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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh tangibles terhadap loyalitas pelanggan Toko Arjuna 

Motor Pekalongan. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi t 

dibawah 0.05 sehingga H1 diterima. 

2. Tidak ada pengaruh empathy terhadap loyalitas pelanggan Toko 

Arjuna Motor Pekalongan. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

signifikansi t diatas 0.05 sehingga H2 ditolak. 

3. Ada pengaruh responsiveness terhadap loyalitas pelanggan Toko 

Arjuna Motor Pekalongan. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

signifikansi t dibawah 0.05 sehingga H3 diterima. 

4. Tidak ada pengaruh reliability terhadap loyalitas pelanggan Toko 

Arjuna Motor Pekalongan. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

signifikansi t diatas 0.05 sehingga H4 ditolak. 

5. Tidak ada pengaruh assurance terhadap loyalitas pelanggan Toko 

Arjuna Motor Pekalongan. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

signifikansi t diatas 0.05 sehingga H5 ditolak. 
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6. Ada pengaruh tangibles, empathy, responsiveness, reliability, 

assurance terhadap loyalitas pelanggan Toko Arjuna Motor 

Pekalongan. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi t dibawah  

0.05 sehingga H6 diterima. 

 

5.2. Saran 

Saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini antara lain adalah 

sebagai berikut: 

1. Pada variabel tangible memiliki pengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. maka saran bagi Toko Arjuna Motor 

pekalongan agar dapat menguatkan loyalitas pelanggan dari 

adanya tangible: tempat pakir tetap dipertahankan keluasannya, 

tambahkan sistem keamanan tempat parkir dengan menugaskan 

tukang parkir untuk menjaga motor pelanggan agar pelanggan 

semakin nyaman dalam melakukan transaksi pembelian, 

menambahkan jumlah kursi yang ada, agar para pelanggan 

dengan sabar melakukan pembelian, keterangan harga pada  

barang tetap dipertahankan, kelengkapan barang yang dijual terus 

ditingkatkan, dengan penambahan opsi tersebut diharapkan pada 

point tangible dapat lebih meningkat lagi sebagai upaya untuk 

membuat pelanggan semakin loyal. 

2.  Pada variabel empathy tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. maka saran bagi Toko Arjuna 
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Motor pekalongan agar dapat menguatkan loyalitas pelanggan 

dari adanya empathy: karyawan agar lebih menyesuaikan kondisi 

dan situasi yang ada, dengan penambahan opsi tersebut 

diharapkan pada point tangible dapat lebih meningkat lagi sebagai 

upaya untuk membuat pelanggan semakin loyal. 

3. Pada variabel responsiveness memiliki pengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. maka saran bagi Toko Arjuna 

Motor pekalongan agar dapat menguatkan loyalitas pelanggan 

dari adanya responsiveness: karyawan harus lebih fokus pada 

situasi Toko, karyawan harus berlatih terus menerus mengenai 

suku cadang mobil, dengan penambahan opsi tersebut diharapkan 

pada point responsiveness dapat lebih meningkat lagi sebagai 

upaya untuk membuat pelanggan semakin loyal. 

4. Pada variabel reliability tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. maka saran bagi Toko Arjuna 

Motor pekalongan agar dapat menguatkan loyalitas pelanggan 

dari adanya reliability: karyawan tidak boleh memberikan diluar 

kemampuannya, dengan penambahan opsi tersebut diharapkan 

pada point reliability dapat lebih meningkat lagi sebagai upaya 

untuk membuat pelanggan semakin loyal. 

5.   Pada variabel assurance tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. maka saran bagi Toko Arjuna 

Motor Pekalongan agar dapat menguatkan loyalitas pelanggan 
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dari adanya ssurance : karyawan dan pihak toko tidak boleh 

melakukan jaminan secara berlebihan, tetap sesuai dengan kondisi 

yang ada, dengan penambahan opsi tersebut diharapkan pada 

point assurance dapat lebih meningkat lagi sebagai upaya untuk 

membuat pelanggan semakin loyal. 

6. Pada penelitian dengan topik serupa dimasa mendatang dapat 

ditambahkan variabel lain yang mempengaruhi loyalitas 

pelanggan, seperti promosi, pengaruh teman dan sebagainya. 
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