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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut 

: 

1. Terdapat pengaruh yang (+) dan signifikan kepercayaan pelanggan terhadap 

Loyalitas pelanggan pada EO Dream 08 Gorontalo. Hal ini berarti semakin baik 

relationship marketing pada dimensi kepercayaan pelanggan maka semakin tinggi 

loyalitas pelanggan.  

2. Terdapat pengaruh yang (+) dan signifikan komunikasi pelanggan terhadap Loyalitas 

pelanggan pada EO Dream 08 Gorontalo. Hal ini berarti semakin baik relationship 

marketing pada dimensi komunikasi pelanggan maka semakin tinggi loyalitas 

pelanggan. 

3. Terdapat pengaruh yang (+) dan signifikan komitmen pelanggan terhadap Loyalitas 

pelanggan pada EO Dream 08 Gorontalo. Hal ini berarti semakin baik relationship 

marketing pada dimensi komitmen pelanggan maka semakin tinggi loyalitas 

pelanggan. 

4. Tidak terdapat pengaruh yang (+) dan signifikan penganan konflik terhadap Loyalitas 

pelanggan pada EO Dream 08 Gorontalo. Hal ini berarti baik buruk penanganan 

konflik tidak mempengaruhi loyalitas pelanggan. 

5. Terdapat pengaruh yang (+) dan signifikan loyalitas terhadap word of mouth pada EO 

Dream 08 Gorontalo. Hal ini berarti semakin tinggi loyalitas maka semakin baik 

word of mouth. 
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5.2.  Saran 

Berdasar kesimpulan di atas, selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan 

akan bermanfaat bagi manajemen Dream 08 Gorontalo berkaitan dengan pengaruh 

relationship marketing terhadap loyalitas dan word of mouth. 

Ditemukannnya variabel Komitmen pelanggan merupakan variabel yang paling 

besar pengaruhnya terhadap Loyalitas pelanggan pada Dream 08 Gorontalo dan 

penanganan konflik merupakan variabel yang tidak berpengaruh dan tidak signifikan 

terhadap loyalitas pelannggan. Oleh karena itu Dream 08 sebaiknya meningkatkan 

penanganan konflik  karena hal itu sangatlah penting juga untuk menjadikan pelanggan 

loyal terhadap layanan jasa. Untuk mengakomodir kebutuhan atau keinginan konsumen 

dalam mengambil tema sebuah acara, sebaiknya terlebih dahulu pihak Dream 08 

membuatkan ide/konsep acara sesuai keinginan konsumen, dan memberi masukan 

apabila timbulnya konflik dalam pelayanan jasanya terhadap pelanggan. 

Ditemukannnya variabel loyalitas mempengaruhi word of mouth pada Dream 08 

Gorontalo, sebaiknya meningkatkan indikator yang paling rendah yaitu ketika 

membutuhan EO untuk mengurus event, maka EO Dream 08 adalah pilihan utama. 

Sebaiknya pihak Dream 08 meningkatkan kinerjanya agar konsumen merasa puas dan 

tetap menggunakan jasa EO tersebut jika ingin mengadakan acara. Kinerja yang perlu 

ditingkatkan yaitu dengan menjalin komunikasi atau hubungan yang baik dengan 

pelanggan, meningkatkan kehandalan, integritas, tanggung jawab, dan kepedulian 

sehingga kepercayaan pelanggan terus meningkat, dan Dream 08 perlu meningkatkan 

fleksibilitas dalam melayani kebutuhan pelanggan.    

 

 


