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ABSTRACT 

 

The researcher is highly interested in many different opinions among same experts 
about the influence of service quality and customer satisfaction in establishing repurchase 
intention. Thus, the aims of the researcher is to test the influence of service quality in 
establishing repurchase intention, and to test the influence of tangibles, responsivity, access, 
realibility, security, and customer satisfaction in establishing the repurchase intention with 
customer satisfaction as an intervening variable. 
 This research is categorized as survey research with descriptive analysis method by 
taking sample from population and using questionnaire as the main data. The population in 
this research is all customers of GOR Cilandak Town Square in Cilandak. The respondents 
are chosen by using nonprobabilitas sampling and purposive sampling techniques.. 
 The results of analysis using Structural Equation Modeling (SEM) model are: (1) 
tangibles, responsivity, reliability, and security has positive and significant influence on 
customer satisfaction. (2) Tangibles, access, has positive and significant influence on 
repurchase intention. (3) customer satisfaction has positive and significant influence on 
repurchase intention. 
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I. PENDAHULUAN 

1.3 Latar Belakang 

 Kebutuhan akan kesehatan tubuh merupakan rantai teratas dari seluruh kebutuhan 

yang diperlukan. Untuk mendapatkan tubuh yang sehat tidaklah sulit, memang pada 

kenyataannya harus kita akui, hal yang mudah bisa menjadi rumit hanya dikarenakan 

permasalahan niat di dalam diri kita yang tidak tegas untuk mencapai hidup yang sehat 

(Koran Jakarta, 2012). Hidup sehat juga merupakan kebutuhan manusia dan salahsatu cara 

untuk mewujudkannya adalah dengan berolahraga. 

 Adapun Theodorakis, et al (2012)mengemukakan hasil penelitiannya bahwa terdapat 

lima kriteria yang dapat digunakan dalam menghitung kualitas layanan diantaranya; fasilitas 

fisik (tangibles), reliabilitas (reliability), responsivitas (responsiveness),akses (access) dan 

keamanan(security).Hasil dari terciptanya kualitas pelayanan adalah untuk menciptakan 

kepuasan konsumen dan hasil akhir yang diharapkan setelah konsumen merasa puas 



adalah agar konsumen melakukan pembelian secara kontinyu dan menjadi loyal atas produk 

tersebut. (Theodorakis, et al, 2012). 

 Dilihat dari kelebihan GOR CITOS terhadap pesaingnya, GOR Citos merupakan 

GOR yang mengedepankan kepuasan konsumen atas pelayanan yang diberikan. GOR 

Citos termasuk GOR yang high classdibandingkan dengan GOR lainnya di daerah 

Jabodetabek.Walaupun dilihat dari harga, GOR Citos mempunyai uang sewa lapangan yang 

cukup diatas rata-rata, tapi hal itu didukung dengan kualitas pelayanan yang sesuai dengan 

harganya. Fitur pelayanan yang diberikan GOR Citos salah satunya adalah memberikan 

diskon bagi member atau komunitas yang menggunakan, agar member atau komunitas 

tersebut selalu menggunakan fasilitas di GOR Citos. Minat pemakaian ulang adalah 

dorongan keinginan konsumen untuk melakukan atau menggunakan hal yang sama berkali-

kali. Dan hal itu diakui sering terjadi pada pengguna di GOR Citos. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah tangibles berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen? 

2. Apakah responsivitas berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen? 

3. Apakah akses berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen? 

4. Apakah realibilitas berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen? 

5. Apakah security berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen? 

6. Apakah tangibles berpengaruh signifikan terhadap minat pemakaian ulang? 

7. Apakah responsivitas berpengaruh signifikan terhadap minat pemakaian ulang? 

8. Apakah akses berpengaruh signifikan yerhadap minat pemakaian ulang? 

9. Apakah realibilitas berpengaruh signifikan terhadap minat pemakaian ulang? 

10. Apakah security berpengaruh signifikan terhadap minat pemakaian ulang? 

11. Apakah kepuasan konsumen berpengaruh signifikan terhadap minat pemakaian 

ulang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui dan menganalisis tangibles berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. 

