapkan agar JNE lebih 

meningkatkan lagi kualitas layanan baik layanan dari karyawan maupun 

layanan proses pengiriman yang tepat waktu. JNE terus berupaya 

memberikan Kualitas pelayanan yang maksimal. Dengan diadakannya 

Training karyawan JNE tentang SOP administrasi, pengemasan barang, 

asuransi dan trasportasi serta kualitas dari karyawan itu sendiri. 

c. Dilihat dari hasil olah data pada variabel kepuasan pelanggan yang paling 

rendah yaitu item Layanan jasa ekspedisi JNE sesuai dengan harapan saya, 

maka diharapkan agar JNE lebih mengetahui apa yang menjadi keinginan 

konsumen. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membuat kotak kritik 

dan saran di setiap gerai, yang pada nantinya dijadikan bahan evaluasi. 

Evaluasi dari segala tindakan yang menyebabkan keluhan pelangan lebih 

di perhatikan lagi. Dengan memberikan sanksi bagi setiap karyawan JNE 
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yang mengulangi kesalahan yang ada sebelumnya. hal ini diciptakan agar 

mendapatkan nilai yang positif dari pelanggan terhadap pelayanan dari 

JNE begitu pula sebaliknya  JNE memberikan Penghargaan bagi karyawan 

yang berprestasi. Apabila hal ini berjalan selaras maka JNE akan 

mendapatkan hati dari para pelanggan. 

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

paling rendah adalah Jasa ekspedisi JNE dapat diandalakan sesuai dengan 

kebutuhan pelanggan, maka JNE harus menciptakan nilai tambah agar 

mendapat kepercayaan dari pelanggan. Seperti JNE lebih berinovasi dalam 

memenuhi kebutuhan pelanggan setia JNE, penawaran progam promo, 

potongan harga dan Fasilitas tambahan lainnya bagi pemegang kartu 

khusus berlangganan JNE. 

e. Dilihat dari hasil olah data pada variabel niat pembelian ulang  yang paling 

rendah adalah item pernyataan akan Saya tidak akan menggunakan jasa 

ekspedisi JNE lagi, maka yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan JNE 

yaitu dapat membuat konsumen lebih nyaman dan percaya agar konsumen 

tersebut akan terus menggunakan jasa ekspedisi JNE dalam jangka 

panjang. Untuk menjadi perusahan ekspedisi yang dikenal baik oleh para 

pelanggan tidaklah mudah. Mulai dari karyawan, standar pelayanan yang 

sesuai SOP dan Evaluasi perusahaan terhadap kinerja perusahaan itu 

sendiri dengan sistem Reward and punishment diharapkan dapat 

menjadikan JNE sebagai Perusahaan ekspedisi yang nyaman dan 

dipercaya oleh pelanggan. 
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2. Untuk Penelitian Berikutnya 

a. Untuk mendapatkan hasil yang lebih sesuai dengan asumsi Goodness-of-

Fit Indeks, disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk menambah teori 

yang mampu mendukung dan menyempurnakan model. 

b. Dalam kuesioner perlu adanya tambahan pernyataan terbuka, bisa berupa 

kritik dan saran. Hal tersebut bertujuan agar peneliti mengerti apa yang 

menjadi aspirasi atau keinginan responden tersebut terhadap objek yang 

sedang diteliti. 

 



 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdul Naveed Tariqand Dan Nadia Moussaoui 2009 ”The Main Antecedent of 

Customer Loyalty in Moroccan Banking Sector”. International Journal 

of Business and Management Science. (December). Pp 101-115 

Bee Wah Yap, T Ramayah, Wan Nushazelin Wan Sahidan 2012, “Satisfication 

and trust on customer loyalty : a PLS approach” Journal Bussines 

Strategy Series, vol. 13 PP 154-167 

Buchari Alma. 2011. Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa. Bandung: 

Alfabeta 

Budi Prabowo 2008. Pengaruh Relationship Marketing Terhadap Loyalitas 

Pelanggan Melalui Kepuasan Pelanggan Pada PT. ASTRA Surabaya. 

Elif Karaosmanog˘lu and Ays¸e Banu Elmadag˘ Bas¸ dan Jingyun (Kay) Zhang 

(2011), “The Role Of Other Customer Effect In Corporate Marketingò. 

