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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

mengenai pengaruh Kualitas pelayanan dan Harga terhadap Loyalitas pelanggan 

pada toko bahan tas Family Tasikmalaya, penulis dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Secara umum Toko Bahan Tas Family Tasikmalaya sudah memberikan 

pelayanan yang berkualitas baik. Hal ini menunjukkan totalitas fitur dan 

karakteristik produk atau jasa Toko Bahan Tas Family Tasikmalaya yang 

bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pengguna jasa  

yang dinyatakan atau tersirat secara umum sudah baik dilihat dari semua 

dimensi pelayanan yang ada dan semakin baik Kualitas Pelayanan akan 

semakin meningkatkan Loyalitas Pelanggan. 

2. Harga produk yang ditawarkan Toko Bahan Tas Family Tasikmalaya telah  

dinilai baik oleh konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan harga 

yang ditetapkan Toko Bahan Tas Family Tasikmalaya untuk jasa yang 

ditawarkan secara umum sudah relatif sesuai dalam penilaian pelanggan toko. 

Harga yang ditetapkan sudah terjangkau bagi pelanggan, telah ada kesesuaian 

harga dengan Kualitas Pelayanan yang diberikan, daya saing harga 

dibandingkan toko lainnya yang sejenis dinilai sesuai dan adanya kesesuaian 

harga dengan manfaat yang didapatkan.  

3. Secara umum  pelanggan Toko Bahan Tas Family Tasikmalaya memiliki 

loyalitas yang tinggi dalam berbelanja di Toko Bahan Tas Family 

Tasikmalaya. Komitmen pelanggan untuk bertahan secara mendalam,  

berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang produk/jasa Toko 

Bahan Tas Family Tasikmalaya secara konsisten di masa yang akan datang 

tinggi, meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai 

potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku.  



87 
 

 
 

4. Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas pelanggan 

pada Toko bahan tas Family Tasikmalaya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai p-

value (signifkansi uji) yang diperoleh kecil dari 0,05 atau 0,000 < 0,05 

dengan persentase pengaruh sebesar 31,4%. Artinya Kualitas Pelayanan 

memberikan pengaruh sebesar 31,4% terhadap Loyalitas Pelanggan. 

5. Harga berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas pelanggan pada produk 

Toko bahan tas Family Tasikmalaya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai p-value 

(signifkansi uji) yang diperoleh kecil dari 0,05 atau 0,000 < 0,05 dengan 

persentase pengaruh sebesar 28,5%. Artinya harga memberikan pengaruh 

sebesar 28,5% terhadap Loyalitas Pelanggan. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mecoba 

memberikan saran dan masukan yang dapt berguna dan menjadi pertimbangan 

bagi kemajuan took bahan tas Family Tasikmalaya dimasa mendatang, 

diantaranya :  

1. Dilihat dari skor terendah dalam variabel Kualitas yang terdapat pada 

indikator kemampuan karyawan dalam memberikan informasi yang jelas dan 

dimengerti, pihak perusahaan harus meningkatkan dan selalu mengingatkan 

informasi kepada setiap karyawannya megenai ketersediaan produk, fungsi 

produk, produk yang sedang trend dan memberikan informasi megenai 

produk-produk terbaru kepada pelanggan sehingga karyawan dapat 

memberikan informasi yang jelas dan dimengerti oleh pelanggan. 

2. Dilihat dari skor terendah dalam variabel harga yang terdapat pada indikator 

Harga, Pihak perusahaan memang tidak menjamin bahwa harga semua 

produknya lebih murah dibandingkan dengan pesaingnya. Daya saing harga 

merupakan salah satu kelemahan pihak perusahaan. Oleh karena itu untuk 

menutupi kelemahan tersebut, perusahaan bisa memberikan kelonggaran 

dalam proses pembayaran, memberikan hadiah dan diskon bila pelanggan 

telah membeli produk yang memenuhi target penjualan yang telah ditentukan 
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perusahaan. Diharapkan pelanggan tetap loyal walaupun toko family tidak 

menjamin semua harga produknya lebih murah dibandingkan dengan pesaing. 

3. Pihak perusahaan harus selalu mengupdate tindakan-tindakan yang dapat 

mempertahankan loyalitas pelanggan seperti selalu mengarahkan karyawan 

untuk bersikap ramah kepada pelanggan, menawarkan produk terbaru kepada 

pelanggan, bersikap empati kepada setiap pelanggan.  

4. Memperbesar banner toko bahan tas Family Tasikmalaya supaya bisa dilihat 

oleh banyak pengendara bermotor disekitar Jl.Ir.H.Djuanda Tasikmalaya. 

5. Memperluas segmen pasar seperti mulai menjadi supplier toko-toko bahan tas 

serupa. 

 

 


