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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan analisis tentang “Pengaruh Kualitas 

Pelayanan dan Perilaku Individu Konsumen Terhadap Minat Pembelian Ulang 

Jasa Outsourcing PT. Swabina Gatra – Gresik” yang peneliti lakukan dengan 

menggunakan alat bantu program SPSS 12.0, maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa : 

Dalam pengujian hipotesis diperoleh hasil sebagai berikut: 

1) Ada pengaruh kualitas pelayanan dan perilaku individu konsumen terhadap 

minat pembelian ulang jasa outsourcing PT. Swabina Gatra Gresik. Hasil 

analisis diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,545 atau 

54,5% sedangkan sisanya 0,455 atau 45,5% dipengaruhi faktor-faktor lain.  

2) Berdasarkan analisa korelasi (R) antara kualitas pelayanan dan perilaku 

individu konsumen terhadap minat pembelian ulang diperoleh nilai sebesar 

0,739 atau 73,9%. Hal ini menunjukkan hubungan yang positif dan kuat.  

3) Untuk Uji Signifikansi : 

a. Variabel X1.1 - Tangibles / Bukti Fisik 

Diperoleh hasil t hitung sebesar 4,823 dan t tabel sebesar 1,998 df (n-k-1 =  

70-6-1 = 63) dengan tingkat keyakinan sebesar (α) 0,05/2. Berarti ada 

pengaruh yang nyata secara parsial antara tangibles ( bukti fisik ) 

terhadap minat pembelian/repeat order jasa outsourcing PT. Swabina 

Gatra Gresik. 
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b. Variabel X1.2 - Emphaty/Perhatian   

Diperoleh hasil t hitung sebesar 3,678 dan t tabel sebesar 1,998 df (n-k-1 =    

70-6-1 = 63) dengan tingkat keyakinan sebesar (α) 0,05/2. Berarti ada 

pengaruh yang nyata secara parsial antara Emphaty/perhatian terhadap 

minat pembelian ulang jasa outsourcing PT. Swabina Gatra Gresik. 

c. Variabel X1.3 - Reliability/Kehandalan 

Diperoleh hasil t hitung sebesar 3,875 dan t tabel sebesar 1,998 df (n-k-1 =    

70-6-1 = 63) dengan tingkat keyakinan sebesar (α) 0,05/2. Berarti ada 

pengaruh yang nyata secara parsial antara Reliability/Kehandalan  

terhadap minat pembelian jasa outsourcing PT. Swabina Gatra Gresik. 

d. Variabel X1.4 - Responsiveness/Ketanggapan   

Diperoleh hasil t hitung sebesar 3,741 dan t tabel sebesar 1,984 1,998 df (n-

k-1 = 70-6-1 = 63) dengan tingkat keyakinan sebesar (α) 0,05/2. Berarti 

ada pengaruh yang nyata secara parsial antara Responsiveness/ 

Ketanggapan terhadap minat pembelian ulang jasa outsourcing          

PT. Swabina Gatra Gresik. 

e. Variabel X1.5 - Assurance/Jaminan  

Diperoleh hasil t hitung sebesar 4,015 dan t tabel sebesar 1,998 df (n-k-1 =    

70-6-1 = 63) dengan tingkat keyakinan sebesar (α) 0,05/2. Berarti ada 

pengaruh yang nyata secara parsial antara Assurance/Jaminan terhadap 

minat pembelian ulang jasa outsourcing PT. Swabina Gatra Gresik. 

f. Variabel X2 - Perilaku Individu Konsumen  

Diperoleh hasil t hitung sebesar 3,621 dan t tabel sebesar 1,998 df (n-k-1 =    

70-6-1 = 63) dengan tingkat keyakinan sebesar (α) 0,05/2. Berarti ada 

pengaruh yang nyata secara parsial antara Perilaku Individu Konsumen 
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terhadap minat pembelian ulang jasa outsourcing PT. Swabina Gatra 

Gresik. 

Dalam hal ini tangibles/bukti fisik dengan hasil t hitung sebesar 4,823 

dan t tabel sebesar 1,998 dibanding variable lain adalah variable yang 

berpengaruh paling besar terhadap minat pembelian ulang jasa 

outsourcing PT. Swabina Gatra Gresik. 

g. Variabel Y - Minat Pembelian Ulang  

Diperoleh F hitung sebesar 40,2 dan F tabel sebesar 3,143 pada df 2 dan 63 

dengan tingkat keyakinan (α) 0,05. Berarti ada pengaruh yang nyata 

secara simultan antara kualitas pelayanan dan perilaku individu 

konsumen terhadap minat pembelian ulang jasa outsourcing               

PT Swabina Gatra Gresik. 

4)  Kualitas pelayanan dengan t hitung lebih besar dibandingkan perilaku 

individu konsumen mempunyai pengaruh lebih besar terhadap minat 

pembelian ulang pada jasa outsourcing PT. Swabina Gatra Gresik 

5.2 Saran – Saran  

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas yang merupakan implikasi 

dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai “pengaruh kualitas pelayanan 

dan perilaku individu konsumen terhadap minat pembelian ulang jasa 

outsourcing PT. Swabina Gatra Gresik”, maka dapat disampaikan saran 

sebagai berikut: 

1. Adanya pengaruh nyata antara kualitas pelayanan dan perilaku individu 

konsumen terhadap minat pembelian ulang, maka perusahaan harus 

mempertahankan atribut-atribut dalam variabel-variabel tersebut agar minat 

pembelian ulang  jasa outsourcing PT. Swabina Gatra Gresik tetap terjaga. 
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2. Variabel X2 - perilaku individu konsumen terhadap minat pembelian ulang 

mempunyai nilai pengaruh paling kecil dibanding atribut-atribut lainnya 

pada jasa outsourcing PT Swabina Gatra Gresik, untuk itu agar lebih 

mendapatkan perhatian, sehingga minat pembelian ulang jasa outsourcing 

PT. Swabina Gatra Gresik tetap terjaga. 

3. Variabel X1 pada atribut tangible/bukti fisik terhadap minat pembelian ulang 

mempunyai nilai pengaruh paling besar dibanding atribut-atribut lainnya 

pada jasa outsourcing PT Swabina Gatra Gresik, untuk itu agar 

dipertahankan, sehingga minat pembelian ulang jasa outsourcing                

PT Swabina Gatra Gresik tetap terjaga. 

4. Mengingat perilaku individu konsumen cukup berpengaruh terhadap minat 

pembelian ulang pada jasa outsourcing PT Swabina Gatra Gresik 

diharapkan agar mendapatkan perhatian, sehingga minat pembelian ulang 

jasa outsourcing PT. Swabina Gatra Gresik tetap terjaga. 

 

 


