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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

 
5.1 Kesimpulan 

Tujuan pertimbangan riset adalah dalam bagian-bagian yang memberikan 

dampak kepercayaan, kualitas layanan, kekomunikasian, dan penanganan konflik 

terhadap keloyalitasan pelanggan pada bank Kota Batam. Bersumber pada yang 

diteliti  dapat  disetujui sebagai berikut:  

1. Pada Nilai H1 dapat dikatakan kepercayaan menentukan loyalitas 

pelanggan yang signifikan dengan taraf signfikan <0,05 (0,000 < 0,05). 

Komentar-komentar ini ditinjau lebih lanjut oleh laporan bank yang dapat 

meningkatkan keloyalitas pelanggan.  

2. Pencapaian hipotesis kedua H2, kumpulan apa yang diteliti ini adalah 

variabilitas kualitas layanan tidak berarti terhadap variabel loyalitas 

pelanggan dengan tingkat rata-rata >0,05 (0,094> 0,05). Temuan ini 

menyatakan kualitas tinggi dari nasabah bank yang tidak disetujui pada 

kesetiaan pelanggan.  

3. Dalam hipotesis ketiga H3 memberikan kesimpulan Komunikasi 

menunjukkan signifikan terhadap loyalitas pelanggan dengan jenjang 

signifikansi <0,05 (0,000 <0,05). Sehingga ini memuat penjelasan yang 

bermanfaat tentang komunikasi yang disediakan pada tinjauan dibank yang 

dapat meningkatkan pelanggan.   
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4. Pada hipotesis keempat H4 dapat dinyatakan bahwa variabel konflik 

tindakan berpengaruh signifikan terhadap variabel loyalitas pelanggan 

dengan tingkat signifikan <0,05 (0,000 <0,05). Sehingga ini menunjukkan 

bahwa bank semakin mengomentari bank dan dengan demikian 

meningkatkan keloyalitas pelanggan.  

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini adalah bahwa uji penyesuaian menyiratkan 

nilai 0,444 yang memiliki arti bahwa hanya 44,4% menyediakan variabel 

independen yaitu, kepercayaan, kualitas layanan, komunikasi dan penanganan 

konflik untuk menjelaskan variabel dependen dari loyalitas pelanggan, sedangkan 

55,6% dapat disesuaikan dengan faktor yang lain tidak ada dalam model.  

Obyek penelitian ini adalah untuk satu-satunya wilayah Kota Batam, oleh 

sebab itu hanya dapat dipelajari oleh masyarakat di Batam. Namun, pada 

waktunya untuk menghadapi situasi yang sama di Kota Batam.  

5.3 Rekomendasi atau Saran 

Dari hasil diskusi, penulis memberikan beberapa saran termasuk:  

a. Diharapkan penelitian lebih lanjut agar objek penelitian tidak hanya di 

peneliti satu wilayah Kota Batam, tetapi dapat dilakukan di tempat 

lain, selain di batam.  

b. Penelitian lebih lanjut diharapkan untuk menambahkan beberapa 

variabel independen lainnya seperti kepuasan pelanggan dan variabel 

nilai pelanggan yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya 

(Nyadzayo dan Khajehzadeh, 2016). 
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c. Klasifikasi ruang lebih besar dan ruang klasifikasi yang luas agar 

teknologi dapat menerima sampel yang banyak dan juga merupakan 

pilihan yang lebih mendetail.  

 

 

Natalia. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Trust, Service Quality, Communication, dan Conflict 
Handling Terhadap Customer Loyalty pada Bank. 2019. 
UIB Repository©2019