2. Mengetahui dan menganalisis responsivitas berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. 

3. Mengetahui dan menganalisis akses berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. 

4. Mengetahui dan menganalisis realibilitas berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. 



5. Mengetahui dan menganalisis security berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. 

6. Mengetahui dan menganalisis tangibles berpengaruh signifikan terhadap minat 

pemakaian ulang. 

7. Mengetahui dan menganalisis responsivitas berpengaruh signifikan terhadap minat 

pemakaian ulang. 

8. Mengetahui dan menganalisis akses berpengaruh signifikan terhadap minat 

pemakaian ulang. 

9. Mengetahui dan menganalisis realibilitas berpengaruh signifikan terhadap minat 

pemakaian ulang. 

10. Mengetahui dan menganalisis security berpengaruh signifikan terhadap minat 

pemakaian ulang. 

11. Mengetahui dan menganalisis kepuasan konsumen berpengaruh signifikan terhadap 

minat pemakaian ulang. 

 

II. Landasan Teoritis 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Manajemen Pemasaran 

Kotler dan Keller (2009), pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar dan meraih, 

mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, 

dan mengomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. 

 

2.1.2 Pemasaran Jasa 

Kotler& Armstrong (2008) Jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang dapat 

diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya yang pada dasarnya tidak dipertalikan 

dengan suatu produk fisik. 

 

2.1.3 Kualitas Layanan 

Lovelock (2007), kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. 

 

2.1.4 Kepuasan Konsumen 

 Kotler dan Keller (2009), Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan seseorang 

setelah membandingkannya dengan kinerja yang ia rasakan atau alami terhadap 

harapannya. Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja (atau 

hasil) yang diharapkan. 



2.1.6 Minat Pemakaian Ulang 

 Cronin & taylor, (1992) di dalam Hyun-duck Kim (2005) minat beli ulang pada 

dasarnya adalah perilaku pelanggan dimana pelanggan merespons positif terhadap kulitas 

pelayanan suatu perusahaan dan berniat melakukan kunjungan kembali atau 

mengkonsumsi kembali produk perusahaan tersebut. 

 

2.2 Rerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Hipotesis 

2.3.1 Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen 

Theodorakis, et al (2012) menyatakan bahwa kualitas pelayanan terdapat hubungan 

yang signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

Hipotesis 1: Tangibles  berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. 

Hipotesis 2:  Responsivitas berpengaruh secara positif dan signfikan terhadap kepuasan 

konsumen. 

Hipotesis 3: Akses berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. 

Hipotesis 4: Reliabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. 

Hipotesis 5: Security berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. 

 

 

 



2.3.2 Kualitas Layanan Terhadap Minat Pemakaian Ulang. 

Hyun-duck Kim (2005) menyatakan bahwa kualitas pelayanan terdapat hubungan 

yang signifikan terhadap minat pemakaian ulang. 

Hipotesis 6: Tangibles berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat 

pemakaian ulang. 

Hipotesis 7: Responsivitas berpengaruh secara postif dan signifikan terhadap minat 

pemakaian ulang. 

Hipotesis 8: Akses berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat pemakaian 

ulang. 

Hipotesis 9: Reliabiltas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat 

pemakaian ulang. 

Hipotesis 10: Security berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat pemakaian 

ulang. 

 

2.3.3 Kepuasan Konsumen Terhadap Minat Pemakaian Ulang 

Hyun-duck Kim (2005) yang menyatakan bahwa kepuasan konsumen mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap minat pemakaian ulang. 

Hipotesis 11: Kepuasan konsumen berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

minat pemakaian ulang. 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

 Penulis memilih lokasi di GOR Cilandak Town Square. GOR Cilandak Town Square 

merupakan salah satu gelanggang olahraga yang berada di lokasi yang strategis di daerah 

Jakarta Selatan dan merupakan gelanggang olahraga yang high class. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengguna layanan di GOR Citos 

dan melakukan pemakaian di GOR Citos minimal sebulan sekali. 

