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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Adanya pengaruh positif dan signifikan antara kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan pada minimarket Cop-Mart Pon.Pes Al-Munawwir yang 

terdiri dari reliability, responsiveness, assurance, empathy, tangible, nilai p 

value<0,05. Secara serempak dan parsial terhadap kepuasan konsumen di Cop-

Mart Pon.Pes Al-Munawwir, Hal ini berarti semakin baik kualitas pelayanan 

maka semakin tinggi kepuasan pelanggan.  

2. Adanya pengaruh positif dan signifikan antara kualitas pelayanan terhadap 

loyalitas pelanggan pada minimarket Cop-Mart Pon.Pes Al-Munawwir, yang 

terdiri dari reliability, responsiveness, assurance, empathy, tangible, nilai p 

value<0,05. Secara serempak dan parsial terhadap loyalitas konsumen di Cop-

Mart Pon.Pes Al-Munawwir, Hal ini berarti semakin baik kualitas pelayanan 

maka semakin tinggi loyalitas pelanggan. 

3. Adanya pengaruh positif dan signifikan antara kepuasan terhadap loyalitas 

pelanggan pada minimarket Cop-Mart Pon.Pes Al-Munawwir yang terdiri dari 

reliability, responsiveness, assurance, empathy, tangible,   nilai p value (0,005) 

< 0,05. Secara serempak dan parsial antara kepuasan terhadap loyalitas di Cop-

Mart Pon.Pes Al-Munawwir, Hal ini berarti semakin tinggi kepuasan maka 

semakin tinggi loyalitas pelanggan. 
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5.2.  Saran 

Berdasar kesimpulan di atas, selanjutnya dapat diusulkan saran yang 

diharapkan akan bermanfaat bagi manajemen minimarket cop-mart pon.pes al-

munawwir berkaitan dengan pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan dan 

loyalitas konsumen. 

1. Hendaknya pihak manajemen Cop-Mart selalu berusaha meningkatkan kualitas 

layanan mencakup 5 (lima) variabel yaitu variabel reliability, rerposiveness, 

assurance, emphaty, dan assurance agar kepuasan dan loyalitas pelanggan semakin 

meningkat, hal tersebut bisa dilakukan dengan cara menambah jadwal training 

karyawan, serta meningkatkan konsistensi kinerja karyawan.  

2. Hendaknya pihak manajemen Cop-Mart semakin meningkatkan konsisten 

kinerjanya, serta harus selalu menepati janji yang yang pernah dibuatnya, apabila   

terpenuhi dapat membuat pelanggan menjadi puas dan akhirnya loyal, sehingga 

akan melakukan pembelian.  

3. Variabel assurance merupakan salah satu variabel yang sangat dominan bagi 

terbentuknya loyalitas pelanggan, oleh karena itu, hendaklah perusahaan 

memperhatikan, serta terus meningkatkan faktor tersebut. Karena walaupun 

variabel assurance kelihatannya tidak terlalu penting, tetapi pada kenyataanya 

variabel assurance lah yang ternyata berpengaruh paling dominan.  

 

 

 

 

 

  


