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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. KESIMPULAN 

Dari hasil pembahasan pada bab IV, penulis  akan mencoba menjawab 

identifikasi masalah yang telah dikemukakan pada bab I yaitu: 

 Berdasarkan kualitas jasa yang ditawarkan Warnet Ocean Game Net, hanya 

faktor Daya Tanggap, Jaminan, Kepedulian, Kompetensi, Kredibilitas, 

Kemudahan Akses, dan Komunikasai yang berpengaruh langsung kepada 

loyalitas pelanggan.  

 Berdasarkan pengolahan data,loyalitas pelanggan Warnet Ocean Game Net 

Bandung didapat hasil nilai koefisien determinasi sebesar 29,9%. Hal ini 

menunjukkan pengaruh kualitas jasa terhadap loyalitas pelanggan tergolong 

rendah. Hal ini disebabkan karena adanya faktor-faktor lain yang 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan.  

 

 Berdasarkan dari hasil analisa regresi linier berganda pada bab IV yaitu: 

Y = 26.704 + 0.089 X1 + 1.183 X2 + 0.034 X3 + 0.029 X4 + 0.209 X5 + 0.295 X6 + 0.696 X7 + e 

Penulis dapat menyimpulkan bahwa variabel-variabel kualitas jasa yang 

berpengaruh kepada loyalitas pelanggan memiliki pengaruh satu arah positif. 

Artinya apabila variabel-variabel kualitas jasa tersebut ditingkatkan, maka 

loyalitas pelanggan akan ikut meningkat.  

Berdasarkan analisis nilai r diperoleh hasil sebagai berikut : 

R (koefisienkorelasi) =  0.547 

Adjusted R Square  =  0.205 

KoefisienDeterminasi = 0.299 



89 
 

Uji hipotesis uji  t  yang diperoleh dengan hasil nilai thitung lebih besar dari ttabel  

yaitu  6.189  >  2.01,  maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, 

artinya hipotesis kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

dapat diterima.   

 

5.2. SARAN 

Beberapa saran yang menurut penulis dapat membantu meningkatkan 

loyalitas pelanggan adalah sebagai berikut: 

a. Dalam meningkatkan loyalitas pelanggan, Warnet Ocean Game Net 

Bandung tidak boleh hanya memperhatikan salah satu faktor saja, tetapi juga 

harus memperhatikan semua faktor seperti faktor yaitu bukti fisik, keandalan, 

daya tanggap, jaminan, kepedulian, kompetensi, kredibilitas, kemudahan 

akses dan komunikasi. 

b. Loyalitas pelanggan pada pelanggan Warnet Ocean Game Net Bandung tida 

khanya dipengaruhi oleh faktor buktifisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, 

kepedulian, kompetensi, kredibilitas, kemudahan akses dan komunikasi. 

Masih banyak yang dapat mempengaruhi loyalitas konsumen, seperti faktor 

lingkungan yang nyaman, dan lainnya. Sehingga Warnet Ocean Net 

Bandung harus terus berupaya meningkatkan kinerja warnet agar dapat 

memberikan yang terbaik kepada pelanggan, sehingga pelanggan dapat 

terpuaskan. 
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c. Untuk periset selanjutnya, jika ingin melakukan riset yang menyerupai 

penulis maka penulis dapat menyarankan untuk memperbanyak responden 

yang diteliti agar penelitiannya menjadi lebih reliable. Serta penulis 

menyarankan agar variabel yang diteliti lebih diperluas.  

 

 


