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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan teknik analisis data yang 

lakukan mengenai pengaruh Customer Experience terhadap Repurchase Intention 

konsumen pada PT.FIF Cabang POS Sukabumi, maka peneliti dapat mengambil 

simpulan sebagai berikut:

5.1.1 Berdasarkan analisis peneliti mengenai customer experience melalui 

dimensi sense, feel, think, act, dan relate pada PT.FIF Cabang POS 

Sukabumi sudah berjalan baik. Artinya customer experience yang 

dirasakan konsumen sudah cukup memuaskan. Pengalaman yang 

dirasakan konsumen saat melakukan pinjaman sebelumnya pada PT.FIF 

Cabang POS Sukabumi sudah dapat menarik konsumen untuk melakukan 

pinjaman kembali. itu berarti pelayanan yang diberikan kepada konsumen 

sudah berjalan dengan baik namun masih perlu ditingkatkan lagi.

5.1.2 Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai repurchase intention pada 

PT.FIF Cabang POS Sukabumi sudah berjalan baik. Hal ini harus terus 

diperhatikan dan ditingkatkan lagi oleh PT.FIF Cabang POS Sukabumi 

guna untuk kemajuan dan kelangsungan hidup perusahaan yang lebih baik 

sehingga target perusahaan pun bisa tercapai dan meningkat setiap 

bulannya.
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5.1.3 Hasil perhitungan mengenai pengaruh secara parsial menunjukkan bahwa 

terdapat tiga sub variabel dari dimensi customer experience yang memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap dimensi repurchase intention yaitu 

dimensi sense, feel, dan think sehingga sub variabel tersebut 

mempengaruhi repurchase intention pada PT.FIF Cabang POS Sukabumi, 

sedangkan dimensi act dan relate tidak memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap repurchase intention.

5.1.4  Pengaruh customer experience terhadap repurchase intention secara 

bersama-sama menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antar 

variabel-variabel tersebut.

5.2    Saran

Berdasarkan dari simpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa 

saran sebagai berikut:

5.2.1 Customer experience merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan,

karena mempertahankan pelanggan lama jauh lebih susah disbanding 

dengan mencari pelanggan yang baru, maka dari itu PT.FIF Cabang POS 

Sukabumi harus lebih meningkatkan lagi pelayanan agar konsumen 

merasa nyaman dan tidak berpindah ke perusahaan lain. Hal ini harus lebih

diperhatikan lagi guna meningkatkan penjualan setiap bulannya agar 

tujuan perusahaan bisa tercapai.

5.2.2 PT.FIF Cabang POS Sukabumi dalam hal ini harus mempertahankan atau 

meningkatkan lagi dimensi sense, feel, think, act, dan relate agar 

konsumen lebih tertarik lagi dengan penawaran dan pelayanan yang 
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diberikan sehingga konsumen yang sudah pernah melakukan pinjaman 

merasa tertarik untuk melakukan pinjaman kembali pada PT.FIF Cabang 

POS Sukabumi.

5.2.3 Untuk meningkatkan penjualan konsumen RO pada PT.FIF Cabang POS 

Sukabumi, perlu adanya strategi yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan lagi customer experience pada PT.FIF Cabang POS 

Sukabumi, selain itu PT.FIF Cabang POS Sukabumi juga perlu 

mengevaluasi customer experience yang dirasakan untuk menarik 

konsumen dalam meningkatkan repurchase intention.


