BAB V
PENUTUP
5.1.

Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan, maka dapat

ditarik suatu kesimpulan dari keseluruhan skripsi ini sebagai berikut :
1. Secara parsial kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap word of
mouth
2. Secara parsial epuasan berepngaruh signifikan terhadap word of mouth
3. Secara serempak kepercayaan dan kepuasan pelanggan berpengaruh
signifikan terhadap word of mouth
4. Secara parsial kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap niat beli ulang
5. Secara parsial kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap niat
beli ulang
6. Secara serempak kepercayaan dan kepuasan pelanggan berpengaruh
signifikan terhadap niat beli ulang
7. Secara parsial kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap retensi
pelanggan
8. Secara parsial kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap retensi
pelanggan
9. Secara serempak kepercayaan dan kepuasan pelanggan berpengaruh
signifikan terhadap retensi pelanggan
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5.2 Keterbatasan Penelitian
Terdapat beberapa keterbatasan yang ada didalam penelitian ini,
diantaranya sebagai berikut :
1.

Penelitian ini masih tergolong dalam penelitian baru dengn sampel
Konsumen Luwak White Koffie di Surabaya yang tidak dapat
digeneralisasi.

2.

Kuesioner pada penelitian ini dibuat dengan mengadopsi penelitian
dari luar negeri sehingga beberapa item pernyataan di kuesioner
tidak dapat dipahami responden dengan baik

3.

Data pada penelitian ini diolah menggunakan software SPSS yang
menggunakan rata-rata dari jawaban responden untuk tiap variabel

4.

Kemampuan model pada penelitian ini lemah, sehingga hasilnya
mampu menunjukan pengaruh pada konsumen Luwak White
Koffie

5.3 Saran
Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah disimpilkan, maka peneliti
dapat memberikan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang
terkait dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang diberikan adalah sebagai
berikut :
1. Bagi Perusahaan Luwak White Koffie
a. Perusahaan untuk mempertahankan kepercayaankonsumen kopi “Luwak
White Koffie” tetaplah menjaga kehalalan dari suatu produk agar selalu
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dapat dipercaya oleh para konsumen dan mendapatkan penjualan yang
besar sehingga para konsumen loyal terhadap produk tersebut.
b. Untuk menjaga kepuasan konsumen dengan mempertahankan kualitas
kopi dari segi tekstur yaitu kelembutan, kepekatan dan kopi instan tanpa
ampas, dan juga pada rasa diharapkan perusahaan tetap mempertahankan
rasa yang nikmat dengan memakai bibit unggul sehingga menghasilkan
kopi berkualitas, luwak juga harus diperhatikan mulai dari kebersihan
penangkaran sampai kesehatan luwak.
c. Word of mouth akan lebih efektif apabila perusahaan dalam melakukan
periklanan di media iklan televisi, dapat menggunakan social media
sebagai sarana periklanan yang efektif untuk produk kopi Luwak White
Koffie, untuk target yang sering update atau berselancar di dunia maya
seperti internet.
d. Niat beli ulang perusahaan harus dapat menciptakan suatu inovasi produk
yang lebih baik atau berbeda dari sebelumnya, hal ini juga baik dalam
sistem pemasaran kopi Luwak White Koffie agar tetap menjadi pemimpin
pasar dan terus menjaga product life cycle. Karena produk memiliki masa
puncak dimana produk tumbuh sangat cepat dan dapat turun dengan cepat
juga, hal ini dapat mempengaruhi penjualan produk dan keuntungan dari
perusahaan.
e. Retensi pelangganmerupakan indikator dengan nilai paling besar.
Disarankan perusahaan dapat melibatkan emosi dan perasaan konsumen
dengan

menciptakan

pengalaman-pengalaman

positif

yang

tidak
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terlupakan sehingga konsumen mengkonsumsi dan fanatik terhadap
produk tertentu.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Berdasarkan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti serta hasil analisa
yang didapat, maka akan diberikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai
pertimbangan bagi produk kopi merek Luwak White Koffiemengenai kualitas dan
kuantitasnya. Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai
berikut :
a. Peningkatan dari kualitas produk yang dibuat oleh pihak perusahaan dapat
memberikan produk yang memang benar-benar berkualitas sehingga
konsumen tidak akan berpaling selamanya dari kopi merek Luwak White
Koffie.
b. Mengenai harga dan yang dibuat diharapkan memang benar-benar dapat
membuat masyarakat memberikan penilaian yang meyakinkan terhadap
kualitas dan kuantitas kopi merek Luwak White Koffie.
c. Kemudian promosi yang dipublikasikan diharapkan memang benar-benar
direalisasikan sehingga pelanggan dapat menyatakan kesesuaian antara
promosi dengan kualitas dan kuantitas kopi merek Luwak White Koffie.
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