
75 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada penelitian ini, diketahui 

bahwa loyalitas konsumen dipengaruhi oleh kualitas layanan, kepuasan 

konsumen, dan kepercayaan konsumen sebesar 89,8% sedangkan sisanya 

sebesar 10,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Terkait dengan 

hubungan antar variabel, berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari kualitas layanan terhadap 

kepuasan konsumen 

2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari kualitas layanan terhadap 

kepercayaan konsumen 

3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari kualitas layanan terhadap 

loyalitas konsumen 

4. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari kepuasan konsumen 

terhadap loyalitas konsumen 

5. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari kepercayaan konsumen 

terhadap loyalitas konsumen 

6. Terdapat pengaruh antara kualitas layanan terhadap loyalitas melalui 

kepuasan konsumen. Artinya kepuasan konsumen memiliki pengaruh 
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mediasi. Sifat variabel kepuasan konsumen yang ditemukan dalam 

penelitian ini adalah mediasi parsial. 

7. Terdapat pengaruh antara kualitas layanan terhadap loyalitas melalui 

kepercayaan konsumen. Artinya kepercayaan konsumen memiliki pengaruh 

mediasi. Sifat variabel kepercayaan konsumen yang ditemukan dalam 

penelitian ini adalah mediasi parsial. 

 

B. Implikasi  

1. Implikasi Manajerial 

  Sebagai penelitian empiris, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan 

oleh pihak Generasi Nusantara Purwokerto sebagai bahan pertimbangan 

untuk lebih memahami konsumen mereka, dalam hal ini adalah 

orangtua/wali murid.  

a. Generasi Nusantara Purwokerto terus meningkatkan kualitas 

pelayanannya salah satunya dengan cara menambah jumlah 

Guru/Pengasuh sejalan dengan semakin bertambahnya jumlah anak didik 

yang dititipkan/ disekolahkan di Generasi Nusantara Purwokerto setiap 

Tahunnya.  

b. Generasi Nusantara Purwokerto lebih meningkatkan kepuasan konsumen 

dengan cara melakukan perbaikan rutin dan penambahan sarana dan 

prasarana pendukung sekolah seperti juga mengevaluasi masalah akses 

jalan. 
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c. Generasi Nusantara Purwokerto meningkatkan kepercayaan konsumen 

selain dengan pemberian jaminan pendidikan dan pengasuhan yang 

diberikan juga dengan cara melakukan rekrutmen terhadap tenaga 

pengamanan/ satpam/ security sehingga akan tercipta rasa aman, yang 

juga nantinya berpengaruh kepada rasa lebih yakin dan percaya yang 

akan diberikan oleh konsumen maupun calon konsumen di masa yang 

akan datang. Hal ini juga diperlukan bukan hanya untuk meningkatkan 

kepercayaan konsumen, namun juga untuk terciptanya lingkungan yang 

lebih nyaman serta kondusif. 

d. Hal lain yang menjadi evaluasi bagi pihak sekolah adalah adanya 

komentar dari para orangtua mengenai biaya penitipan dan sekolah di 

Preschool Generasi Nusantara Purwokerto yang dinilai cukup mahal dan 

tidak sebanding dengan fasilitas yang diperoleh. Poin ini menjadi sangat 

penting untuk diperhatikan manajer, karena pada pertanyaan terbuka 

yang dajukan penulis pada orangtua, banyak yang menjadikan alasan 

biaya untuk menjadi tidak loyal terhadap Generasi Nusantara 

Purwokerto.  

e. Dengan didapatkannya hasil mengenai Loyalitas pada orangtua/wali 

murid Generasi Nusantara Purwokerto,  tentunya sangat penting bagi 

pihak manajemen, khususnya bagian pemasaran untuk lebih mempelajari 

strategi pemasaran untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan 

konsumen dalam membangun tingkat loyalitas para orangtua sehingga 

mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain yang tentunya menawarkan 
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berbagai keunggulan berbeda. Dengan demikian pihak sekolah dapat 

terus mengembangkan, meningkatkan, dan mengelola layanan dan 

kualitas pembelajaranya agar dapat bertahan di dalam persaingan industri 

pendidikan yang semakin ketat untuk memenangkan persaingan tersebut. 

 Secara keseluruhan Generasi Nusamtara Purwokerto memiliki tingkat 

loyalitas yang baik dari para orangtua. Namun masih perlu ditingkatkan 

kualitas pelayanananya kepada para konsumen.  

 

2. Implikasi Teoritis 

 Penggunaan variabel-variabel kualitas layanan, kepuasan konsumen, dan 

kepercayaan dalam mengetahui pengaruhnya kepada variabel loyalitas 

tentunya sangat menarik dan dapat mengungkap hubungan variabel-variabel 

tersebut secara bersama-sama. 

 Untuk penelitian selanjutnya (future research) disarankan agar menindak 

lanjuti penelitian ini dengan mengeksplorasi variabel dependen dan independen 

lainnya serta penambahan ataupun modifikasi model penelitian untuk dapat 

lebih menjelaskan loyalitas konsumen secara lebih lengkap dan menyeluruh. 

Penggunaan sampel dari lembaga lain, industri lain ataupun produk lain juga 

diperlukan untuk lebih menguji variabel yang telah digunakan dalam penelitian 

ini. Seperti penggunaan variabel reputasi sebagai variabel dependen yang dapat 

mempengaruhi kepuasan konsumen yang kemudian mempengaruhi loyalitas 

konsumen. 
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C. Keterbatasan Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti menyadari masih terdapat kelemahan dan 

kekurangan terhadap hasil penelitian. Adapun keterbatasan yang terdapat 

dalam penelitian ini antara lain; keterbatasan jumlah responden (populasi dan 

sampel) yang menjadi objek penelitian, keterbatasan dalam melakukan 

penelaahan penelitian, dan pengetahuan serta literatur yang kurang. Sehingga 

menjadi hambatan bagi peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian yang 

sempurna. Walaupun tidak sempurna, namun hasil penelitian ini merupakan 

penelitian yang valid dan reliabel. 

 

  


