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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan berdasarkan hasil penelitian 

dari pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian penonton di 

bioskop XXI Paragon Mall Semarang, dengan demikian dapat ditarik beberapa 

kesimpulan antara lain: 

1. Dari data hasil gambaran umum mengenai responden dalam penelitian ini, di 

dominasi oleh laki-laki dengan usia penonton paling banyak 18-24 tahun. 

Kemudian data profesi paling banyak adalah sebagai pelajar / mahasiswa. 

Diikuti dengan pemilihan kategori film untuk menonton bioskop maka film 

yang paling banyak adalah film horor sesuai dengan pilihan waktu menonton 

yang paling banyak adalah malam hari. Namun kebanyakan responden juga 

menganggap bahwa harga tiket di bioskop XXI Paragon Mall Semarang 

adalah mahal maka hal tersebut dapat menjadi penyebab penonton paling 

tidak sekurang-kurangnya menonton di bioskop XXI Paragon Mall Semarang 

hanya < 10x . 

2. Hasil uji dalam penelitian ini diperoleh hasil dari lima dimensi variabel 

kualitas pelayanan yang berpengaruh siginifikan terhadap keputusan 

pembelian adalah variabel Daya Tanggap (responsiveness) dengan memiliki 

nilai signifikan dari uji t sebesar 0,015 < 0,05 sehingga H0 ditolak dan Ha 

diterima. Sehubungan dengan hasil jawaban responden yang setuju dengan 
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kinerja dari karyawan yang sesuai dengan SOP pihak bioskop XXI Paragon 

Mall Semarang maka hal ini dapat digunakan sebagai acuan untuk 

memberikan penilaian mengenai kualitas pelayanan yang mempengaruhi 

keputusan pembelian. Namun dari hasil penelitian ini mengenai uji F yang 

berarti secara bersama-sama variabel kualitas pelayanan yaitu variabel Daya 

Tanggap (responsiveness), variabel Keandalan (reliability), variabel Jaminan 

(assurance), variabel Empati (emphaty) dan variabel Bukti fisik (tangibles) 

memiliki pengaruh terhadap Keputusan Pembelian yaitu  𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

adalah 6.292 > 2,39 dengan taraf signifikan 0,000 < 0,05 atau 5%. Dengan 

demikian dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Keandalan (reliability), 

Daya Tanggap (responsiveness), Jaminan (assurance), Empati (emphaty), dan 

Bukti fisik (tangibles) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Keputusan 

Pembelian (Y) penonton di bioskop XXI Paragon Mall Semarang walaupun 

jika secara uji parsial hanya variabel Daya Tanggap berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. 

3. Diperoleh hasil analisis koefisien determinasi menunjukan bahwa ke lima 

dimensi kualitas pelayanan menunjukan nilai dari adjusted R square adalah 

sebesar 0.310 atau memiliki kontribusi sebesar 31,0% dalam menerangkan 

keputusan pembelian (Y) maka nilai kontribusi sisanya adalah 69,0% lainnya 

dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini.  

5.2. Saran 

 Berdasarkan menurut hasil uji hipotesis dari penilaian responden dalam 

penelitian ini maka dapat diambil beberapa saran sebagai berikut ini: 
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1.  Hendaknya pihak bioskop XXI Paragon Mall Semarang berfokus  

untuk mempertahankan dan memperkuat aspek Daya Tanggap 

(responsiveness) yakni dengan cara memberikan pelatihan khusus kepada 

para karyawan yaitu yang berhubungan dengan cara penanggapan dari 

karyawan dengan segera terhadap keluhan penonton, hal tersebut dapat 

dilakukan dengan memberikan strategi atau metode khusus dalam 

menghadapi pelanggan. 

 Selain itu juga mengenai kesediaan dari karyawan untuk membantu 

memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan bioskop dibutuhkan 

strategi baru supaya tercapainya pelayanan yang terbaik, cepat dan tepat 

ketika melayani pelanggan dalam penjualan tiket maupun snack guna untuk 

meminimalisir kesalahan teknis.  

  Sehingga dapat membuat pelanggan puas ketika menonton di bioskop 

XXI Paragon Mall Semarang seperti memperhatikan jadwal-jadwal 

penayangan film di media sosial sebaiknya di atur dengan sebaik mungkin 

supaya dapat menarik minat penonton untuk menonton seperti menambahkan 

video trailer dan sinopsis dalam pilihan film yang akan ditayangkan di media 

yang berisikan tentang jadwal tersebut.  

2.  Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan supaya penelitian ini dapat 

menjadi acuan penelitian berikutnya sehingga dapat mengkaji lebih dalam 

lagi mengenai pengaruh dari variabel Daya Tanggap terhadap keputusan 

pembelian di Bioskop XXI Paragon Mall Semarang ini. Atau juga dapat 
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mengkaji variabel lain diluar variabel dalam penelitian ini yang dapat 

berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian. 
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