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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil analisis dan pembahasan, maka kesimpulan dan saran 

yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Secara Parsial Attraction (daya tarik) terhadap loyalitas konsumen memiliki 

pengaruh yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa loyalitas 

konsumen Giant Ekspres ZA Pagar Alam Bandar Lampung didasarkan pada 

attraction (daya tarik perusahaan). 

2. Secara Parsial Retention (penjagaan) terhadap loyalitas konsumen memiliki 

pengaruh yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa loyalitas 

konsumen Giant Ekspres ZA Pagar Alam Bandar Lampung didasarkan pada 

retention (penjagaan konsumen). 

3. Secara Parsial Enhancement (peningkatan hubungan) terhadap loyalitas 

konsumen memiliki pengaruh yang signifikan. Hal ini mengindikasikan 

bahwa loyalitas konsumen Giant Ekspres ZA Pagar Alam Bandar Lampung 

didasarkan pada enhancement (peningkatan hubungan). 

4. Secara Simultan customer relationship marketing yang terdiri  atas 3 

variabel yaitu attraction, retention, dan enhancement memiliki pengaruh 

yang signifikan. 
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5.2  Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka saran yang bisa diberikan 

adalah  

 

1. Bagi perusahaan, disarankan kepada pihak Giant Ekspres ZA Pagar Alam 

Bandar Lampung untuk selalu meningkatkan inovasi dalam menerapkan 

berbagai strategi khususnya pada hubungan konsumen (customer 

relationship marketing) misalnya menambahakan layanan pusat informasi  

dan keluhan untuk untuk mengindentifikasi hal-hal yang yang tidak disukai 

pelanggan dan memperbaiki kualitas layanan sesuai yang diinginkan 

pelanggan, sehingga loyalitas konsumen selalu terjaga. 

2. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber ilmu 

pengetahuan khususnya untuk strategi customer relationship marketing 

yang berkaitan dengan psikologis konsumen dalam pembelian. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, Strategi attraction (daya tarik), retention 

(penjagaan), dan enhancement (peningkatan hubungan) merupakan sebagian 

dari strategi hubungan pemasaran kepada konsumen (customer relationship 

marketing) yang dapat mempengaruhi psikologis konsumen  dan masih 

dapat dikembangkan. Mengingat ketiga strategi hubungan pemasaran 

tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi prediksi selanjutnya, untuk itu 

disarankan pada penelitian selanjutnya untuk tetap memanfaatkan strategi 

hubungan pemasaran lainnya dalam membentuk loyalitas konsumen agar 

semakin banyak referensi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk 

mengkaji strategi hubungan pemasaran kepada konsumen selanjutnya. 


