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BAB V 
KESIMPULANiDANiSARAN 

 

5.1 Kesimpulann 

 Berdasarkannhasil analisis dannpembahasan yang telahhdiuraikan pada 

bab-babssebelumnya melaluiaanalisis Partial Least Square (PLS) mengenai 

pengaruh kualitasnlayanan,  citraimerekidan harga terhadap loyalitas pelanggan 

pengguna transportasi online sepeda motor Gojek dan Grab di kecamataniCiputat 

sertaipengujianiyangitelahidilakukanimaka dapat disimpulkan bahwa: 

a. Pada variabelNKualitas layananNmemiliki pengaruh postif dan signifikan 

terhadapiloyalitas pengguna transportasi online Gojek dan Grab. Dimana hal 

ini, sesuai denganIhipotesis yang diajukanIpada penelitian ini. 

b. Pada variabel Citra merek memiliki pengaruh dan signifikan terhadapPloyalitas 

pelangganIpengguna transportasi online Gojek dan Grab. Dimana hal ini, 

sesuai dengan hipotesis yang diajukan pada penelitian ini. 

c. Pada variabel harga memiliki pengaruh dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan pengguna transportasi online Gojek dan Grab. Dimana hal ini, 

sesuai denganihipotesis yang diajukanipada penelitianiini. 

5.2 KeterbatasanN 

 Penelitian ini telah dibuat sesuai berdasarkan prosedur yang telah 

ditetapkan, akan tetapi tidak terlepas dari keterbatasan yang peniliti dapati. 

Keterbatasannyang membatasiipenelitianiini, antarailain: 

a. Penelitiannininmenggunakan kuesiner sebanyak 28 butir pernyataan yang 

dibagikan kepada 100 responden pengguna transportasi online  sepeda motor  

Gojek dan Grab yang berada dikecamatan Ciputat, sehinggaIkesimpulanIyang 

didapatIhanyaIberdasarkanIpadaIdata yang dikumpulkan melalui kuesioner 

tersebut. 

b. Penelitian ini hanyaNmeneliti loyalitas pelanggan denganNmenggunakan 

variabel kualitasslayanan, citra merek dan harga sehingga keterbatasanndalam 

pengukurannpenggunaan variabel memungkinkannbelum memperlihatkan 

secara penuh mengenai faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. 
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c. Keterbatasan mengenai teori yang digunakan dan pengumpulan data yang 

hanya menggunakan kuesiner elektronik seperti Google form diakrenakan 

adanya pandemi virus covid-19 yang mengaharuskan pembatasan sosial dan 

ditutupnya berbagai fasilitas seperti perpustakaan. 

 

5.3 Sarann 

Berdasarkannhasil kesimpulan sebelumnya, maka saran yang dapat 

peneliti berikanaadalah: 

a. Dilihat dari hasil penelitian yang menunjukan bahwa kualitas layanan 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan, peneliti memberikan 

saran agar perusahaan terus menjagaddan meningkatkan kualitas layanan yang 

telah diberikan kepada pelanggan agar pelanggan selalu merasa puas akan 

pelayanan yang telah diberikan sehingga dapat menjaga loyalitas pelanggan 

yang telah dimiliki. 

b. Dilihat dari hasilppenelitian yang menunjukannbahwa citra merek berpengaruh 

signifikannterhadap loyalitas pelanggan, peneliti memberikan saran agar 

perusahaan terus menjaga dan meningkatkan citra merek positif yang telah 

tertanam dibenak pelanggan,aagar pelanggan selalu merasa puas akan 

pelayanannyang telah diberikan sehingga dapat menjaga loyalitas pelanggan 

yang telah dimiliki. 

c. Dilihat dari hasilnpenelitian yang menunjukan bahwaaharga berpengaruh 

positif terhadap loyalitas pelanggan, peneliti memberikan saran agar 

perusahaan dapat mempertahankan strategi harga yang sesuaindengan manfaat 

yang didapat oleh pelanggan,aagar pelanggan selalu merasa puas akan 

pelayanan yang mereka dapati sehingga dapat menjaga loyalitas pelanggan 

yang telah ada. 

d. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas mengenai penelitian yang 

dibuat oleh peneliti, diharapkan untuk bisa menambahkan variabel yang tidak 

dibahas oleh peneliti atau diluar variabel yang telah peneliti ambil seperti 

kemudahan. Keamanan, manfaat merek, dengan tujuan agar pada penelitian 

selanjutnya lebih bervariasi sehingga dapat mengetahui pengaruh-pengaruh 

terhadap variabel terikat loyalitas pelanggan secara lebihhmendalam dan lebih 
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luas guna menambahkan akurasi serta kesempurnaan dalam penelitian 

selanjutnya 


