
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 
 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Hasil pengujian pada H1 dengan regresi berganda diperoleh hasil yakni 

hipotesa 1 gagal ditolak, hasil ini menyimpulkan bahwa variabel 

kepercayaan mempunyai pengaruh terhadap loyalitas. Hasil pengujian ini 

konsisten dengan hasil penelitian Johnson, Gustafsson, Andreassen, Lervik, 

dan Cha (2000); Olsen dan Johnson (2003); Luarn dan Lin (2003); Chitty dan 

Soutar (2003); Thurau, Gwinner, dan Gremler (2004); Zhang dan Bloemer 

(2008); Lii (2009); Ouyang (2010). 

b. Hasil pengujian pada H2 dengan regresi berganda diperoleh hasil yakni 

hipotesa 2 gagal ditolak, hasil ini menyimpulkan bahwa variabel 

kepercayaan mempunyai pengaruh terhadap komitmen. Hasil pengujian ini 

konsisten dengan hasil penelitian Beatty dan Kahle (1988); Garbarino 

(1999); Chitty dan Soutar (2003); Luarn dan Lin (2003). 

c. Hasil pengujian pada H3 dengan regresi berganda diperoleh hasil yakni 

hipotesa 3 gagal ditolak, hasil ini menyimpulkan bahwa variabel kepuasan 

pelanggan mempunyai pengaruh terhadap loyalitas. Hasil pengujian ini 

konsisten dengan hasil penelitian Fournier (1998); Johnson, Gustafsson, 

Andreassen, Lervik, dan Cha (2000); Featherman dan Pavlou  (2002); Luarn 

dan Lin (2003); Olsen dan Johnson (2003); Chitty dan Soutar (2003); Ha dan 
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Janda (2006); Bontis dan Booker (2007); Zhang dan Bloemer (2008); 

Lantieri (2008) ; Han, Kwortnik, dan Wang (2008); Lenka, Suar, dan 

Mohapatra (2009); Lii (2009); Ouyang (2010). 

d. Hasil pengujian pada H4 dengan regresi berganda diperoleh hasil yakni 

hipotesa 4 gagal ditolak, hasil ini menyimpulkan bahwa variabel kepuasan 

pelanggan mempunyai pengaruh terhadap komitmen. Hasil pengujian ini 

konsisten dengan hasil penelitian Luarn dan Lin (2003); Musa (2005); 

Tantakasem dan Lee (2008); Eakuru dan Mat (2008); Han, Kwortnik, dan 

Wang (2008). 

e. Hasil pengujian pada H5 dengan regresi berganda diperoleh hasil yakni 

hipotesa 5 gagal ditolak, hasil ini menyimpulkan bahwa variabel perceived 

value mempunyai pengaruh terhadap loyalitas. Hasil pengujian ini konsisten 

dengan hasil penelitian Johnson, Gustafsson, Andreassen, Lervik, dan Cha 

(2000); Luarn dan Lin (2003); Olsen dan Johnson (2003); Chitty dan Soutar 

(2003); Harris dan Goode (2004); Gustafsson dan Johnson (2004); Thurau, 

Gwinner dan Gremler (2004); Musa (2005); Ha dan Janda (2006); Bontis dan 

Booker (2007); Tantakasem dan Lee (2008); Eakuru dan Mat (2008); Zhang 

dan Bloemer (2008). 

f. Hasil pengujian pada H6 dengan regresi berganda diperoleh hasil yakni 

hipotesa 6 gagal ditolak, hasil ini menyimpulkan bahwa variabel perceived 

value mempunyai pengaruh terhadap komitmen. Hasil pengujian ini 

konsisten dengan hasil penelitian Luarn dan Lin (2003); Boon dan 
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Arumugam (2006); Merisavo (2008); Lantieri (2008); Lenka, Suar dan 

Mohapatra (2009); Lii (2009). 

g. Hasil pengujian pada H7 dengan regresi berganda diperoleh hasil yakni 

hipotesa 7 gagal ditolak, hasil ini menyimpulkan bahwa variabel Komitmen 

mempunyai pengaruh terhadap loyalitas. Hasil pengujian ini konsisten 

dengan hasil penelitian Chitty dan Soutar (2003); Thurau, Gwinner dan Gremler 

(2004); Dean (2007); Eakuru dan Mat (2008); Zhang dan Bloemer (2008); 

Han, Kwortnik, dan Wang (2008). 

 

5.2 Keterbatasan 

Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Waktu pengambilan sampel yang dilakukan dalam kurun waktu yang 

terlalu singkat. 

b. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hanya dilakukan 

pada satu wilayah yaitu kota Batam, sehingga hanya dapat 

mencerminkan keadaan serta perilaku dan sifat masyarakat yang ada di 

kota Batam. Namun data penelitian ini belum tentu dapat mencerminkan 

keadaan sama di tempat lain. 

c. Peneliti tidak mengkaji secara mendalam faktor-faktor lain diluar faktor 

kepercayaan, kepuasan pelanggan, perceived value, komitmen, dan 

loyalitas. Dikarenakan penelitian ini memiliki nilai adjusted  R2 yang 

tidak maksimal yaitu sebesar 0,600 dan 0,669. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel loyalitas dapat dijelaskan oleh variabel 

kepercayaan, kepuasan pelanggan dan perceived value sebesar 60%, 

sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Begitu juga dengan 
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variabel loyalitas dapat dijelaskan oleh variabel komitmen sebesar 

66,9% dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain.  

 

5.3 Rekomendasi  

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian yang akan 

datang adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian akan dilakukan dalam jangka waktu atau periode yang lebih 

panjang lagi. 

b. Untuk penelitian selanjutnya, agar dapat melibatkan responden dari 

beberapa wilayah sehingga dapat mencerminkan perilaku dan sifat 

responden dari beberapa wilayah yang diteliti. 

c. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain selain 

trust, customer satisfaction, perceived value, commitment dan loyalty untuk 

dapat mengembangkan penelitian ini, misalnya personal services, social 

bonding dan service quality menurut Fred dan Havard (2001), quality 

performances menurut Svein (2002), reputation dan recommend menurut 

Bontis dan Booker (2007). 

d. Saran bagi perusahaan: 

• Manfaat hasil penelitian ini bagi perusahaan adalah untuk mengetahui 

tingkat loyalitas pada nasabah bank, misalnya mencari tahu keinginan 

pelanggan. karena keinginan manusia berbeda-beda. Jadi para 

perusahaan juga harus mampu mengikuti keinginan konsumen dan siap 

untuk bersaing dengan pesaing lainnya. Dan perusahaan juga harus 
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memperhatikan kesetiaan konsumen supaya dapat mempengaruhi mulut 

ke mulut yang dapat meningkatkan permintaan. 

• Loyalitas dari konsumen harus dapat selalu dijaga dengan memberikan 

kualitas produk yang baik dan menciptakan image perusahaan yang 

baik supaya menimbulkan suatu rasa kepuasan dan kepercayaan dari 

konsumen, karena jika sekali saja konsumen kecewa maka akan sulit 

sekali untuk memperoleh kembali loyalitas konsumen tersebut. 

• Perusahaan perbankan juga harus memberikan informasi yang lengkap 

dan jelas kepada nasabah supaya mereka dapat mengerti tentang 

perusahaan tersebut dan merasa aman dalam melakukan hubungan. 

Dengan hal itu dapat meningkatkan kesetiaan nasabah terhadap 

perusahaan tersebut. 
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