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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan baik secara deskriptif 

maupun statistik dengan menggunakan Structural Equation Modelling dengan 

program AMOS 18.0 dan metode estimasi Maximum Likelihood maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Citra perusahaan mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap 

kepuasan pengguna motor Honda. Hal tersebut berarti bahwa dalam penelitian ini 

citra perusahaan bukan menjadi faktor utama dalam membentuk kepuasan 

pengguna motor Honda di Surabaya. 

2. Harapan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna 

motor Honda. Semakin tinggi harapan pengguna yang dipenuhi maka pengguna 

akan semakin puas terhadap motor Honda di Surabaya. 

3. Kepuasan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pengguna motor 

Honda. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi kepuasan pengguna motor 

Honda maka akan membuat semakin loyal pengguna motor Honda di Surabaya. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan, penelitian ini memiliki 

beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan penelitian antara lain sebagai berikut: 
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1. Keterbatasan penelitian ini adalah peneliti tidak bisa melakukan validasi 

terhadap jawaban responden dikarenakan ada beberapa kuisioner yang ditipkan 

kepada orang lain oleh kuisioner. 

2.  Dikarenakan luasnya wilayah Surabaya, maka penyebaran kuesioner tidak bisa 

merata menjangkau seluruh daerah di Surabaya.  

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. Bagi Perusahaan Honda 

a. Dilihat dari Hasil olah data pada variabel Citra perusahaan hasil yang 

rendah adalah item pernyataan hungan pelanggan dan kontribusi sosial. Pihak 

dari Honda harus selalu menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan, 

seperti memberikan ucapan selamat pada momen – momen tertentu. Pihak 

Honda diharapkan melakukan kontribusi sosial terhadap masyarakat, seperti 

memberikan sosialisasi safety riding, bantuan terhadap korban bencana alam.  

Karena nampaknya masyarakat belum merasakan adanya kontribusi sosial 

dari Honda. 

b. Dilihat dari data diolah pada variabel Harapan konsumen hasil yang cukup 

rendah adalah item pernyataan mengenai pelayanan yang diberikan oleh 

Honda, jadi untuk memenuhi harapan dari para pengguna produk Honda, 

pihak dari Honda diharapkan bisa meningkatkan layanan terhadap pengguna. 
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Seperti misalnya, pelayanan servisnya lebih ditingkatkan, lalu pelayanan 

receptionist yang lebih ramah, selain itu juga sebaiknya selain menservis 

motor, para montir juga memberitahukan tindakan yang harus dilakukan 

untuk menangani motor tersebut jika mengalami masalah yang sama. 

c. Dilihat dari data diolah pada variabel kepuasan hasil yang cukup rendah 

adalah pada item pernyataan bahwa pengguna lebih puas menggunakan 

produk Honda dibandingkan dengan menggunakan produk lain. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pihak Honda diharapkan bisa lebih meningkatkan 

kualitas produk agar konsumen merasa lebih puas dan tidak beralih dari 

Honda. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

a. Agar mendapatkan suatu model penelitian yang baik dengan didukung 

oleh teori empiris yang kuat maka disarankan untuk lebih memperbanyak 

referensi penelitian lain yang mampu mendukung topik yang diteliti. 

b. Jumlah sampel supaya lebih banyak untuk mendapatkan hasil yang lebih 

baik 
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