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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasilpenelitian yang telahdilakukandenganmenggunakanteknikanalisisjalur 

(path analysis), antarainvolvement, service quality dan perceived valueterhadapintent 

to renew membershipdi Bandung Giri Gahana Golf & Resort, makadarihasil 

penelitiantersebutdapatdiambilkesimpulansebagaiberikut:  

1. Berdasarkan tanggapanrespondenmengenaiinvolvement di Bandung Giri Gahana 

Golf & Resort yang terdiriinterestberada di kategoritinggi. Hal ini berarti 

keterlibatan para member dengan Bandung Giri Gahana Golf & Resort memiliki 

tingkat keterlibatan yang tinggi hal ini bisa dilihar dari tingkat penggunaan 

fasilitas-fasilitas yang disediakan di Bandung Giri Gahana Golf & Resort oleh 

para member, frekuensi bermain, serta tingkat keikutsertaan para member dalam 

event-event yang diselenggarakan Bandung Giri Gahana Golf & Resort. 

2. Tanggapan responden mengenai service quality di Bandung Giri Gahana Golf & 

Resort yang terdiri dari tangibles, empathy, reliability, responsivenessdan 

assurance. Penilaian tertinggi ada pada tangibles, Bandung Giri Gahana Golf & 

Resort memiliki area yang luas begitupun dengan area parkirnya yang luas, 

selain itu Bandung Giri Gahana Golf & Resort memiliki kualitas kondisi fisik 

lapangan golf bertarafinternasionalyang memiliki 18 holes yang dirancangoleh 

Austro Asian Golf & Association, menggunakan jenis rumput Bermuda Grass 

untuk di fairways dan Bent Grass untuk di greensBandung GiriGahanaGolf & 

Resort menggunakan bahan, peralatan, dan perawatan yang 

maksimaluntukterusmemberikankualitas serta kenyamanan bagi para member 

saat berada di lapangan. dan clubhouse yang baik dengan segala fasilitasnya. 

Sedangkannilaiterendahyaituassurance, hal inidapatterjadikarena tidak semua 

karyawan memilikiproduct knowledge yang baik sehingga berdampak pada 

kemampuan dalam memberikan rasa nyaman dan percaya pada partisipan. 
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3. Tanggapan responden mengenai perceived value di Bandung Giri Gahana Golf & 

Resort yang terdiri dari receiving what you want, quality for price dan receiving 

what you have paid for. Penilaian tertinggi ada pada receiving what you want, 

Bandung Giri Gahana Golf & Resort memiliki memilikiberbagaifasilitas yang 

menunjangkegiatan leisure sepertikolamrenang, spa, outbound, meeting, 

clubhouse dengan fasilitas hotel, cottage, lapangan tenis, 

restorandllsehinggamemberikannilai yang baik dengan segala fasilitasnya yang 

mampu memberikan apa yang dibutuhkan para member dalam rangka memenuhi 

kegiatan leisure. Sedangkannilaiterendahyaitureceiving what you have paid for, 

hal inidapatterjadikarena persepsi mengenai harga yang di tawarkan di Bandung 

Giri Gahana Golf & Resort dan segala bentuk biaya yang mereka keluarkan 

dibandingkan dengan apa yang mereka dapatkan berbeda beda bagi setiap 

individunya. 

4. Tanggapanrespondenmengenaiintent to renew membership di Bandung Giri 

Gahana Golf & Resort yang terdiridarirepurchase, valuabledan attractive 

service. Penilaiantertinggiadalahrepurchase, Bandung GiriGahanaGolf & Resort 

memilikikualitas pelayanan dan kondisi lapangan dan clubhouse yang baikserta 

memiliki berbagaifasilitas yang menunjangsepertikolamrenang, spa, outbound, 

meeting, clubhouse dengan fasilitas hotel, cottage, lapangan tenis, 

restorandllsehinggamemberikannilai yang berbedadengan club lain yang 

membuat para member merasabahwaklubmerekamemberikannilailebih sehingga 

memungkinkanbagipara member 

untukmemperbaharuikeanggotaanmereka.Sedangkannilaiterendahyaituvaluable, 

hal inidapatterjadikarena para member memiliki aktivitas rekreasi lain selain 

bermain golf sehingga golf bukanlah menjadi prioritas utama bagi mereka. 

5. Berdasarkanpengujianhipotesismenunjukanbahwainvolvementyang terdiri dari 

interest memilikipengaruh yang signifikanterhadapintent to renew membershipdi 

Bandung Giri Gahana Golf & Resortbaiksecarasimultanmaupunparsial. 

6. Baik secarasimultanmaupun parsial, terdapatpengaruh yang 

signifikanantaraservice quality yang terdiri dari tangibles, empathy, reliability, 
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responsiveness dan assurance terhadapintent to renew membershipdi Bandung 

Giri Gahana Golf & Resort. Namun, service qualitymemiliki pengaruh negatif 

terhadap intent to renew membershipdi Bandung Giri Gahana Golf & Resort. 

7. Secarasimultandan parsial, terdapatpengaruh yang signifikanantaraperceived 

valueyang terdiri dari receiving what you want, quality for price dan receiving 

what you have paid for terhadapintent to renew membershipdi Bandung Giri 

Gahana Golf & Resort.  

