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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan dari pendahuluan sampai dengan 

pembahasan mengenai Pengaruh Brand Trust dan 

Service Innovation terhadap Loyalitas Konsumen 

pada PT. Suka Silih Asih, maka penulis mencoba 

untuk menarik beberapa kesimpulan. Selain itu 

penulis mencoba memberikan beberapa saran 

yang bermanfaat sebagai bahan pertimbangan 

untuk perusahaan di masa yang akan datang 

khususnya yang berkaitan dengan brand trust dan 

service innovation PT. Suka Silih Asih dalam 

upaya meningkatkan loyalitas konsumen. 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian dan pembahasan 

yang telah penulis lakukan melalui analisis data 

statistik dari kuesioner yang disebarkan dan 

observasi mengenai Pengaruh Brand Trust dan 
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Service Innovation terhadap Loyalitas Konsumen 

PT. Suka Silih Asih, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan 

kepada konsumen PT. Suka Silih Asih, 

tanggapan responden terhadap Brand Trust 

diperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 

3,1. Berdasarkan kriteria penilaian variabel, 

maka Brand Trust pada PT. Suka Silih Asih 

termasuk dalam kriteria cukup baik.  

2. Tanggapan responden terhadap kuesioner 

yang disebarkan mengenai Service Innovation 

diperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 

3,0. incrBerdasarkan kriteria penilaian 

variabel, maka Service Innovation pada PT. 

Suka Silih Asih termasuk dalam kriteria 

cukup baik.  

3. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan 

kepada konsumen PT. Suka Silih Asih, 

tanggapan responden terhadap Loyalitas 

diperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 
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3,3. Berdasarkan kriteria penilaian variabel, 

maka Loyalitas Konsumen pada PT. Suka 

Silih Asih termasuk dalam kriteria cukup 

baik. 

4. Berdasarkan pada hasil analisis maka 

pengaruh Brand Trust (X1) dan Service 

Innovation (X2) terhadap Loyalitas 

Konsumen (Y) pada PT. Suka Silih Asih 

secara simultan berdampak signifikan dan 

memberikan kontribusi sebesar 31.6% 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian 

ini. Selain itu, dampak parsial yaitu: 

a. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari 

perbandingan thitung >  ttabel  bahwa 

hipotesis yang penulis buat dapat 

diterima, artinya hipotesis penulis 

terdukung oleh fakta-fakta dilapangan. 

Kontribusi Brand Trust (X1) terhadap 

Loyalitas Konsumen (Y) didapat 

sebesar 23.33%. 
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b. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari 

perbandingan thitung >  ttabel  bahwa 

hipotesis yang penulis buat dapat 

diterima, artinya hipotesis penulis 

terdukung oleh fakta-fakta dilapangan. 

Kontribusi Service Innovation (X2) 

terhadap Loyalitas Konsumen (Y) 

didapat sebesar 18.92%. 

  

5.2   Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang dilakukan, serta permasalahan-

permasalahan yang ditemui di lapangan, berikut 

adalah beberapa usulan yang berkenaan dengan 

Pengaruh Brand Trust dan Service Innovation 

terhadap Loyalitas Konsumen pada PT. Suka 

Silih Asih yang harus diperbaiki atau 

ditingkatkan, antara lain: 

1. Banyaknya konsumen PT. Suka Silih Asih 

hingga sekarang ini, hendaknya PT. Suka 

Silih Asih harus meningkatkan kepercayaan 



152 
 

 
 

merek (brand trust) yang membentuk 

kepuasan konsumen dengan cara menjaga 

kepercayaan konsumen yaitu dalam 

kepercayaan yang berwujud, keandalan 

kemampuan karyawan, daya tanggap 

karyawan terhadap masalah-masalah 

konsumen. Konsumen yang sudah percaya 

terhadap suatu merek cenderung untuk 

menceritakan pengalaman atau kepuasaannya 

terhadap suatu merek tersebut kepada orang 

terdekatnya. Sehingga sangatlah penting bagi 

PT. Suka Silih Asih untuk terus 

meningkatkan faktor-faktor yang dapat 

meningkatan rasa kepercayaan merek dari 

konsumen. 

2. Banyaknya juga pesaing dalam bisnis yang 

serupa membuat PT. Suka Silih Asih sebagai 

lembaga umroh harus konsisten dengan 

kualitas pelayanannya. Hal ini dapat 

dilakukan melalui usaha peningkatan 

kemampuan karyawan dan pengawasan yang 
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ketat oleh manajemen perusahaan. Usaha 

peningkatan kemampuan karyawan 

diantaranya adalah dengan mengikutsertakan 

karyawan dalam seminar-seminar mengenai 

service quality. Kualitas dari pembimbing 

umroh pun harus terus ditingkatkan agar 

terciptanya rasa aman dan nyaman dari 

konsumen. Hal-hal ini diharapkan mampu 

meningkatkan loyalitas konsumen terhadap 

PT. Suka Silih Asih walaupun banyak 

lembaga umroh yang lainnya.  

3. Kecepatan dan ketepatan karyawan dalam 

mengatasi keluhan konsumen juga perlu terus 

ditingkatkan. Konsumen akan percaya bahwa 

PT. Suka Silih Asih merupakan lembaga 

umroh yang kompeten di bidangnya jika PT. 

Suka Silih Asih mampu dengan cepat dan 

tepat mengatasi keluhan konsumen. 

Peningkatan rasa care dan awareness ini bisa 

dilakukan dengan cara sharing diantara 

karyawan yang dilakukan secara rutin 
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misalnya satu minggu sekali. Sehingga 

dengan cara ini diharapkan karyawan dapat 

berbagi pengalaman masing-masing dan 

pengalaman tersebut menjadi pembelajaran 

bagi yang karyawan yang lainnya. 

4. Inovasi layanan juga harus terus ditingkatkan 

terutama yang berkaitan dengan masalah 

teknologi informasi. Mengingat di jaman 

sekarang yang serba praktis ini, konsumen 

juga tentunya akan memilih semua yang 

serba praktis. Kemudahan pendaftaran, 

pembayaran, ataupun pelunasan biaya umroh 

melalui media internet harus terus 

dikembangkan guna kemajuan PT. Suka Silih 

Asih.
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