
 
 

BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 
5.1  Kesimpulan 

Setelah melalui beberapa pembahasan dari bab sebelumnya mengenai 

hubungan antara variabelService Quality, Customer Image, dan Customer 

Satisfactionterhadap variabel Customer Loyalty, peneliti memutuskan  untuk 

melakukan peneilitian pada lima (5) resort di Batamdengan total responden 

sebanyak 250.Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi variabelCustomer Loyalty pada Resort di kota Batam. 

Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah Service Quality, 

Corporate Image, dan Customer Satisfaction. Maka dapat disimpulkan pengaruh 

dan hubungan antara variable independen dan dependen. Faktor-faktor tersebut 

diambil dengan menggunakan jurnal dari Makanyeza dan Chikazhe.,(2017). 

 Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Hasil peneltian menunjukkan bahwa variabel Service Quality mempunyai 

pengaruh signifikan positif terhadap Customer Loyalty (H1). Hasil 

penelitian inikonsisten dengan penelitian Mokhtar, (2011), Hafeez , S 

(2012), Liao dan Hsieh, (2011), Tetu.Y, Wang, C.H dan Chang, H.C (2012) 

serta Makanyeza dan Chikazhe.,(2017). 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabelCorporate Image mempunyai 

pengaruh yang signifikan positifterhadapCustomer Loyalty (H2).Hasil 
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 penelitian ini konsisten dengan penelitian Boohene dan Agyapon, (2011), 

 Wu, (2014) serta Makanyeza dan Chikazhe.,(2017). 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable Customer satisfaction 

mempunyai tidak memiliki pengaruh yang signifikanterhadap Customer 

Loyalty (H3). Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian 

Makanyeza dan Chikazhe.,(2017). 

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable service quality mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap customer loyalty dengan customer 

satisfaction sebagai variable intervening (H4). Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian Boohene dan Agyapon, (2011),Kazi Omar Siddiqi, 

(2011), Hu dan Huang, (2011), Jan,Kalthom, dan Mustapha, (2013) serta 

Makanyeza dan Chikazhe.,(2017). 

5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable service quality mempunyai 

pengaruh yang tidak signifikan terhadap customer loyalty dengan  corporate 

image sebagai variable intervening (H5). Hasil penelitian ini tidak konsisten 

dengan penelitian Makanyeza dan Chikazhe.,(2017). 

 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan sebagai berikut : 

1. Responden dalam penelitian ini sangat terbatas karena hanya dilakukan 

terhadap 250 responden di Batam. 

2. Variabel independen (service quality) dapat menjelaskan variabel mediasi 

(corporate image) sebesar 45,8%, sisanya 54,2% di jelaskan oleh faktor lain 
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yang tidak terdapat dalam model. Variabel independen dan mediasi (service 

quality, corporate image, dan customer satisfaction) dapat menjelaskan 

variabel dependen (customer loyalty) sebesar 66,3%, sisanya 33,7% di 

jelaskan oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam model. Variabel 

independen (service quality) mempengaruhi variabel mediasi (customer 

satisfaction) sebesar 49,7%, sisanya 50,3% di jelaskan oleh faktor lain yang 

tidak terdapat dalam model. 

3. Variabel yang di uji di dalam penelitian ini hanya terbatas kepada 4 variabel 

yaitu, service quality, customer satisfaction, corporate image, dan customer 

loyalty. 

 

5.3 Rekomendasi 

 Rekomendasi untuk kelanjutan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan, dikarenakan salah satu yang dapat meningkatkan 

Customer Loyalty adalah Service Quality, maka pemimpin dari sebuah tim 

harus dapat selalu meninjau hasil kinerja karyawan mereka khususnya dalam 

sistem pelayanan konsumen.Kemudian variabel lain yang juga dapat 

meningkatkan Customer Loyalty adalah Corporate Image dan Customer 

Satisfaction. 

3. Berdasarkan hasilAdjusted R2dari variabel dependen yang telah diuji oleh 

penulis, terdapat hasil Adjusted R2dari variabel dependen yang telah diuji 

berjumlah 0,663 atau 66,3%.Dimana nilai tersebut menyatakan seberapa 

besar pengaruh variabel independen (Service Quality, Corporate Image, dan 

Universitas Internasional Batam 
Bella Wijaya, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Customer Loyalty pada Resort di Batam, 2019 
UIB Repository©2019



50 
 

Customer Satisfaction)  dapat menjelaskan variabel dependen yaitu 

Customer Loyalty. Sedangkan sisa dari nilai Adjusted R2 (100% - 66,3% = 

33,7%) dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak terdapat dalam 

model. Variabel lainnya yang dimaksud dapat berupa Trust, Corporate 

Reputation dan variable lainnya yang dapat digunakan sebagai variabel 

independen (Zaman, Bibi, Arshad, dan Shahzad, 2012). 
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