3.2.2 Pengumpulan Jumlah Sampel 

Berdasarkan teori Hair (2010), penentuan jumlah sampel dihitung dari hasil jumlah 

indikator dikali 5. Dalam penelitian ini, terdapat 28 indikator, maka jumlah sampel yang 

harus dipenuhi sebesar 28 x 5 = 140 sampel. 

 

3.3 Metode Analisis Data 

3.3.1 Definisi Operasionalisasi Variabel 



Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel bebas (Independent) dalam 

penelitian ini adalah Kualitas layanan. Variabel tidak bebas (Dependent) dalam penelitian ini 

adalah Kepuasan Konsumen dan Minat Pemakaian Ulang. 

3.3.2 Metode SEM (Structural Equation Model) 

Metode analisis yang digunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan SEM 

(Structural Equation Models). SEM adalah teknik statistik multivariat yang merupakan 

kombinasi antara faktor analisis regresi (korelasi) , yang bertujuan untuk menguji hubungan-

hubungan antar-variabel yang ada pada sebuah model,  baik itu antar-indikator dengan 

konstruknya, ataupun hubungan antar-konstruk (Singgih,2011). SEM membutuhkan 

perangkat lunak komputer (computer software) dimana dalam penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan AMOS versi 21. Terdapat dua bagian utama dalam model SEM yaitu 

measurement model dan structural model. Measurement model adalah bagian dari model 

SEM yang menggambarkan hubungan antara variabel laten dengan indikator-indikatornya. 

Sedangkan structural modelmenggambarkan hubungan antara variabel-variabel laten atau 

antar variabel eksogen dengan variabel laten (Singgih,2007). 

 Menurut Wijanto (2008), ada beberapa tahapan pokok yang dialalui untuk 

menggunakan SEM dalam sebuah kegiatan penelitian,adalah sebagai berikut: 

Tahap 1: Spesifikasi model (model specification) 

 SEM dimulai dengan menspesifikasikan model penelitian yang akan diestimasi. 

Spesifikasi model penelitian, yang mempresentasikan permasalahan yang diteliti, adalah 

penting dalam SEM. Melalui langkah-langkah di bawah ini, peneliti memperoleh model yang 

diinginkan: 

a. Spesifikasi model pengukuran 

 Variabel laten yang terdapat pada penelitian ini adalah kualitas layanan, kepuasan 

konsumen, dan minat pemakaian ulang. 

 Pada model terdapat variabel eksogen yang muncul sebagai variabel bebas 

(independent) pada semua persamaan yang ada dalam model. Dalam peneliyian ini variabel 

eksogen adalah kualitas layanan. Selain itu terdapat variabel endogen, yang merupakan 

variabel terikat (dependent) paling sedikit satu persamaan dalam model, meskipun di semua 

persamaan sisanya variabel tersebut adalah variabel bebas. 

 Dalam penelitian ini terdapat dua variabel endogen, yaitu kepuasan pelanggan dan 

minat pemakaian ulang. Selanjutnya variabel teramati (observed variable) atau variabel 

terukur adalah variabel yang dapat diamati dan sering diseut sebagai indikator. Variabel 

teramati merupakan indikator atau ukuran dari variabel laten. Pada metode survei dengan 

menggunakan kuesioner, setiap pertanyaan pada kuesioner mewakili  sebuah variabel 

teramati, maka pada penelitian ini terdapat 22 variabel teramati dikarenakan terdapat 22 

pertanyaan pengukuran. 



 Model struktural menggambarkan hubungan-hubungan yang ada di antara variabel-

veriabel laten. Adapun model struktural dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

    Gambar 3. 1 Model Struktural 

Sumber : Diilustrasikan dengan menggunakan AMOS 21 

Keterangan : 

TAN : Tangibles     AKS : Akses 

REL : Reliabilitas     SEC : Security 

RES : Responsivitas 

ϒ : “gamma”. Regresi variabel laten eksogen pada variabel laten endogen. 

Β : “beta”. Menunjukkan endogen pada variabel laten endogen. 

z : Kesalahan estimasi.  Nilai diberikan pada variabel laten endogen. 

ξ : “ksi”. Notasi matematik dari variabel laten eksogen. 