8. Pengujianhipotesiskepada tiga variable menunjukanbahwainvolvement, service 

quality dan perceived value memilikipengaruhterhadapintent to renew 

membershipdi Bandung Giri Gahana Golf & 

Resortbaiksecarasimultanmaupunparsial.JikaBandung Giri Gahana Golf & 

Resortterusmemperhatikanindikator-indikator dari involvement, service quality 

dan perceived value maka akanberdampakpositifpadakeinginan para member 

untuk memperbaharui keanggotaan mereka. 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkanhasilpenelitian yang telahdilakukan, 

makapenulismerekomendasikanbeberapahalmengenaiinvolvement, service quality dan 

perceived valueterhadapintent to renew membershipdi Bandung Giri Gahana Golf & 

Resort yaitu : 

1. Tanggapan para member terhadapinvolvement di Bandung Giri Gahana Golf & 

Resort yang terdiri dari interest mendapatkanpenilaianbaik, namunfrekuensi 

bermain golf para member mendapat penilaian paling rendah, 

dimanasaatinibanyaklapangan-lapangan lama yang melakukan berbagai 

renovasi sehingga para partisipan tertarik untuk bermain di golf course 

lain.Makasebaiknya Bandung Giri Gahana Golf & Resortmelakukan berbagai 

upaya untuk meningkatkan frekuensi bermain para partisipan di Bandung Giri 

Gahana Golf & Resort seperti membuat pertandingan-pertandingan maupun 

event-event yang menarik dan berbeda dari event-event yang sudah ada dengan 

memanfaatkan segala fasilitas yang ada di Bandung Giri Gahana Golf & 

Resort. 
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2. Berdasarkan tanggapan para member terhadapservice 

qualitydapatdiketahuibahwadimensi yang memilikipenilaian paling 

rendahyaitudimensiassurance,hal inidapatterjadikarena tidak semua karyawan 

memilikiproduct knowledge yang baik sehingga berdampak pada kemampuan 

dalam memberikan rasa nyaman dan percaya pada partisipan.Maka 

sebaiknyaBandung Giri Gahana lebih memperhatikan setiap karyawan yang 

berhubungan langsung dengan para partisipan dengan memberikan pembekalan 

mengenai segala hal tentang dunia golf  agar para karyawan dapat menguasai 

produk dengan baik sehingga akan menimbulkan rasa percaya yang lebih tinggi 

dari para partisipan. 

3. Berdasarkan tanggapan para member terhadapperceived 

valuedapatdiketahuibahwadimensi yang memilikipenilaian paling 

rendahyaitudimensireceiving what you have paid for,hal inidapatterjadikarena 

persepsi mengenai harga yang di tawarkan di Bandung Giri Gahana Golf & 

Resort dan segala bentuk biaya yang mereka keluarkan dibandingkan dengan 

apa yang mereka dapatkan berbeda beda bagi setiap individunya. Maka dari itu 

pihak Bandung Giri Gahana Golf & Resort sebaiknya lebih memperhatikan 

secara lebih detail lagi  kebutuhan serta keinginan para partisipannya agar dapat 

menyediakan produk dan jasa yang sesuai dengan apa yang partisipan harapkan 

dari segi manfaat dan dari segi monetary cost maupun non monetary cost yang 

mereka keluarkan. 

4. Berdasarkan tanggapan para member terhadapintent to renew membership di 

Bandung Giri Gahana Golf & Resortmemilikipenilaiantinggidariparapartisipan, 

namundimensi valuablememiliki penilaian yang paling rendah,hal 

inidapatterjadikarena para member memiliki aktivitas rekreasi lain selain 

bermain golf sehingga golf bukanlah menjadi prioritas utama bagi mereka. 

Maka dari itu pihak Bandung Giri Gahana Golf & Resort sebaiknya lebih 

memanfaatkan lagi segala fasilitas yang ada di Bandung Giri Gahana Golf & 

Resort yang tidak dimiliki oleh klub lain sehingga Bandung Giri Gahana Golf 

& Resort dapat menyediakan segala kegiatan leisure dalam satu tempat. 
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5. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa involvement, service 

qualitydan perceived valuedapat mempengaruhi intent to renew 

membershipsehingga diharapkan pihak Bandung Giri Gahana Golf & 

Resortterusmemperhatikanserta meningkatkan keterlibatan para member 

(involvement), kualitas layanan (service quality)khususnya yang berkaitan 

dengantiga aspek lapangan golf yaitu kualitas desain lapangan golf, kualitas 

pemeliharaan lapangan golf, kualitas pengalaman bermain danperceived value. 

6. Penelitianinimemiliki berbagai keterbatasan seperti pengkajian teori yang 

belum lengkap dikarenakan teori-teori mengenai variabel yang digunakan 

seperti involvement dan intent to renew membership khususnya di bidang sport 

tourism yang sumbernya terbatas. 

Rekomendasiuntukpenelitiberikutnyadiharapkandapatmengeksplore faktor-

faktor lain yang dapat mempengaruhi intent to renew membership. 

 

 


