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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh Kualitas Pelayanan dan 

Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan Retoran Metduck Paragon 

Mall Semarang maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel Kualitas Pelayanan memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan secara individual terhadap Loyalitas Pelanggan restoran 

Metduck Paragon Mall Semarang. Hal ini terbukti dari hasil pengujian 

dimana nilai t hitung sebesar 5,420 yang lebih besar dari t tabel yaitu 

2,04227 dengan tingkat signifikansi 0,000. 

2. Variabel Kepuasan Pelanggan tidak memiliki memiliki pengaruh 

secara individual tergadap Loyalitas Pelanggan restoran Metduck 

Paragon Mall Semarang. Hal ini terbukti dari hasil pengujian dimana 

nilai t hitung sebesar 1,282 yang lebih kecil dari t tabel  yaitu 2,04227 

dengan tingkat signifikansi 0,211. 

3. Variabel Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan secara bersama-

sama berpengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan sebesar 65,5%, 

sedangkan 34,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk 

dalam penelitian ini. Hal ini terbukti dari hasil pengujian dimana nilai 

F hitung yang lebih besar dari F tabel yaitu 25,549>3,3 
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5.2 Saran 

Berdasarkan dari hasil olah data, variabel Kualitas Pelayanan memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan restoran 

Metduck Paragon Mall Semarang. Sedangkan variabel Kepuasan Pelanggan tidak 

memiliki pengaruh secara individual terhadap Loyalitas Pelanggan restoran 

Metduck Paragon Mall Semarang. Namun secara bersama-sama kedua variabel 

tersebut berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan. 

Sehinggan saran yang diberikan sebaiknya restoran Metduck tetap memberikan 

pelayanan yang berkualitas dan konsisten terhadap pelanggan dan berusaha untuk 

terus mengembangkan menu yang ada di restoran. Selain itu Restoran Metduck 

juga dapat menggunakan kartu member pelanggan restoran untuk meningkatkan 

loyalitas di restoran Metduck seperti lebih memberikan keuntungan bagi 

pelanggan yang memiliki kartu member restoran Metduck seperti contohnya 

memberikan diskon khusus bagi pemilik kartu member restoran, atau promo 

pembelian menu makanan tertentu dan gratis menu minuman yang sudah 

ditetapkan. Serta juga dapat dilakukan dengan pengumpulan poin yang dapat 

ditukarkan dengan menu makanan atau minuman tertentu.  

Berdasarkan dari hasil profil responden, dapat diketahui bahwa pelanggan 

restoran Metduck Paragon Mall Semarang adalah konsumen berjenis kelamin 

perempuan berusia 22-27 tahun, sehingga restoran Metduck sebaiknya berfokus 

pada segmen pasar potensial tersebut. Dengan megadakan berbagai macam event 

seperti pagelaran busana, talk show untuk para ibu-ibu muda,  juga dapat 
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memberikan promosi free flow ice tea atau ice lemon tea atau juga dapat membuat 

menu paketan untuk acara bisnis atau arisan. 

Saran untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel 

lain diluar variabel Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan yang 

mempengaruhi Loyalitas Pelanggan. Karena berdasarkan hasil pengolahan data, 

variabel Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan memiliki pengaruh terhadap 

Loyalitas Pelanggan sebesar 65,5%, sedangkan 34,5 % dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak termasuk dalam variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini. 

  


