
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI  

 
5.1  Kesimpulan                      

  Setelah melalui pembahasan dalam bab sebelumnya mengenai hubungan 

antara kepercayaan pelanggan dan kepuasan pelanggan dengan variabel dependen 

loyalitas pelanggan dapat dijelaskan beberapa kesimpulan sebagai berikut; 

 Penelitian ini menyimpulkan bahwa hasil pengujian H1 diperoleh nilai uji 

t sebesar 0,000 dan nilai Beta 0,322 yang artinya terdapat pengaruh signifikan 

positif antara variabel kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan fitness center  

berpengaruh signifikan positif terhadap loyalitas pelanggan. Hasil temuan ini 

konsisten dengan penelitian dari Jan et al., (2013), Luarn & Lin (2013), dan Rai 

dan Medha (2013), Khisada dan Wahab (2013) 

 Hasil pengujian H2 diperoleh nilai uji t sebesar 0,000 dan nilai Beta 0,209 

dan disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara kepercayaan 

pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

bahwa kepuasan pelanggan fitness center berpengaruh positif terhadap loyalitas 

pelanggan terhadap fitness center tersebut. Hasil temuan ini juga konsisten dengan 

penelitian dari Khisada dan Wahab (2013), dan Rai dan Medha (2013), Soong et 

al., (2013), Luarn & Lin (2013). 

 Hasil pengujian H3 diperoleh nilai uji t sebesar 0,000 dan nilai Beta 0,403 

dapat di simpulkan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap 

kepercayaan pelanggan. Temuan ini menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan 

pelanggan terhadap fitness center akan mempengaruhi loyalitas terhadap fitness 
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center  tersebut. Hasil ini konsisten dengan penelitian dari Pi dan Huang (2011), 

Jan et al., (2013), Chiu et al. (2010), Cheng et al., (2012), Luarn & Lin (2013), 

Megdadi et al., (2013), Akhter et al. (2011). 

 

5.2  Keterbatasan 

Dalam penelitian ini juga terdapat beberapa keterbatasan, yaitu:  

1. Variabel yang diteliti masih terbatas pada dua variabel independen saja, 

yaitu kepuasan pelanggan dan kepercayaan pelanggan. Masih ada 

beberapa variabel independen lain yang bisa diteliti pengaruhnya terhadap 

loyalitas pelanggan. 

2. Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan nilai 0,547 atau 54,7 

% saja kemampuan dari variabel independen yaitu kepercayaan pelanggan 

dan kepuasan pelanggan dalam menerangkan hubungan dengan variabel 

loyalitas pelanggan fitness center.   

3. Jumlah responden yang terbatas pada 188 orang saja, sehingga masih 

dirasa belum dapat mencerminkan tingkat loyalitas pelanggan fitness 

center secara keseluruhan, hasil penelitian bisa saja berbeda bila penelitian 

dilakukan pada pelanggan dari jasa lainnya dengan jumlah responden yang 

berbeda pula.  

 

5.3  Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka berikut ini 

dikemukakan beberapa saran yang menjadi implikasi dari hasil penelitian ini: 
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Variabel yang diuji dalam penelitian ini hanya pada dua variabel 

independen saja yaitu kepercayaan pelanggan dan kepuasan pelanggan. Variabel 

lain yang bisa digunakan dalam penelitian selanjutnya seperti hubungan dengan 

pelanggan (Akhter et al., 2011) dan promosi (Pi dan Huang, 2011). Hubungan 

yang baik dengan pelanggan akan dapat membuat pelanggan merasa dihargai dan 

sebagai imbal baliknya pelanggan akan tetap loyal dalam menggunakan atau 

mengkonsumsi produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Promosi yang 

berkelanjutan akan mampu mengingatkan pelanggan untuk tetap setia dan loyal 

pada produk dan jasa yang di tawarkan oleh perusahaan. 

Hasil pengujian koefisien menunjukkan kemampuan model hanya sebesar 

54 % dalam menjelaskan loyalitas pelanggan. Penambahan variabel independen 

seperti diatas yaitu hubungan dengan pelanggan dan promosi diharapkan dapat 

meningkatkan persentase kemampuan model dalam menerangkan loyalitas 

pelanggan sebagai variabel dependen. 

Penegelola fitness center perlu mempertahankan loyalitas dari pelanggan 

yang menjadi anggota tetap maupun pengunjung biasa, karena kini semakin 

banyak pusat kebugaran baru yang didirikan di Batam untuk menyalurkan pola 

hidup sehat yang semakin berkembang.  

Kepuasan pelanggan mempunyai pengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. Artinya apabila pelanggan puas maka pelanggan akan melakukan 

pembelian ulang serta akan merekomendasikan kepada calon pelanggan baru 

melalui word of mouth. Artinya bahwa kepuasan pelanggan akan menjadi promosi 

penjualan yang efektif bagi perusahaan. Dalam upaya meningkatkan kepercayaan 

Hianwi Fardiman. Pengaruh Kepuasan dan Kepercayaan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan pada Pusat 
Kebugaran di Batam. 
UIB Repository©2019



pelanggan, pengelola pusat kebugaran harus mampu menjaga kualitas dan 

kelengkapan fasilitas pusat kebugaran tersebut agar pelanggan mendapatkan 

manfaat sesuai dengan harapan mereka. 
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