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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh kualitas

jasa terhadap loyalitas anggota pada Fitness View Bandung, serta seberapa besar

pengaruh kualitas jasa terhadap loyalitas anggota pada Fitness View Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode analisis linear sederhana

dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas jasa

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas anggota. Semakin

tinggi kualitas jasa, maka akan semakin tinggi pula loyalitas jasa.

2. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh

kualitas jasa dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap loyalitas

anggota sebesar 53,8%.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis bermaksud mengajukan beberapa

saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Saran-saran

tersebut adalah :

1. Bagi Fitness View Bandung

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan

signifikan kualitas jasa terhadap loyalitas anggota. Terlepas dari hasil

tersebut, jika dilihat dari hasil tanggapan responden menunjukan bahwa
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meskipun variabel kualitas jasa masuk kedalam kategori baik, namun

masih terdapat beberapa hal yang tetap harus dibenahi seperti pada

dimensi tangible (bukti fisik) yang merupakan dimensi yang memiliki nilai

paling rendah, dimensi empathy (empati), dimensi responsiveness (cepat

tanggap), dan assurance (kepastian). Maka disarankan untuk Fitness View

Bandung untuk meningkatkan kualitas pelayanan jasanya dengan

melakukan beberapa hal seperti diantaranya membuka cabang baru atau

pindah ke lokasi yang lebih strategis sehingga mudah dijangkau oleh

konsumen dengan akses kendaraan yang lebih banyak. Meningkatkan

komunikasi yang baik dengan konsumen dengan cara memberikan

pelatihan kepada karyawan secara berkala. Memberikan respon yang

cepat pada setiap keluhan konsumen, sehingga konsumen merasa puas

dengan palaynan yang diberikan. Meningkatkan perhatian kepada

konsumen pada saat latihan dengan menambah jumlah instruktur/pelatih

sehingga bisa mengawasi setiap konsumen yang sedang menjalani latihan.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya tidak terpaku hanya menggunakan

satu faktor saja yaitu kualitas jasa sajaseperti dalam penelitian ini, namun

dapat menambah faktor-faktor lain yang mungkin dapat berpengaruh

terhadap loyalitas anggota seperti salah satunya harga, emotional

marketing, kepuasan konsumen, atau faktor lainnya. Agar hasil penelitian

ini dapat digunakan secara luas, maka untuk peneliti berikutnya juga

diharapkan subjek penelitian tidak hanya terpaku pada satu subjek
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perusahaan saja, namun dapat menggunakan beberapa tempat Fitness

lainnya yang berada di Kota Bandung sebagai bahan perbandingan.


