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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan melalui regresi linear 

berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Gambaran mengenai sport service quality di Siliwangi Bowling Center 

yang terdiri dari sub variabel core, peripheral, reliability, responsiveness, 

dan value mendapat penilaian baik secara kesuluruhan. Sub variabel 

reliability memiliki penilaian tertinggi. Hal ini dikarenakan baiknya 

pelayanan yang diberikan oleh karyawan Siliwangi Bowling Center 

kepada para pengunjungnya sehingga pengunjung pun merasa puas akan 

pelayanan yang didapat. Sedangkan sub variabel yang mendapat penilaian 

terendah adalah sub variabel core. Karena tidak adanya kompetitor yang 

serupa di Kota Bandung, menjadikan tidak adanya tolak ukur di dalam 

persaingan di bidang olahraga bowling, maka dari itu, pihak Siliwangi 

Bowling Center haruslah bisa meningkatkan kembali nilai jual dari 

olahraga bowling itu sendiri, dan hal tersebut dapat dilakukan melalui 

meningkatkan kualitas dari produk yang ditawarkan oleh Siliwangi 

Bowling Center, seperti melakukan perawatan minimal 1 bulan sekali, 

baik itu dari keseluruhan, maupun fasilitas penunjang seperti keberadaan 

mushola, meja tunggunya, maupun toilet.  

2. Gambaran mengenai intention to return pengunjung ke Siliwangi Bowling 

Center mendapat penilaian baik secara keseluruhan. Indikator shared 

positif information mendapat penilaian tertinggi, dimana jika pengunjung 

yang sudah bermain olahraga bowling di Siliwangi Bowling Center 

merasa puas dengan layanan yang ia terima maka dengan senang hati 

pengunjung bersedia menyebarkan informasi yang baik mengenai 

Siliwangi Bowling Center kepada orang lain, dan berujung pada 

perekomendasian. Sedangkan indikator terendah ada pada indikator 
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recommendation, itu berarti harus ada yang dibenahi dalam pengelolaan 

fasilitas yang ditawarkan oleh Siliwangi Bowling Center agar pengunjung 

yang telah mengunjungi tidak ragu untuk merekomendasikan olahraga 

bowling, dan bermain di Siliwangi Bowling Center. 

3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sport service quality yang 

memiliki sub variabel core, peripheral, reliability, responsiveness, dan 

value berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial. Mayoritas semua 

berkontribusi dan berpengaruh secara signifikan positif sport service 

quality terhadap intention to return ke Siliwangi Bowling Center, 

sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 

 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Tanggapan pelanggan terhadap sport service quality yang terdiri dari sub 

variabel core, peripheral, reliability, responsiveness, dan value 

mendapatkan penilaian baik, namun tanggapan terhadap core mendapat 

penilaian skor terendah, terutama pada item pertanyaan kenyamanan toilet 

SBC. Oleh karena itu sebaiknya pengelola baiknya memperbaharui 

infrastruktur dari toilet itu sendiri, karena toilet merupakan salaha satu 

fasilitas penting yang tidak bisa dikesampingkan fungsinya bagi 

pengunjung. 

2. Tanggapan responden terhadap intention to return Siliwangi Bowling 

Center sudah dinilai baik, namun tanggapan terhadap item pertanyaan 

mengenai keyakinan untuk melakukan kunjungan ulang ke SBC di 

kemudian hari mendapat penilaian yang rendah. Oleh karena itu pihak 

pengelola maupun pihak pemerintah terkait sebaiknya lebih 

memperhatikan keluhan-keluhan maupun tanggapan dari pengunjung, 

terutama dalam hal kenyamanan, sehingga pengunjung pun tak ragu untuk 

kembali berkunjung di kemudian hari.  
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3. Pelaksanaan sport service quality di Siliwangi Bowling Center sangat 

mempengaruhi intention to return partisipan. Tetapi, sebaiknya pihak 

pengelola tetap mempertahankan dari apa yang sudah dicapai selama ini. 

Seperti menjaga pelayanan yang diberikan dan responsifnya karyawan 

yang melayani pengunjung agar tetap baik, menjaga nilai yang diberikan 

oleh Siliwangi Bowling Center itu sendiri, memperbaiki fasilitas-fasilitas 

yang dirasa sudah kurang layak untuk dipakai. 

4. Disarankan kepada pihak pengelola agar lebih mengevaluasi, minimal 1 

bulan sekali, guna maintenance fasilitas-fasilitas yang ada di Siliwangi 

Bowling Center agar fasilitas yang ada bisa tetap terjaga untuk jangka 

waktu yang lama. 

5. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yaitu diharapkan peneliti dapat 

meneliti dengan survey terhadap partisipan yang hanya mengenal olahraga 

bowling saja, tanpa tahu Siliwangi Bowling Center sebelumnya, sehingga 

peneliti mengharapkan hasil dari variabel yang sekarang peneliti gunakan, 

yaitu sport service quality dapat benar-benar terasa oleh partisipan. 


