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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hubungan 

penyampaian jasa dengan loyalitas pelanggan pada PT Dago Wisata Internasional 

(Umrah), maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut. 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Tanggapan pelanggan terhadap penyampaian jasa PT Dago Wisata 

Internasional (Umrah) yang terbagi dalam lima sub variabel yaitu 

menunjukkan bahwa : 

a. Tangible telah memenuhi kriteria yang penting karena seluruh jawaban 

memiliki nilai 3,99 berada pada interval 3,40 – 4,19 yang berarti penting. 

b. Reliability telah memenuhi kriteria yang penting karena seluruh jawaban 

memiliki nilai 3,72 yang berada pada interval 3,40 – 4,19 yang berarti 

penting. 

c. Responsiveness telah memenuhi kriteria yang penting karena seluruh 

jawaban memiliki nilai 3,97 yang berada pada interval 3,40 – 4,19 yang 

berarti penting.  

d. Assurance telah memenuhi kriteria yang penting karena seluruh jawaban 

memiliki nilai 3,62 berada pada interval 3,40 – 4,19 yang berarti penting.  

e. Empathy, telah memenuhi kriteria yang penting karena seluruh jawaban 

memiliki nilai 3,84 berada pada interval 3,40 – 4,19 yang berarti penting.  

2. Loyalitas pelanggan PT Dago Wisata Internasional (Umrah) secara 

keseluruhan memiliki nilai rata-rata yaitu sebesar 3.88 yang artinya tinggi 

karena berada pada interval 3,40 – 4,19. Hal ini menunjukkan bahwa 

konsumen puas dengan penyampaian jasa yang diberikan oleh PT Dago 

Wisata Internasional (Umrah). 
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3. Penyampaian jasa travel mempunyai hubungan dengan loyalitas pelanggan 

pada PT Dago Wisata Internasional (Umrah) yang terbagi dalam lima sub 

variabel yaitu : 

a. Tangible dengan loyalitas pelanggan memiliki hubungan sedang karena 

memiliki nilai 0.443 berada pada interval 0.40 – 0.599 serta menunjukkan 

hubungan yang signifikan karena memiliki nilai ρ<0,05 yaitu sebesar 

0.00. Hal ini berarti tangible ecara parsial memiliki hubungan dengan 

loyalitas pelanggan. 

b. Reliability dengan loyalitas pelanggan memiliki hubungan sedang karena 

memiliki nilai 0.466 yang berada pada interval 0.40 – 0.599 serta 

menunjukkan hubungan yang signifikan karena memiliki nilai ρ <0,05 

yaitu sebesar 0.00. Hal ini berarti reliability secara parsial memiliki 

hubungan dengan loyalitas pelanggan.  

c. Responsiveness dengan loyalitas pelanggan memiliki hubungan yang 

lemah karena memiliki nilai 0.329 yang berada pada interval 0.20 – 0.399 

serta menunjukkan hubungan yang signifikan karena memiliki nilai ρ 

<0,05 yaitu sebesar 0.00. Hal ini berarti responsiveness secara parsial 

memiliki hubungan dengan loyalitas pelanggan. 

d. Assurance dengan loyalitas pelangganmemiliki hubungan yang kuat 

karena memiliki nilai 0.657 yang berada pada interval 0.60 – 0.799 serta 

menunjukkan hubungan yang signifikan karena memiliki nilai ρ <0,05 

yaitu sebesar 0.00. Hal ini berarti assurance secara parsial memiliki 

hubungan dengan loyalitas pelanggan. 

e. Empathy dengan loyalitas pelanggan memiliki hubungan yang lemah 

karena memiliki nilai 0.394 yang berada pada interval 0.20 – 0.399 serta 

menunjukkan hubungan yang signifikan karena memiliki nilai ρ <0,05 

yaitu sebesar 0.00. Hal ini berarti empathy secara parsial memiliki 

hubungan dengan loyalitas pelanggan. 

 Ke lima sub variabel (tangible, reliability, responsiveness, assurance dan 

empathy) ini pun secara bersama-sama memiliki hubungan yang signifikan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan pada sub variabel dimana responsiveness dan empathy 
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memiliki hubungan yang lemah dengan loyalitas pelanggan. Hal ini berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan Lo liang Kheng et.all  dimana sub variabel 

reliability tidak menunjukkan pengaruh sedangkan responsiveness menunjukkan 

kesamaan yakni tidak memiliki pengaruh sedangkan dalam penelitian ini memiliki 

hubungan yang lemah.  

 Fenomena yang terjadi pada PT Dago Wisata Internasional (Umrah) antara 

lain adanya persaingan pada usaha sejenis yang menyebabkan peningkatan jamaah 

umrah di PT Dago Wisata Internasional (Umrah) menjadi fluktuatif pada periode 

2009 – 2012. Hal tersebut berhubungan dengan beberapa sub variabel dalam 

penyampaian jasa (tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy). 

Dapat diartikan bahwa salah satu penyebab fluktuasi (loyalitas pelanggan) jumlah 

jamaah dikarenakan oleh tangible, reliability, responsiveness, assurance dan 

empathy. 

 

5.2 Saran 

Setelah menguraikan kesimpulan, maka penulis mencoba memberikan 

saran-saran sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi manajemen dan 

diharapkan dapat bermanfaat untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan 

datang. Adapun saran tersebut adalah: 

1. PT Dago Wisata Internasional (Umrah) perlu memperhatikan sub variabel 

responsiveness,  karena pada saat ini sub variabel tersebut memiliki hubungan 

yang rendah dibandingkan dengan sub variabel yang lain, misalnya karyawan 

harus lebih mengetahui apa yang dibutuhkan konsumen. 

2. PT Dago Wisata Internasional (Umrah) perlu memperhatikan sub variabel 

empathy, karena pada saat ini sub variabel tersebut memiliki hubungan yang 

rendah dibandingkan dengan sub variabel yang lain, misalnya karyawan perlu 

meningkatkan kemampuan dalam memberikan perhatian dan pelayanan yang 

baik kepada konsumen. 

3. PT Dago Wisata Internasional (Umrah) sebaiknya terus mempertahankan dan 

meningkatkan sub variabel lain yang memiliki hubungan kuat, yaitu sub 
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variabel tangible, reliability dan assurance agar mampu memenangkan 

persaingan dan diharapkan dapat menjadi leader di masa yang akan datang. 

4. PT Dago Wisata Internasional (Umrah) sebaiknya terus meningkatkan kualitas 

penyampian jasa secara keseluruhan (tangible, reliability, responsiveness, 

assurance dan empathy) agar dapat bertahan dan mampu memenangkan 

persaingan dan diharapkan dapat menjadi leader di masa yang akan datang. 

 

5.3 Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah 

1. Penelitian ini menggunaka metode sampling, berarti tidak semua anggota 

populasi dapat terukur, oleh karenanya kemungkinan hasil yang diperoleh 

tidak memiliki populasi secara keseluruhan. 

2. Variabel yang diteliti, terutama variabel independen tidak mencerminkan 

seluruh variabel yang mempengaruhi variabel dependen, terlihat dari 

koefisien determinasi yang tidak 100%. 

 

 

 