η : “eta”.  Notasi matematik dari variabel laten endogen. 

 

 

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 PT Stannia Binekajasa yang disingkat dengan  nama PT Stabineka atau yang lebih 

dikenal dengan nama Cilandak Apartment & Sport Centre merupakan anak perusahaan PT 

Asuransi Jiwasraya (Persero) yang bergerak dibidang jasa penyewaan apartemen, gedung 

perkantoran, usaha kafetaria dan sarana olahraga, berada di wilayah Jakarta Selatan 

dengan alamat Jl.Letjen TB.Simatupang, Cilandak Barat Jakarta Selatan. 

 



4.2 Hasil Analisis Data 

4.2.1 Asumsi dan Persyaratan pada SEM 

4.2.1.1 Normalitas Data 

 SEM mensyaratkan data berdistribusi normal atau dapat dianggap berdistribusi 

normal. Jika data berdistribusi sangat tidak normal, maka hasil analisis dikhawatirkan 

menjadi bias. Namun demikian, uji normalitas yang dilakukan pada SEM mempunyai dua 

tahapan, pertama menguji normalitas untuk setiap variabel, sedangkan tahap kedua adalah 

pengujian normalitas untuk semua variabel secara bersama-sama, yang disebut dengan 

multivariate normality. Hal ini disebabkan jika setiap variabel normal secara individu, tidak 

berarti jika diuji secara bersama (multivariat) juga pasti terdistribusi normal. 

 Hasil analisis data yang telah diolah menggunakan AMOS 21 akan dijelaskan pada 

tabel berikut. 

 

Pada tabel diatas, terlihat secara per variabel data dianggap tidak normal karena 

nilai cr skewness berada diantara -4,145 sampai 1,063 sedangkan nilai cr kurtosis nya 

berada diantara -1,230 sampai 5,241. Secara keseluruhan (multivariat) data dianggap tidak 

normal karena nilai multivariate nya 23,485 yang berarti nilainya diantara -2,58 dan +2,58. 

 



4.2.2 Uji Kecocokan (Goodness Of Fit) 

 

 Tabel di atas memberikan gambaran bahwa 5 ukuran GOF yang terdiri dari  Chi-

Square, RMSEA, CMIN/DF, CFI, dan TLI menunjukkan satu ukuran dengan kriteria poor fit. 

Sehingga model dalam penelitian ini dinyatakan tidak fit. 

 

4.2.3 Uji Measurement Model 

 Menurut Santoso (2012) Measurement model merupakan bagian dari model SEM 

yang terdiri atas sebuah variabel laten (konstruk) dan beberapa variabel manifes (indikator) 

yang menjelaskan variabel laten tersebut. Tujuan pengujiannya adalah ingin mengetahui 

seberapa tepat variabel-variabel manifes tersebut dapat menjelaskan variabel-variabel laten 

yang ada(Santoso, 2012). 

4.2.3.1 Pengujian Validitas dan Reliabilitas 



 

 

 Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tujuh variabel penelitian memiliki nilai loading 

factor lebih dari 0.5. Menurut Hair et al (2006), pengukuran reabilitasuntuk SEM dapat 

dilakukan dengan menggunakan construct reability dan variance extracted dengan cara 

melihat besaran factor loading (nilai standart loading) lalu menghitung secara manual sesuai 

dengan rumus berikut :  



𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦  
                    

                          
 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 =
                  

                        
 

Keterangan : 

 Standard loading diperoleh dari standardized loading untuk setiap indikator yang 

didapat dari hasil perhitungan AMOS 

 Ej adalah measurement error dari setiap indikator. Measurement error dapat 

diperoleh dari perhitungan (1 – standard loading) 

 Dari hasil tabel 4.3 menunjukkan bahwa semua nilai construct reablitiy (CR) lebih 

besar sama dengan dari 0.70, dan tujuh variabel memiliki nilai variance extracted (VE) lebih 

besar sama dengan dari 0.50. 

