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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

 

Adapun kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Pengaruh citra perusahaan terhadap loyalitas konsumen menunjukan nilai thitung 

(3,741) > ttabel (1,984) dengan nilai signifikasi yang dihasilkan sebesar 0,000 

masih berada dibawah 0,05, hal ini menunjukan bahwa citra perusahaan memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. 

Pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen menunjukan nilai thitung 

(7,289) > ttabel (1,984) dengan nilai signifikasi yang dihasilkan sebesar 0,000 

masih berada dibawah 0,05, hal ini menunjukan bahwa kualitas pelayanan 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. 

2. Diketahui F hitung sebesar 185,447 dengan signifikansi 0,000. F tabel dapat 

diperoleh dari F tabel statistik sebesar 2,47. Dengan demikian diketahui F hitung 

(185,447) > F tabel (2,47) dengan Sig. (0,000) < 0,05. Artinya citra perusahaan 

dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh secara simultan terhadap loyalitas 

konsumen pada Klinik Rara Pratama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. 

3. Diketahui nilai adjusted R Square sebesar 0,788 atau 78,8% berarti terdapat 

hubungan antara citra perusahaan dan kualitas pelayanan pada loyalitas 

konsumen di Klinik Rara Pratama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.  
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dan sisanya 21,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam 

penelitian ini 

6.2 Saran  

 

Adapun saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini 

mengenai citra perusahaan dan kualitas pelayanan adalah sebagi berikut : 

1. Pihak Klinik Rara Pratama harus selalu memperhatikan dalam kelengkapan 

obat yang di gunakan untuk konsumen ,dan memahami apapun yang di 

butuhkan konsumen. 

2. Dokter dan Karyawan pada Klinik Rara Pratama harus selalu meningkatkan 

lagi kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen dengan selalu 

memberikan penanganan dan respon yang cepat atau tanggap kepada pasien. 

3.  Sebaiknya Ketua Klinik harus selalu menekankan atau memeberikan arahan 

pada semua staff atau karyawan untuk selalu memberikan pelayanan yang 

terbaik,sehingga berdampak pada keloyalan konsumen. 

4. Untuk peneliti selanjutnya hendaklah lebih mengembangkan lagi faktor yang 

mempengaruhi loyalitas seseorang dalam melakukan pembelian jasa dengan 

pendekatan dan menambah jumlah variabel serta menggunakan analisis yang 

digunakan sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi. 

 


