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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepuasan pelanggan 

ojek online terhadap loyalitas merek dan seberapa besar pengaruh kepuasan 

pelanggan ojek online terhadap loyalitas merek. Untuk menjawab penelitian 

tersebut, peneliti melakukan analisis data yang telah didapatkan melalui 536 

responden dan akan dipaparkan sebagai berikut. 

5.1.1 Hasil Uji regresi mengartikan bahwa variabel kepuasan pelanggan (X) 

memiliki faktor-faktor yang mempengaruh variabel loyalitas merek (Y) 

38,1% sedangkan 61,9% lagi dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar 

pembahasan penelitian ini. 

Berikut merupakan hipotesis penelitian ini : 

Ho : Tidak ada pengaruh kepuasan pelanggan ojek online terhadap 

loyalitas merek. 

Ha : Ada pengaruh kepuasan pelanggan ojek online terhadap loyalitas 

merek. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa Ha diterima dan Ho 

ditolak, berarti terdapat pengaruh kepuasan pelanggan ojek online terhadap 

loyalitas merek.pengaruh tersebut sebesar 38,1%. 
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5.2 Saran  

Melalui hasil simpulan dari penelitian, terdapat beberapa saran yang 

diberikan oleh peneliti: 

5.2.1 Saran Akademis 

5.2.1.1 Berdasarkan hasil penelitian yang mengatakan bahwa kepuasan 

pelanggan ojek online (X) memiliki pengaruh terhadap loyalitas merek 

(Y) sebesar 38,1% dimana pengaruh tersebut di bawah 50%, maka 

disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk meneliti lebih dalam 

untuk mengetahui faktor-faktor selain kepuasan pelanggan yang dapat 

mempengaruhi loyalitas merek. 

5.2.1.2 Bagi peneliti yang akan melanjutkan penelitian ini, perlu diketahui 

bahwa topik kepuasan pelanggan sangat luas untuk ukuran kepuasan 

yang sasarannya berbagai kalangan seperti ojek online, sehingga 

cukup sulit menentukan sample. Oleh karena itu, disarankan kepada 

peneliti untuk mengembangkan objek penelitian yang lebih spesifik, 

misalnya salah satu layanan yang ada di ojek online, sehingga lebih 

spesifik juga lingkupnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Kepuasan Pelanggan..., Sona Avila, FIKOM UMN, 2018



103 
 

5.2.2 Saran Praktis  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat 

beberapa saran dari peneliti yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh 

perusahaan,yaitu tingkatkan kualitas pelayanan melalui aplikasi dan memberikan 

training kepada driver agar memenuhi Standard Operational Procedure (SOP). 

lebih sering memberikan promosi harga/tarif untuk menarik perhatian pelanggan, 

dan driver harus selalu menggunakan atribut seperti jaket sebagai pengenal atau 

ciri khas agar driver selalu bertanggung jawab selama bekerja, dan terus 

mengembangkan inovasi layanannya agar dapat membedakan brand ojek online 

tersebut. 
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