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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tentang pengaruh kualitas produk dan kualitas 

pelayanan terhadap loyaitas pelanggan produk paket Telkomsel FLASH, maka 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan dari hasil rekapitulasi, rata – rata skor dari variabel kualitas 

produk diperoleh 3,20 (cukup baik), variabel kualitas pelayanan diperoleh 

3,42 (baik), dan loyalitas pelanggan diperoleh 3,33 (cukup baik). Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel pada produk paket 

Telkomsel FLASH sudah baik dan tersampaikan ke pelanggan. 

2. Secara parsial kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada 

paket Telkomsel FLASH di kota Bandung. Hal tersebut ditujunjukan nilai t 

hitung = 2.905 dengan tingkat signifikansi 0,005. Nilai t hitung lebih besar 

dari t tabel = 1,294 

3. Secara parsial kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada 

paket Telkomsel FLASH di kota Bandung. Hal tersebut ditujunjukan nilai t 

hitung = 3.461 dengan tingkat signifikansi 0, 001. Nilai t hitung lebih besar 

dari t tabel = 1,294.  

4. Secara simultan kualitas produk dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan pada produk paket Telkomsel FLASH di Bandung. Hal 

tersebut ditunjukan dengan nilai F hitung = 132.373 lebih besar dari F table = 

3,090. 

5. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien korelasi hitung = 0,855 

6. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai t hitung = 2,905 dengan tingkat 

signifikansi 0,005. Maka dapat disimpulkan meningkatnya Kualitas Produk 

(X1) akan meningkatkan loyalitas pelanggan (Y). 
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7. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai t hitung = 3,461 dengan tingkat 

signifikansi 0,001. Maka dapat disimpulkan meningkatnya Variabel Kualitas 

Pelayanan (X2) akan meningkatkan  Loyalitas pelanggan (Y). 

8. Berdasarkan hasil uji F, didapat hasil F hitung sebesar 132.373 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara 

simultan kualitas produk dan kualitas pelayanan dapat bersama – sama 

meningkatkan loyalitas pelanggan. 

 

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. Yang perlu disarankan berkaitan kualitas produk, pertama dengan 

memberikan produk bermutu, dapat dilakukan dengan mempertahankan 

kinerja, keistimewaan, kesesuaian, daya tahan, dan estetika dari produk 

tersebut. Kedua, yang harus ditingkatkan ada di dimensi keandalan yang 

mendapat skor lebih kecil dari indikator yang lain. 

2. Untuk menarik pelanggan kualitas pelayanan pada paket Telkomsel FLASH 

sudah terbilang cukup baik semua. Pertahankan dimana kualitas pelayanan 

yang telah dimiliki dan ditingkatkan untuk mempertahankan pelanggan 

3. Disarankan untuk penelitian selanjutnya yang akan menggunakan paket flash 

telkomsel sebagai objek, dapat melanjutkan penelitian ini dengan 

menggunakan variabel yang tidak ada dalam penelitian ini. Variabel yang 

disarankan adalah harga, kepercayaan dan promosi. 

 


