
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilaksanakan, maka

disimpulkan sebagai berikut:

1. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa

terdapat pengaruh positif yang signifikan dari kepuasan terhadap

loyalitas konsumen. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh analisis

persamaan regresi yaitu Y= 0,717 + 0,512X dimana nilai konstanta (a)

sebesar 0,717. Artinya apabila kepuasan diasumsikan nol (0), maka

loyalitas bernilai 0,717. Nilai koefisien regresi variabel kepuasan

sebesar 0,512. artinya bahwa apabila kepuasan meningkat sebesar 1

satuan maka akan meningkatkan loyalitas sebesar 0,512. Dari hasil uji

t diketahui t hitung (10,894) < t tabel (1,994) dan sig. (0,000) > 0.05.

Artinya kepuasan konsumen berpengaruh signifikan terhadap loyalitas

konsumen. Dari hasil koefisien determinasi diketahui nilai R Square

sebesar 0,629. artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh rata-rata

kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen adalah sebesar 63%

sedangkan sisanya sebesar 37% dipengaruhi oleh variabel lain yang

tidak dimasukkan dalam model ini. Dan nilai R sebesar 0,793. Artinya

adalah bahwa korelasi antara rata-rata kepuasan konsumen dengan

loyalitas konsumen memiliki hubungan yang kuat.



2. Menurut pandangan ekonomi Islam, pengaruh kepuasan terhadap

loyalitas konsumen Planet Swalayan dibolehkan selama masih dalam

batas-batas yang diperbolehkan. Dilihat dari segi kepuasan konsumen

Islam membolehkan manusia untuk menikmati kesenangan dan

kemewahan hidup dan tetap berada dalam batas yang diperbolehkan.

Sedangkan dari segi loyalitas konsumen didasari dengan menjalin

hubungan yang harmonis, jujur dan adil serta atas dasar suka sama

suka dan penuh keridhaan sehingga dapat menarik para pelanggan dan

menjaga loyalitas konsumen.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat

dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk tetap meningkatkan kepuasan konsumen agar dapat

mempertahan loyalitas konsumen, sebaiknya Planet Swalayan Garuda

Sakti lebih menekankan untuk menambahkan unsur-unsur lain yang

dapat mendukung terciptanya loyalitas konsumen, seperti pemberian

penghargaan kepada pelanggan tetap atau konsumen yang loyal.

2. Bagi pihak Planet Swalayan di Jalan Garuda Sakti agar senantiasa

menjaga kepuasan kepada setiap konsumennya, karena faktor

kepuasan sebagai penentu dalam menciptakan loyalitas konsumen.


