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BAB V 

Kesimpulan dan Saran 

 

 

 Bab terakhir ini merupakan jawaban dari tujuan penelitian yang 

telah ditetapkan pada bab I. Selain itu, pada bab ini juga memuat saran 

yang dapat ditujukan kepada Griya Cabang Pahlawan dan untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil pengumpulan, pengolahan, analisa data dan 

pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh 

simpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan persepsi dari pelanggan yang menjadi responden 

dalam penelitian bahwa secara rata-rata kualitas produk yang 

disediakan Griya Cabang Pahlawan memiliki kategori “Sedang” 

atau “Cukup Baik” dalam menarik minat pelanggan untuk 

berbelanja.  

2. Berdasarkan persepsi dari pelanggan yang menjadi responden 

dalam penelitian bahwa secara rata-rata kualitas pelayanan yang 

diberikan Griya Cabang Pahlawan memiliki kategori “Tinggi” atau 

“Baik” dalam mempengaruhi pelanggan untuk berbelanja kembali 

ke Griya Cabang Pahlawan. 

3. Berdasarkan persepsi dari pelanggan yang menjadi responden 

dalam penelitian bahwa secara rata-rata loyalitas pelanggan Griya 

Cabang Pahlawan memiliki kategori “Sedang” atau “Cukup Baik” 
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dimana diantaranya pelanggan akan mempengaruhi orang lain 

untuk berbelanja di Griya Cabang Pahlawan. 

4. Berdasarkan uji kesesuaian data, variabel kualitas produk memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan dan 

berdasarkan uji hipotesis, variabel kualitas produk berpengaruh 

secara positif terhadap loyalitas pelanggan. 

5. Berdasarkan uji kesesuaian data, variabel kualitas pelayanan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

dan berdasarkan uji hipotesis, variabel kualitas pelayanan 

berpengaruh secara positif terhadap loyalitas pelanggan. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Untuk Perusahaan 

1. Didasari pada permasalahan yang terjadi, dimana bertambahnya 

jumlah karyawan diiringi juga dengan bertambahnya complain 

pelanggan, serta sering adanya proses tukar kembali barang dan 

pembatalan barang yang dilakukan pelanggan. Maka, dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, untuk dapat meningkatkan dan 

mempengaruhi loyalitas pelanggan, Griya Cabang Pahlawan perlu 

memperhatikan segala aspek atau indikator dari kualitas produk 

dan kualitas pelayanan.  

2. Salah satu indikator kualitas produk yang memiliki nilai tertinggi 

berdasarkan persepsi pelanggan di Griya Cabang Pahlawan, yaitu 

terdapatnya “ketersediaan produk yang up to date atau yang 

mengikuti apa yang dicari pelanggan saat ini”. Dimana untuk 

mempertahankan hal tersebut perusahaan selalu berusaha untuk 

memastikan dan mengikuti tren kebutuhan pelanggan setiap waktu, 
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sehingga dapat mengatur ketersediaan macam produk yang dijual 

dan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan, salah satu 

indikator kualitas produk yang memiliki nilai terendah berdasarkan 

persepsi pelanggan di Griya Cabang Pahlawan, yaitu “harga 

produk bersaing’. Dimana, untuk memperbaiki hal tersebut 

perusahaan secara rutin perlu untuk melakukan cek kompetitor atau 

mengadakan acara promo yang menarik untuk menarik minat 

pelanggan untuk datang dan berbelanja di Griya Cabang Pahlawan. 

3. Salah satu indikator kualitas pelayanan yang memiliki nilai 

tertinggi berdasarkan persepsi pelanggan di Griya Cabang 

Pahlawan, yaitu terdapatnya “keamanan saat bertransaksi”. Dimana 

untuk mempertahankan hal tersebut perusahaan memasang CCTV 

di sejumlah titik tertentu, terdapat pula jadwal petugas piket bagi 

satpam dan petugas khusus untuk selalu mengecek dan mengawasi 

area toko, dan adanya TSP (Titik Siaga Petugas) yang digunakan 

untuk service crew agar selalu stand by di area tugasnya masing-

masing. Sedangkan, salah satu indikator kualitas pelayanan yang 

memiliki nilai terendah berdasarkan persepsi pelanggan di Griya 

Cabang Pahlawan, yaitu “fasilitas umum bagi pelanggan (seperti, 

toilet, mushola, atm, kursi tunggu, dsb)”. Dimana, untuk 

memperbaiki hal tersebut perusahaan perlu untuk menyediakan 

beberapa fasilitas tersebut di selling area. Sehingga, dapat 

memudahkan pelanggan yang memerlukan fasilitas tersebut selama 

berbelanja di Griya Cabang Pahlawan. 
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5.2.2 Saran Untuk Penelitian Selanjutnya 

 Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan penelitian mengenai 

faktor-faktor lain seperti faktor harga, dan sebagainya yang dapat 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan di perusahaan ritel. 

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini masih menggunakan 

pengukuran regresi, maka dapat disarankan untuk penelitian selanjutnya 

dapat menggunakan analisis penelitian lain, seperti analisis SEM atau 

path analysis agar dapat menjelaskan hasil penelitian lebih dalam. 

 

 

 

 


