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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN  DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data pada bab sebelumnya dapat 

diberikan kesimpulan sebagai berikut. 

1. variabel customer centric memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

customer loyalty, penelitian ini sejalan dengan penelitian Yusof et al., 

(2015),  

2. Variabel green environment berpengaruh tidak signifikan positif terhadap 

customer loyalty, penelitian tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang 

telah di lakukan oleh Yusof et al., (2015) 

3. variabel ethic memiliki pengaruh signifikan positif terhadap customer 

loyalty, penelitian ini sesuai dengan penelitian Yusof et al., (2015). 

4. variabel philanthropic memiliki pengaruh tidak signifikan positif terhadap 

customer loyalty, penelitian tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang 

telah di lakukan oleh Yusof et al., (2015)  

5.2 Keterbatasan  

Keterbatasan yang dihadapi peneliti dalam menjalankan penelitian ini adalah  

sebagai berikut. 

1. Ruang lingkup penelitian hanya terbatas pada sektor perbankan 

konvesional atau bank umum yang berada di Batam. Penelitian hanya 

menggunakan 5 perusahaan keuangan atau bank konvesional atau bank 

umum yang di pilih berdasarkan perbankan yang telah melakukan 

tanggung jawab sosial dan berdasarkan asset terbesar di Indonesia menurut 
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OJK yaitu Bank BRI, Mandiri, BCA, BNI, CIMB niaga, oleh sebab itu, 

tidak di lakukan pada bank konvesional  atau bank umum lainnya 

2. Pengisian dan pengembalian kuesioner yang di lakukan oleh responden 

saat setelah responden telah melakukan kepentingannya di perbankan dan 

responden melakukan pengisian cukup cepat karena responden memiliki 

suatu kepentingan yang lain untuk di lakukan sehingga memungkinkan 

terjadinya proses pengisian kuesioner yang kurang teliti, tidak berdasarkan 

pendapat pribadi dan tidak memahami kalimat pertanyaan pada kuesioner. 

3. Nilai kecocokan dari pengaruh customer centric, green environment, ethic 

dan philanthropic terhadap customer loyalty adalah 57%, hal tersebut 

berarti variabel independen  yaitu  customer centrec, green environment, 

ethic dan philanthropic  hanya menjelaskan customer loyalty sebesar 57% 

sedangkan 43% dijelaskan oleh variabel lain yang  terdapat pada penelitian 

terdahulu  

5.3 Rekomendasi  

Penelitian ini membuktikan adanya beberapa pengaruh yang sesuai dengan 

model penelitian. oleh karena hal tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan 

bagi manajer pemasaran sebuah perusahaan dalam meningkatkan customer loyalty 

sebuah produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Berdasarkan kesimpulan 

yang telah dijelaskan maka penulis menyampaikan beberapa rekomendasi untuk 

kelanjutan penelitian ini sebagai berikut: 

1. penulis merekomendasikan untuk penelitian tidak hanya meneliti 

mengenai bank konvesional atau bank umum saja tetapi juga membantu 
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dalam penelitian selanjut di bank lainnya seperti bank perkreditan rakyat 

atau bank syariah yang saat ini lagi berkembang dan melaksankan kegiatan 

CSR. 

2. Penulis merekomendesaikan agar membagikan kuesioner penelitian 

dengan cara mencari waktu yang sesuai, sehingga responden tidak terlalu 

tergesa-gesa dalam pengisian kuesioner dan pada waktu pengisian 

kuesioner peneliti sebisa mungkin dapat menjelaskan pernyataan-

pernyataan kuesioner sehingga mendapatkan data yang akurat dari 

responden. 

3. Penulis merekomendasikan beberapa variabel yang belum ditambahkan 

pada penelitian ini seperti economic, trust, legal dan sebagainya yang 

masih termasuk dalam strategi CSR, peneliti selanjutnya dapat 

menambahkan variabel sebagai variabel independen yang mempengaruh 

pada customer loyalty, peneliti selanjutnya juga dapat. Melakukan 

penelitian pada objek dan sampel penelitian yang berbeda. 

4. penentuan jumlah sampel yang di gunakan dalam penelitian ini hanya 

menggunakan hair et al., (2010) dimana jumlah sampel minimal adalah 10 

kali jumlah item pertanyaan yang terdapat di kuesioner. Penulis 

merekomendasikan agar penelitian selanjutnya menggunakan formula 

slovin dalam menentukan jumlah sample untuk mendapatakan data yang 

lebih akurat di mana populasi nasabah dapat diketahui  
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