 

4.2.4 Hasil Pengujian Hipotesis 

Selanjutnya adalah tahap uji hipothesis, dimana untuk nilai t-hitungnya dapat dilihat 

dari nilai Critical Ratio/CR (>2,0) dari tabel output regression weights yang terdapat di model 

struktural. Kemudian, apabila nilai P (probability) dibawah 0,05 menunjukkan bahwa 

hubungan yang signifikan (Hipotesis diterima). 

 

Hipotesis 1 : Tangibles berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepuasan 

Konsumen. 

 Berdasarkan hasil dari pengujian data untuk hipotesis pertama diperoleh nilai CR 

sebesar 2,468 dengan nilai P-Value 0,04. Nilai CR > 2.0 dan nilai probabilitas < 0.05 dengan 



demikian pengaruh antara Tangibles terhadap Kepuasan Konsumen signifikan, dan 

hipotesis dapat diterima. 

Hipotesis 2 : Responsivitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

Kepuasan Konsumen. 

 Berdasarkan hasil dari pengujian data untuk hipotesis kedua diperoleh nilai 

CRsebesar 2,280 dengan nilai p-value 0,023. Nilai CR > 2.0 dan nilaiprobabilitas < 0.05 

dengan demikian pengaruh antara Responsivitas terhadap Kepuasan Konsumen signifikan, 

dan hipotesis dapat diterima. 

Hipotesis 3 : Akses berpengaruh secara positif tetapi tidak signifikan terhadap 

Kepuasan Konsumen. 

 Berdasarkan hasil dari pengujian data untuk hipotesis ketiga diperoleh nilai 

CRsebesar 0,730dengan nilai p-value 0,466. Nilai CR > 2.0 dan nilaiprobabilitas < 0.05 

dengan demikian pengaruh antara Akses terhadap Kepuasan Konsumen tidak berpengaruh 

signifikan dan hipotesis ditolak. 

Hipotesis 4 : Reliabilitas berpengaruh secara posiif dan signifikan terhadap Kepuasan 

Konsumen. 

 Berdasarkan hasil dari pengujian data untuk hipotesis ke empat diperoleh nilai 

CRsebesar 5,898 dengan nilai p-value ***. Nilai CR > 2.0 dan nilaiprobabilitas < 0.05 dengan 

demikian pengaruh antara Reliabilitas terhadap Kepuasan Konsumen signifikan dan 

hipotesis dapat diterima. 

Hipotesis 5 : Security berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan 

Konsumen. 

 Berdasarkan hasil dari pengujian data untuk hipotesis kelima diperoleh nilai 

CRsebesar 6,591 dengan nilai p-value ***. Nilai CR > 2.0 dan nilaiprobabilitas < 0.05 dengan 

demikian pengaruh antaraSecurity terhadap Kepuasan Konsumen signifikan dan hipotesis 

dapat diterima. 

Hipotesis 6 : Tangibles berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Pemakaian 

Ulang. 

 Berdasarkan hasil dari pengujian data untuk hipotesis ke enam diperoleh nilai 

CRsebesar 2,525 dengan nilai p-value 0,012. Nilai CR > 2.0 dan nilaiprobabilitas < 0.05 

dengan demikian pengaruh antaraTangibles terhadap Minat Pemakaian Ulang signifikan 

dan hipotesis dapat diterima. 

Hipotesis 7 : Responsivitas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Minat 

Pemakaian Ulang. 

 Berdasarkan hasil dari pengujian data untuk hipotesis ke tujuh diperoleh nilai 

CRsebesar 0,278 dengan nilai p-value 0,781. Nilai CR > 2.0 dan nilaiprobabilitas < 0.05 



dengan demikian pengaruh antara Responsivitas terhadap Minat Pemakaian Ulang tidak 

berpengaruh signifikan dan hipotesis ditolak. 

Hipotesis 8 : Akses berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Pemakaian 

Ulang. 

 Berdasarkan hasil dari pengujian data untuk hipotesis ke delapan diperoleh nilai 

CRsebesar 3,482 dengan nilai p-value ***. Nilai CR > 2.0 dan nilaiprobabilitas < 0.05 dengan 

demikian pengaruh antara Akses terhadap Minat Pemakaian Ulang signifikan dan hipotesis 

dapat diterima. 

Hipotesis 9 : Reliabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Minat 

Pemakaian Ulang. 

