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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pada pembahasan 

Bab IV mengenai pengaruh emotional marketing terhadap loyalitas pelanggan 

pada Fitnes center Rebel Gym, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan 

dan memberikan beberapa saran sebagai masukan bagi perusahaan. 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan melalui data statistik dari 

kuesioner yang disebarkan, observasi dan wawancara maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Emotional marketing yang dirasakan pelanggan Fitnes center di Rebel Gym 

sudah baik karena nilai rata-rata keseluruhan pernyataan adalah sebesar 3,50 

berada pada interval 3,40 – 4,19. Dimana Rebel Gym melakukan pemasaran 

dengan cara tidak hanya memandang dari segi rasional, melainkan membuat 

konsumen merasa nyaman dari sisi perasaan emosional. Perasaan nyaman 

tersebut diterapkan perusahaan dengan cara memberikan kualitas jasa fitnes 

center, harga yang terjangkau, fitnes center yang baik, tidak memberikan janji 

palsu, memberikan keyakinan, perlakuan khusus seperti perlakuan kepada 

teman bukan perlakuan kepada konsumen. Rebel Gym melakukan hal di atas 

untuk membentuk konsumen yang setia terhadap produk perusahaan. Akan 

tetapi masih terdapat elemen-elemen yang perlu diperhatikan dan 

ditindaklanjuti seperti Informasi – informasi seputar fitnes dan pelayanan yang 

lebih serta tidak ada rasa khawatir terhadap jasa yang di berikan, karena 

memiliki nilai yang paling kecil.  

 

2. Loyalitas pelanggan Fitnes center di Rebel Gym dapat dikatakan tinggi karena 

memiliki nilai rata-rata dari jawaban kuesioner sebesar 3,53 berada pada 

interval 3,40-4,19. Dikatakan tinggi dari penilaian pelanggan terhadap kualitas 

produk atau jasa yang diterimanya sesuai dengan harapan yang telah terkonsep 

dalam pikirannya. Harapan tersebut muncul dari produk atau jasa yang 
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diberikan Rebel Gym setelah diterima sebelumnya serta berita dari mulut ke 

mulut yang sampai pada pelanggan. Sehingga penilaian tersebut akan 

menimbulkan kepuasan pelanggan. Akan tetapi masih terdapat elemen-elemen 

yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti seperti melakukan penolakan 

terhadap fitnes center lain yang mengajukan penawaran. 

 

3. Pengaruh Emotional marketing terhadap loyalitas pelanggan Fitnes center di 

Rebel Gym memiliki hubungan yang kuat sebesar 0.673 berada pada interval 

0,60 – 0,799. Sedangkan hasil uji koefisien determinasi sebesar 45,29%, 

artinya emotional marketing mempengaruhi loyalitas konsumen sebesar 

45,29%, sisanya sebesar 54,71% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak 

terukur. Hasil uji hipotesis, di dapat nilai 
hitungt  lebih besar dari tabelt  (8,53> 

1,662), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya Emotional marketing 

berpengaruh terhadap loyalitas konsumen Fitnes Center pada Rebel Gym 

Bandung. 

 

5.2. Saran 

 Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan analisis, maka penulis 

memberikan saran yang mungkin dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak 

perusahaan dalam mengatasi berbagai kekurangan yang ada, yaitu: 

1. Informasi – informasi seputar fitnes dan pelayanan yang ada di Fitnes 

Center pada Rebel Gym, hendaknya lebih ditingkatkan melalui  brosur, 

internet atau media sosial, sehingga konsumen akan lebih mengetahui 

produk jasa yang ditawarkan dengan lebih baik lagi. Karyawan juga perlu 

meyakinkan kepada konsumen agar tidak khawatir terhadap jasa yang di 

berikan dengan memberikan pelayanan yang maksimal. 

2. Konsumen belum sepenuhnya melakukan penolakan terhadap fitnes center 

lain yang mengajukan penawaran, dengan demikian untuk manajemen 

Fitnes Center pada Rebel Gym perlu memberikan perhatian lebih kepada 

pelanggan baik fasilitas maupun pelayanan agar konsumen tidak beralih ke 

tempat lain. 