European Journal Of Marketing Vol. 45 No. 9/10, 2011 pp. 1416-1445 

Fandy, Tjiptono. 2008. Service Management: Mewujudkan Layanan Prima. 

Yogyakarta: Andi. 

Farida Jasfar, 2008. Service Management: Mewujudkan Layanan Prima. 

Yogyakarta: Andi. 

____________.  2009. Manajemen Jasa : Pendekatan Terpadu. Jakarta : Penerbit 

Ghalia Indonesia 

(http://suarapembaca.detik.com). Diakses 15 April 2013 

(http://www.tiki-agen30sby.com). Diakses 22 Juni 2013 

(http://www.toserbavirtual.com). Diakses 22 Juni 2013 

http://www.kaskus.co.id/thread Diakses 15 April 2013 

(http://www.kompas.com/suratpembaca/read). Diakses 15 April 2013 

(http://wartakota.tribunnews.com). Diakses 15 April 2013 

Hellier, Philip K, Geursen Gus M, Carr Rodney A, and Rickard John A, 

2003.Customer Repurchase Intention : A General Structural Equation 

Model, Journal Of Marketing, Vol.37, pp:1762-1800 

Hume, Margee and Gillian Sullivan Mort. 2008. The consequence ofappraisal 

emotion, service quality, perceived value and customersatisfaction on 

repurchase intent in the performing arts. Journal of Services Marketing. 

Pp 170-182. 

http://suarapembaca.detik.com/
http://www.tiki-agen30sby.com/
http://www.kaskus.co.id/thread
http://www.kompas.com/suratpembaca/read
http://wartakota.tribunnews.com/


 

 

Hong-Youl Ha, Swinder Janda dan Siva K. Muthaly (2010), ““A new 

understanding of satisfaction model in e-re-purchase situation” 

European Journal Of Marketing Vol. 44 No. 7/8, 2010pp. 997-1016 

Imam Ghozali.2011. Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan 

Program Amos Ver 19.0. Semarang : BP.UNDIP 

Kisang Ryu College, Sejong University, Seoul, , and Woo Gon Kim and Kyung 

Hee (2012) The influence of the quality of the physical environment, 

food, and service on restaurant image, customer perceived value, 

customer satisfaction, and behavioral intentions. ñ International Journal 

of Contemporary Hospitality Management Vol. 24 No. 2, 2012 pp. 200-

223 

Kottler, Philip, dan G. Amstrong. 2010. Principle Of Marketing. New Jersey : 

Person 

Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. 2009. Manajemen PemasaranEdisi Ketiga 

Belas Jilid 1. Jakarta: Erlangga 

Malhotra, Naresh K. 2009. Riset Pemasaran. Edisi keempat Indeks 

Micheal R. Solomon et al 2008. Marketing Management. New Jersey Penerbit 

Prentice Hall 

Minto Waluyo. 2011. Panduan dan Aplikasi Structural Equation Modeling. 

Jakarta Penerbit Indeks 

Rafael Bravo, and Jose´ M. Pina (2012) ñCorporate brand image of financial 

institution s: a consumer approachòJournal Product and Brand 

Management. Pp 235-245 

Rosady, Ruslan. 2010. Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi. 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

Sekaran, Uma. 2009. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta Salemba empat. 

Solimun (2005), Aplikasi Software Amos: Structural Equation Modeling 

Sri Hartani 2012. Perilaku Pembelian Smartphone: Analisis Brand Equity dan 

Brand Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis, Vol.3, No. 1, April  

201 2,  75 -86 

Sugiyono,  2009, Statistika Untuk Penelitian, Bandung: Alfabet 

________, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.Bandung: 

CV.Alfabeta 

Tatik, Suryani. 2008. Perilaku Konsumen: Implikasi pada Strategi Pemasaran. 

Yogyakarta: Graha Ilmu. 



 

 

Wei-Ming Ou, Chia-Mei Shih,ChinYuan Chen,Kuo-Chang Wang 2011. 

“Relationship among customer loyalty programs,service 

quality,relationship quality and loyalty”. Journal Management Chinese 

Studies. (Mei). Pp194-205 

William G. Nickels, James M. McHugh, and Susan M. McHugh 2009. 

ñUnderstanding Businessò (Pengantar Bisnis), edisi 8 (terjemahan), ,  

Penerbit Salemba Empat 



 

 

 