 Berdasarkan hasil dari pengujian data untuk hipotesis ke sembilan diperoleh nilai 

CRsebesar -2,640 dengan nilai p-value 0,008. Nilai CR > 2.0 dan nilaiprobabilitas < 0.05 

dengan demikian pengaruh antara Reliabilitas terhadap Minat Pemakaian Ulang tidak 

berpengaruh signifikan dan hipotesis ditolak. 

Hipotesis 10: Security berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Minat 

Pemakaian Ulang. 

 Berdasarkan hasil dari pengujian data untuk hipotesis ke 10 diperoleh nilai 

CRsebesar 0,145 dengan nilai p-value 0,884. Nilai CR > 2.0 dan nilaiprobabilitas < 0.05 

dengan demikian pengaruh antaraSecurity terhadap Minat Pemakaian Ulang tidak 

berpengaruh signifikan dan hipotesis ditolak. 

Hipotesis 11 : Kepuasan Konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Minat Pemakaian Ulang. 

 Berdasarkan hasil dari pengujian data untuk hipotesis ke 11 diperoleh nilai 

CRsebesar 5,331 dengan nilai p-value ***. Nilai CR > 2.0 dan nilaiprobabilitas < 0.05 dengan 

demikian pengaruh antara Kepuasan Konsumen terhadap Minat Pemakaian Ulang signifikan 

dan hipotesis dapat diterima. 

 

4.3 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hal tersebut, dapat diberikan masukan (input) bagi PT. Stannia 

Binekajasa (STABINEKA) sebagai pengelola dari kawasan Cilandak Apartment & Sport 

Centre, dalam hal ini hanya tentang GOR Citos, beberapa pendekatan strategi alternatif 

dalam meningkatkan minat konsumen dalam melakukan pemakaian ulang. Strategi 

pendekatan yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan kepuasan pengguna jasa GOR Citos 

yang dapat dicapai melalui kualitas layanan. 

 Pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan antara lain: 

1. Berdasarkan tingkat persepsi responden diatas, maka penulis membagi pilihan bagi 

konsumen dengan nilai satu sampai dengan tujuh. Untuk nilai empat kebawah maka 



dianggap bahwa konsumen tidak setuju dengan kualitas yang diberikan, nilai empat 

keatas dianggap bahwa konsumen setuju dengan kualitas yang diberikan. Dilihat dari 

hasil tingkat persepsi responden tersebut, dari 28 indikator yang diberikan, 

konsumen memilih nilai empat keatas yang berarti konsumen setuju dengan kualitas 

yang telah GOR Citos berikan. 

2. GOR Citos termasuk ke dalam tempat olahraga yang lengkap karena berada di 

dalam area sport center yang terdapat berbagai macam fasilitas lainnya, seperti 

lapangan tennis, kolam renang, dsb. Selain fasilitas untuk olahraga diatas, terdapat 

berbagai macam fasilitas lainnya seperti retaurant, warung minuman, dan shopping 

centre. Walaupun dengan berbagai macam fasilitas yang telah diberikan oleh GOR 

Citos, konsumen merasa setuju dengan nilai sebesar 4,24 bahwa GOR Citos cukup 

mendapatkan tempat spesial di hati konsumen. Tetapi indikator tersebut 

mendapatkan skor mean paling kecil diantara indikator yang lainnya. Penilaian yang 

dilakukan oleh konsumen harus dijadikan bahan pertimbangan yang serius demi 

menjaga kepuasan pengguna. Dilihat dari skor mean kedua terkecil yang dipilih 

konsumen adalah soal kebersihan. Seperti dalam soal kebersihan, konsumen 

merasa bahwa GOR Citos harus bisa lebih baik dalam menjaga kebersihannya, 

karena hal tersebut dipilih dengan skor mean yang cukup bagus tetapi tidak 

berpengaruh kuat (4,62). Hal itu bisa dilihat sebenernya dari tempat pengumpulan 

sampah yang berada di dekat dengan lapangan parkir, sehingga setiap konsumen 

yang parkir di sekitar belakang, pasti akan selalu mencium bau yang tidak sedap dan 

pemandangan yang kurang nyaman sebelum berolahraga. PT Stannia Binekajasa 

seharusnya bisa merenovasi tempat pengumpulan sampah tersebut, dengan 

memberi pintu sehingga setidaknya pemandangan yang tidak menyenangkan tidak 

perlu terlihat. 

