
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan 

bahwa hasil  

koefisien variabel penelitian tentang Kualitas Pelayanan dan Citra Terhadap Minat 

Pelanggan Grapari Digilife Dago di Kota Bandung adalah sebagai berikut : 

1. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat pelanggan Grapari Digilife 

Dago di Kota Bandung memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan 

sebesar 0,452 dan merupakan koefisien paling tinggi pengaruhnya jika 

dibandingkan dengan koefisien lainnya, yaitu citra. Kualitas pelayanan 

memberikan kontribusi pengaruh terhadap minat pelanggan Grapari Digilife 

Dago sebesar 40,8%. 

Secara menyeluruh dapat dikatakan nilai rata-rata tanggapan responden 

terkait kualitas pelayanan Grapari Digilife Dago terdapat pada kategori 

baik, yaitu sebesar 3,46. Kualitas pelayanan yang mendapat tanggapan 

paling rendah terdapat pada indikator empathy, yaitu pemahaman Customer 

Service terhadap kebutuhan pelanggan, dengan nilai rata-rata 2,92. Kualitas 

pelayanan yang mendapat tanggapan paling tinggi terdapat pada indikator 

assurance, yaitu rasa aman pelanggan saat menggunakan produk, dengan 

nilai rata-rata 3,92. 

2. Pengaruh citra terhadap minat pelanggan Grapari Digilife Dago di Kota 

Bandung memiliki pengaruh positif dan signifikan denga koefisien regresi 

sebesar 0,304 dan merupakan koefisien paling rendah pengaruhnya jika 

dibandingkan dengan koefisien lainnya, yaitu kualitas pelayanan. Citra 

memberikan kontribusi pengaruh terhadap minat pelanggan Grapari Digilife 

Dago sebesar 14,0%. 

Secara menyeluruh dapat dikatakan nilai rata-rata tanggapan responden 

terkait citra yang dilakukan Grapari Digilife Dago terdapat pada kategori 

baik, yaitu sebesar 3,72. Citra yang mendapat  

 



 

tanggapan paling rendah terdapat pada indikator citra harga terjangkau, 

yaitu harga yang ditawarkan dapat bersaing dengan provider lain bila 

dibandingkan harga yang ditawarkan oleh Grapari Digilife Dago, dengan 

nilai 3,59. Citra yang memiliki tanggapan dengan nilai rata-rata paling 

tinggi terdapat pada indikator citra innovative, yaitu promo yang dilakukan 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, dengan nilai 4,01. Hal ini 

berarti, pelanggan telah merasa puas dengan citra yang dimiliki oleh Grapari 

Digilife Dago. 

3. Pengaruh kualitas pelayanan dan citra terhadap minat pelanggan Grapari 

Digilife Dago di Kota Bandung adalah sebesar 0,550. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa hasil pengaruh variabel bebas terhadap variabel teriat 

adalah sebesar 55,0%, sedangkan sisanya 45,0% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

5.2       Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah didapat dalam penelitian yang 

dilakukan ini dan dijelaskan pada sub-bab 5.1, maka saran yang penulis berikan 

kepada perusahaan Grapari Digilife Dago adalah sebagai berikut : 

1. Grapari Digilife Dago harus meningkatkan kualitas pelayanan dengan lebih 

memperhatikan pada indikator empati. Pihak Grapari Digilife Dago harus 

mempertahankan kualitas pelayanan dengan memberikan pelatihan-

pelatihan kepada Customer Service agar skill yang dimiliki Customer 

Service dapat mempertahankan bahkan menambah jumlah pelangganl.  

2. Pihak Grapari Digilife Dago juga harus mempertimbangkan lebih jauh 

mengenai harga yang ditetapkan karena banyak respon yang menyatakan 

bahwa harga produk kurang cukup bersaing dibandingkan provider pesaing 

lain.  

3. Pihak Grapari Digilife dago harus membuat berbagai program untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan dan citranya, sebagai contoh misalnya 

program dimana ada penghargaan dan reward tertentu untuk Customer 

Service yang berprestasi dan juga adanya hukuman bagi mereka yang tidak 

melakukan pelayanan dengan baik 



 

 

 


