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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan teknik analisis data yang 

peneliti lakukan mengenai kepuasan pelanggan dan kepercayaan merek terhadap 

retensi pelanggan pada pengguna shuttle CV. Global Mandiri Wisata Kota Sukabumi, 

maka peneliti dapat mengambil kesimpulan :  

5.1.1 Gambaran dari kepuasan para pelanggan yang ada pada CV. Global Mandiri, 

dapat dikatakan sudah baik. Dimana adanya minat dari para pelanggan untuk 

menggunakan kembali jasa shuttle Global Mandiri Wisata, hal ini timbul 

karena pelayanan yang di berikan perusahaan untuk para pelanggannya dirasa 

memuaskan. Rasa puas yang dirasakan pelanggan memberikan dampak positif 

untuk perusahaan, pelanggan yang merasakan kinerja pelayanan yang 

diberikan sudah sangat baik menjadikan pelanggan tersebut menjadi setia 

terhadap jasa pelayanan yang dimiliki perusahaan. Adapun kekurangan 

perusahaan yang belum sepenuhnya membuat semua pelanggan merasa puas 

terhadap jasa pelayanan shuttle, yang mengakibatkan pelanggan ragu-ragu 

untuk merekomendasikan jasa perusahaan kepada orang lain.  

5.1.2 Gambaran kepercayaan merek pada CV. Global Mandiri Wisata timbul karena 

pelanggan memiliki kesesuaian harapan terhadap merek perusahaan. 
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Disamping itu para pelanggan juga merasa perusahaan memiliki integritas dan 

reputasi yang baik, yang menjadikan pelanggan yakin terhadap merek 

perusahaan . 

5.1.3 Gambaran Retensi Pelanggan pada CV.Global Mandiri Wisata sudah sangat 

baik, dimana rasa puas yang dirasa oleh pelanggan pengguna jasa shuttle 

CV.Global Mandiri Wisata menjadikan pelanggan setuju untuk terus 

menggunakan jasa shuttle dalam jangka waktu yang panjang. Adapun 

pelanggan merasakan keraguan dimana seharusnya karyawan mampu 

membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, pelayanan karyawan 

dapat dikatakan belum baik.  

5.1.4 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukan bahwa 

Kepuasan Pelanggan (X1) terhadap Retensi Pelanggan (Y) dan Kepercayaan 

Merek (X2) terhadap Retensi Pelanggan (Y) memiliki pengaruh signifikan, 

hal tersebut dapat disimpulkan setelah pengujian hipotesis dan hal-hal lain 

yang mempengaruhi Retensi Pelangan (Y) pada CV.Global Mandiri Wisata. 

Adapun pengujian hipotesis secara simultan Kepuasan Pelanggan (X1) dan 

Kepercayaan Merek (X2) terhadap Retensi Pelanggan (Y) memiliki pengaruh 

signifikan yang pengaruhi oleh faktor lain dalam penelitian ini. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, maka 

diperlukan beberapa saran untuk menambah masukan diantaranya  : 

5.2.1 Perusahaan harus mampu menciptakan hal-hal yang dapat meningkatkan 

kepuasan pelanggan, agar pelanggan tetap bertahan menggunakan layanan 

jasa shuttle dalam waktu yang panjang. Serta mengevaluasi karyawan agar 

dapat membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, dengan cara 

memberikan pelayanan yang terbaik. Perusahaan CV.Global Mandiri Wisata 

harus mengetahui strategi yang baik, agar pelanggan ttetap bertahan 

menggunakan jasa perusahaan dalam waktu jangka waktu yang lama. 

5.2.2 Bagi Peneliti ini, diharapkan  lebih memperdalam lagi pengetahuan tentang 

kepuasan pelanggan, kepercayaan merek dan retensi pelanggan, serta 

implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. 

5.2.3 CV.Global Mandiri Wisata harus memperhatikan hal-hal yang dapat 

meningkatkatkan kepuasan pelanggan , kepercayaan pelangggan terhadap 

merek perusahaan dan bagaimana meningkatkan retensi pelanggan 

menjadikan pelanggan setia dengan perusahaan. 

5.2.4 Bagi pihak lain, bisa menggunakan variabel dalam penelitian ini dan 

sebaiknya menambah beberapa variabel lain. Agar menambah wawasan dan 

pengetahuan, mengenai beberapa variabel yang di padu padankan dengan 

penelitian ini.  