3. Dari semua pilihan dalam penelitian ini, yang memberikan nilai tertinggi terdapat 

pada keinginan konsumen untuk tetap menggunakan GOR Citos sebagai tempat 

untuk berolahraga, dengan skor mean tertinggi di antara indikator yang lain (5,34). 

Hal ini membuktikan bahwa dengan berbagai macam kekurangan yang ada, 

konsumen masih tetap mempercayai GOR Citos dan tidak berat hati untuk terus 

menggunakannya. Apalagi jika segala macam kekurangan yang ada dapat diperbaiki 

dan selalu melakukan inovasi, tak bis dipungkiri, hal tersebut bisa menciptakan 

konsumen menjadi loyal dengan GOR Citos. 

 

 

 

 



V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pada model struktural, dari 11 hipotesis penelitian yang diajukan 

terdapat empat hipotesis yang tidak signifikan dan hasil dai model struktural tersebut dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tangibles berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen di GOR 

Citos. 

2. Responsivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen di 

GOR Citos. 

3. Akses berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepuasan konsumen di 

GOR Citos. 

4. Reliabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen di GOR 

Citos. 

5. Security berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen di GOR 

Citos. 

6. Tangibles berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pemakaian ulang di 

GOR Citos. 

7. Responsivitas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap minat pemakaian 

ulang di GOR Citos. 

8. Akses berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pemakaian ulang di GOR 

Citos. 

9. Reliabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap minat pemakaian ulang 

di GOR Citos. 

10. Security mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap minat 

pemakaian ulang di GOR Citos.  

11. Kepuasan konsumen mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

pemakaian ulang di GOR Citos. 

 

5.2 Saran 

 Penelitian ini tentu saja jauh dari kata sempurna dan memiliki berbagaiketerbatasan 

sehingga masih memerlukan penyempurnaan untuk penelitian di masa yangakan datang. 

Oleh karena itu, berikut ini beberapa saran yang memungkinkan yang dapatdiberikan untuk 

perusahaan dan untuk penelitian selanjutnya, antara lain : 

1. PT Stannia Binekajasa harus lebih meningkatkan kualitas layanannya baik dilihat 

dari sisi tangibles, responsivitas, akses, reliabilitas, maupun dari sisi keamanannya. 

Misalnya ditambahnya bangku penonton, atau diperbaharui lagi sehingga untuk 

orang yang tidak ingin bermain tetapi hanya ingin menyaksikan pertandingan bisa 



dengan nyaman menyaksikannya. Atau dengan menambah SDM yang 

berkompeten, sehingga pelayanan dapat menjadi lebih cepat dan tanggap. Hal ini 

diperuntukan agar persepsi konsumen akan kepuasan konsumen dapat tercapai 

secara maksimal dan menciptakan peluang untuk menjadi pelanggan yang loyal 

dengan terus menggunakan GOR Citos untuk berolahraga. 

2. Mengadakan penelitian serupa dengan mengganti objek penelitian dengan objek 

yang lain misalnya dengan dunia fantasi ( DUFAN), karena walaupun sama-sama 

tempat hiburan, bisa untuk berolahraga juga, tetapi akan beda karakteristik 

penggunaannya dan tipe konsumennya. 

3. Selain mengganti objek, penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan 

menambahkan variabel penelitian lainnya misalnya variabel harga karena selain dari 

sisi kualitas, kosumen selalu membandingkan harga yang ditawarkan dengan 

kompetitor sejenis lainnya. Bisa juga harga dianggap konsumen sebagai bentuk 

kualitas apa yang akan diterimanya, dengan begitu nantinya diharapkan penelitian ini 

akan mengukur dan menilai segala aspek yang berhubungan dan terkait sehingga 

diharapkan hasil penelitian yang mendalam serta bermanfaat. 
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