
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan brand trust oleh PT. Asuransi Central Asia pada produk 

asuransi kendaraan bermotor berdasarkan dimensi-dimensi pengukurannya, 

yaitu Brand Reliability dan Brand Intention. 

- Brand Reliability, dimana konsumen yakin bahwa produk tersebut 

mampu memenuhi nilai yang dijanjikan. 

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, terlihat bahwa PT. 

Asuransi Central Asia sudah melakukan beberapa usaha dalam 

melakukan pemenuhan janji pada para nasabahnya. Usaha-usaha yang 

dilakukan beberapa diantaranya adalah seperti terus beradaptasi 

dengan kebutuhan nasabah, selalu bersedia menerima segala saran dan 

keluhan dari nasabah selama 24 jam, serta mengerjakan proses klaim 

secara cepat dan dengan penanganan yang tepat.. 

- Brand Intention, dimana konsumen yakin bahwa merek tersebut 

mampu mengutamakan kepentingan konsumen. 

Tidak berbeda dengan dimensi sebelumnya, berdasarkan hasil 

observasi penulis di lapangan, terlihat juga bahwa PT. Asuransi 

Central Asia sudah melakukan beberapa usaha dalam mengutamakan 

kepentingan nasabahnya seperti memperlakukan nasabah dengan 

ramah, menjunjung tinggi nilai kejujuran, terus melakukan 

peningkatan kualitas pelayanan, serta menyediakan akses layanan 24 

jam perihal informasi polis, klaim, bengkel rekanan dan layanan-

layanan ACA lainnya 

 



 
 

2. Tanggapan nasabah mengenai brand trust produk asuransi kendaraan 

bermotor PT. Asuransi Central Asia (ACA) dapat dikatakan baik. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil pernyataan responden terhadap tiap-tiap pernyataan 

secara keseluruhan rata-rata kriteria penilaian yang didapat adalah tinggi. 

Dengan rata-rata keseluruhan yaitu, 4,005 yang berada pada interval 3,40 – 

4,19 yang menunjukkan nilai brand trust yang tinggi. Adapun nilai rata-

rata tertinggi yang diperoleh adalah pada pernyataan ―dengan ACA saya 

memperoleh apa yang saya cari dalam produk asuransi kendaraan 

bermotor‖ yaitu sebesar 4,2. Dan terdapat nilai rata-rata terendah yang 

diperoleh yaitu sebesar 3,81 pada pernyataan ―ACA adalah merek yang 

tidak pernah mengecewakan saya‖. 

3. Tanggapan nasabah atas loyalitas nasabah ACA secara keseluruhan juga 

dapat dikatakan tinggi, hal ini dapat dilihat dari hasil rata-rata tanggapan 

nasabah mengenai loyalitas sebesar 3,89. Hal ini menunjukkan bahwa 

loyalitas nasabah terhadap PT. Asuransi Central Asia dapat dikatakan 

tinggi karena berada pada interval 3,40 – 4,19 dengan kriteria Tinggi. 

Adapun terdapat nilai rata-rata tertinggi yang berada pada pernyataan 

―saya bersedia melakukan perpanjangan kontrak polis produk asuransi 

kendaraan bermotor ACA‖  dengan nilai 4,14. Sedangkan nilai rata-rata 

terendah berada pada pernyataan ―saya tidak tertarik/tidak berminat 

terhadap tawaran dari produk pesaing‖ dengan nilai 3,57. 

4. Berdasarkan hasil analisis koefisien korelasi Rank Spearman yang 

ditujukan untuk mengetahui tingkat korelasi antara brand trust terhadap 

loyalitas nasabah produk asuransi kendaraan bermotor PT. Asuransi 

Central Asia Bandung menunjukkan hubungan kuat dan searah dengan 

nilai 0,681 karena berada pada interval 0,600-0,799. Dengan telah 

diketahuinya nilai rs maka dengan memasukkan rumus koefisien 

determinasi (kd) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari brand 

trust terhadap loyalitas nasabah produk asuransi kendaraan bermotor PT. 

Asuransi Central Asia maka nilai yang didapat adalah 46,37% yang artinya 

pengaruh brand trust terhadap loyalitas produk asuransi kendaraan 



 
 

bermotor ACA sebesar 46,37% dan sisanya 53,63% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis dalam penelitian ini. 

Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t, 

diperoleh t hitung > t tabel = 9,20 > 1,66 maka hipotesis yang penulis 

sampaikan yaitu brand trust berpengaruh positif terhadap loyalitas 

nasabah produk asuransi kendaraan bermotor PT.Asuransi Central Asia 

Bandung, dapat diterima. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dan atas hasil analisis penelitian, maka penulis 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Berdasarkan dimensi brand reliability yang dilihat dari hasil penelitian, 

terdapat hal yang masih perlu diperhatikan dan lebih ditingkatkan kembali 

oleh ACA, yaitu dalam menghindari kekecewaan/ketidakpuasan nasabah. 

Dalam point ini terdapat beberapa responden yang merasa bahwa mereka 

masih merasa kecewa/tidak puas dengan pelayanan ACA. Hal ini dapat 

disebabkan oleh pelayanan ACA yang harus lebih ditingkatkan kembali. 

Contohnya adalah dengan terus meningkatkan semangat kerja para 

karyawannya terutama kepada para karyawan yang berhubungan langsung 

dengan para nasabah agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal.  

2. Berdasarkan dari hasil penelitian, dalam dimensi brand intention, ACA 

mendapatkan tanggapan-tanggapan yang positif dari nasabahnya secara 

dominan. Yang berarti bahwa ACA telah dapat meyakinkan nasabah 

bahwa ACA adalah perusahaan yang mampu mengutamakan kepentingan 

para nasabahnya. Namun dalam beberapa point masih terdapat responden 

yang memberikan nilai yang negatif terhadap ACA walaupun jumlahnya 

hanya sedikit sekali yaitu berjumlah 1% pada tiap masing-masing point 

yaitu, dalam berkepentingan kepada nasabah dan juga pada pemberian 

kompensasi jika terjadi masalah. Jumlah yang sedikit tersebut tetaplah 

penting untuk diperhatikan perusahaan karena walaupun sedikit, namun 



 
 

tetap saja tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut berkemungkinan akan 

berdampak kepada perusahaan di masa depan. Karena hal-hal tersebut 

memiliki pengaruh terhadap loyalitas nasabah. Dalam hal ini penulis 

menyarankan agar perusahaan terus melakukan evaluasi dan juga 

peningkatan pada semua aspek-aspek perusahaan. Contohnya adalah 

dengan terus mengadakan promosi serta pendidikan mengenai asuransi 

kepada masyarakat bahkan nasabah serta meningkatkan kualitas SDM 

perusahaan dengan melakukan pelatihan-pelatihan dengan tujuan untuk 

memberikan peningkatan pada perusahaan. 

3. Berdasarkan dari hasil penelitian, dalam variabel loyalitas masih terdapat 

beberapa hal yang harus lebih diperhatikan oleh ACA. Hal tersebut terlihat 

dalam beberapa point seperti mengenai pembelian antarlini produk 

asuransi ACA lainnya oleh nasabah dan juga mengenai kekebalan nasabah 

terhadap tarikan dari pesaing. Dalam point-point tersebut masih terdapat 

beberapa responden yang menyatakan bahwa mereka tidak menggunakan 

produk asuransi ACA lainnya selain dari produk asuransi kendaraan 

bermotor serta mereka masih berkemungkinan untuk menerima tawaran 

dari produk pesaing yang serupa/tidak memiliki kekebalan akan tawaran 

pesaing. Dengan melihat hasil tersebut, penulis menyarankan kepada ACA 

untuk dapat melakukan evaluasi pada strategi pemasarannya.serta 

melakukan peningkatan dalam kegiatan pemasarannya. Contohnya adalah 

dengan melakukan peningkatan kegiatan promosi, seperti dengan 

melakukan promosi silang kepada para nasabah, melakukan peningkatan 

kinerja serta kualitas para agen, serta lebih meningkatkan kembali kegiatan 

pemberian informasi mengenai produk-produk ACA kepada para nasabah 

dan juga masyarakat. 

4. Dengan menghadapi persaingan dalam industri asuransi yang saat ini 

sedang ramai, ACA sebaiknya terus melakukan riset mengenai kebutuhan 

dan keinginan masyarakat baik pada produk asuransi kendaraan bermotor 

ataupun produk lainnya. Karena kebutuhan dan keinginan masyarakat 

setiap harinya akan terus berubah dan semakin bertambah. Dan dengan 



 
 

terus mengenali serta beradaptasi dengan keinginan serta kebutuhan 

masyarakat, ACA akan dapat terus menjadi perusahaan asuransi yang 

handal, mampu berkembang secara berkesinambungan, dan diakui baik di 

dalam negeri maupun oleh internasional yang sesuai dengan visi dari 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


