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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Besarnya kontribusi seluruh variabel X terhadap variabel Y ditunjukan

oleh R2 yaitu sebesar 0,770. Hal ini berarti bahwa antara variabel

Keandalan (XI), Daya Tanggap (X2), Jaminan (X3), Empati (X4), dan

Bukti Fisik (X5) secara bersamaan mempunyai pengaruh sebesar 77 %

terhadap Loyalitas konsumen untuk selalu menggunakan jasa AHASS

BLPT Yogyakarta, sisanya 23 % dipengaruhi variabel lain yang tidak

termasuk dalam penelitian ini.

2. Dari analisis korelasi parsial diketahui bahwa koefisien parsial untuk

Keandalan (XI) sebesar 0,394, Daya Tanggap (X2) sebesar 0,334,

Jaminan (X3) sebesar 0,357, Empati (X4) sebesar 0,384 dan Bukti Fisik

sebesar 0,370. Dari hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa

ternyata Keandalan (XI) merupakan faktor yang paling dominan

mempengaruhi Loyalitas konsumen untuk selalu menggunakan jasa

AHASS BLPY Yogyakarta (Y) jika dibandingkan dengan variabel

lainnya.

3. Dilihat dari tanggapan responden, total skor pada komponen yang

paling dominan yaitu variabel Keandalan (XI) untuk pertanyaan ke 1

sebesar 403, pertanyaan ke 2 sebesar 392, pertanyaan ke 3 sebesar
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334, dan pertanyaan ke 4 sebesar 382 dan rata - rata skor untuk variabel

Keandalan (XI) sebesar 3,86 , Daya Tanggap (X2) sebesar 3,88 ,

Jaminan (X3) sebesar 3,79, Empati (X4) sebesar 3,85 , Bukti Fisik (X5)

sebesar 3,97 dan Loyalitas (Y) sebesar 4,18 yang kesemuanya termasuk

dalam kategori "bagus".

4. Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pengaruh faktor Kualitas

Jasa yaitu variabel keandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti

fisik secara bersama - sama memiliki pengaruh yang positif terhadap

Loyalitas konsumen untuk selalu menggunakan jasa AHASS BLPT

Yogyakarta, terbukti dalam penelitian ini terlihat dari nilai F hil yang

diperoleh sebesar 60,143 lebih besar dari F lah yang diperoleh sebesar

2,3157 pada taraf signifikasi 5 %. Dari perhitungan statistik juga

membuktikan bahwa besarnya koefisien regresi bernilai positif pada

masing - masing variabel Kualitas Jasa, yaitu variabel Keandalan

sebesar 0,277, variabel Daya Tanggap sebesar 0,163, variabel Jaminan

sebesar 0,201, variabel Empati sebesar 0,260 dan variabel Bukti Fisik

sebesar 0,255. Dengan melihat data diatas berarti seluruh variabel

bebas tersebut mempunyai pengaruh yang positif terhadap Loyalitas

konsumen untuk selalu menggunakan jasa AHASS BLPT Yogyakarta.

5. Melalui perhitungan korelasi parsial juga dapat diketahui bahwa

variabel Keandalan (XI) dengan probabilitas 0,0000,05, variabel Daya
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Tanggap (X2) dengan probabilitas 0,001<0,05, variabel Jaminan (X3)

dengan probabilitas 0,0000,05, variabel Empati (X4) dengan

probabilitas 0,0000,05 dan variabel Bukti Fisik (X5) dengan

probabilitas 0,0000,05 ini mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap Loyalitas konsumen untuk selalu menggunakan jasa AHASS

BLPT Yogyakarta.

B. Saran

1. Komponen yang berpengaruh kuat terhadap pembentukan layanan

bengkel AHASS BLPT Yogyakarta adalah Keandalan. Komponen

Keandalan terdiri dari 4 item pernyataan, yaitu: Pernyataan 1:

Pelayanan pemeriksaan kerusakan kendaraan dilakukan dengan cepat

dan tepat (skor total 403), pernyataan 2: penanganan masalah

administrasi dilakukan dengan baik (skor total 392), pernyataan 3:

pihak bengkel memiliki kemampuan yang baik dalam konsultasi atau

memberikan saran kepada pelanggan (skor total 334), pernyataan 4:

pelaksanaan pelayanan sesuai dengan program yang sebelumnya

direncanakan (skor total 382).

Oleh sebab itu maka disarankan untuk lebih meningkatkan kualitas jasa

AHASS BLPT Yogyakarta agar terbentuk loyalitas konsumen, dan
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untuk meningkatkannya perlu dilakukan usaha secara bertahap

diantaranya:

a. Melakukan pelayanan pemeriksaan kerusakan kendaraan dengan

cepat dan tepat, yakni pelayanan dilakukan sesuai dengan no urut

antrian, memperbaiki kerusakan atau mengganti sparepart hanya

pada bagian yang dianggap rusak saja.

b. Menangani masalah administrasi dengan baik, yakni memberikan

bonus bagi pelanggan yang sering melakukan service, berupa

service gratis, dan pembayaran sesuai dengan harga sparepart dari

pusat hanya saja ditambah dengan ongkos pasang dan ongkos

bongkar.

c. Pelayanan dilakukan sesuai dengan program yang sebelumnya

direncanakan, contohnya setiap pelanggan yang melakukan

service 5 kali akan mendapatkan bonus 1 kali service.

d. Dari ketiga pernyataan diatas yang paling mendapatkan perhatian

adalah pernyataan keempat sebab pernyataan ini mempunyai skor

total paling rendah yaitu memberikan saran kepada pelanggan

dalam berkonsultasi, yakni mengganti spare part yang rusak

dengan yang asli, mengganti oli secara teratur, menservice

kendaraan secara teratur.
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2. Dengan dilakukannya kegiatan - kegiatan yang disebutkan diatas

diharapkan dapat meningkatkan kualitas jasa terutama pada dimensi

Keandalan sehingga terbentuk konsumen AHASS BLPT Yogyakarta

yang loyal.
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