
Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi 
Vol. III No. 1/Mei/2011 

 
 

 
Nur Hayati 

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Intensi Pembelian Ulang di Toko Buku Gramedia 
Merdeka Bandung 

 

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP INTENSI 

PEMBELIAN ULANG DI TOKO BUKU GRAMEDIA 

MERDEKA BANDUNG 
 

Nur Hayati 
 

ABSTRAK 
Konsumen yang melakukan pembelian ulang atas produk dan jasa yang 
dihasilkan oleh perusahaan adalah pelanggan yang sebenarnya. Untuk 
menciptakan pembelian ulang pada pelanggan, pihak manajemen 
perusahaan harus memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada 
pelanggannya. Kualitas pelayanan merupakan faktor kunci bagi 
pelanggan dalam melakukan pembelian ulang.  Studi ini mengkaji 
intensi pembelian ulang dalam hubungannya dengan kualitas pelayanan 
melalui dimensi - dimensinya (tangible, reliability, responsiveness, 
assurance dan empathy) dengan mengajukan lima hipotesis. Dari seluruh 
hipotesis yang diajukan terdapat 1 hipotesis yang gagal dikonfirmasikan 
dan 4 hipotesis lainnya dapat dikonfirmasikan. Dalam pengujian 
hipotesis yang diajukan, maka metode statistik yang digunakan dalam 
studi ini adalah metode regresi linier ganda. Sampel yang diambil dalam 
studi ini sebanyak 50 konsumen pada Toko Buku Gramedia Merdeka 
Bandung. Dari hasil studi menunjukkan bahwa tidak seluruh dimensi 
kualitas pelayanan memiliki hubungan yang positif dengan intensi 
pembelian ulang. Dari hasil penelitian hanya tangible, reliability, 
assurance dan empathy yang memiliki hubungan yang positif dengan 
intensi pembelian ulang. Sedangkan responsiveness merupakan aspek 
yang harus ada tetapi bukan merupakan aspek yang menentukan dalam 
pembentukan intensi pembelian ulang sehingga variabel tersebut tidak 
memiliki hubungan yang positif dengan intensi pembelian ulang. 
Besarnya nilai koefisien determinasi untuk variabel intensi pembelian 
ulang adalah 81%, sisanya sebesar 19% dijelaskan oleh variabel - 
variabel lain, sehingga ada kemungkinan variabel - variabel lain yang 
mungkin mempengaruhi intensi pembelian ulang. 
 
Kata kunci : tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy, 
intensi pembelian ulang 

 
 
I.  PENDAHULUAN 

Pelanggan merupakan faktor utama dalam menunjang kegiatan usaha suatu 

perusahaan, tanpa pelanggan perusahaan tidak akan maju dan berkembang. Oleh karena 
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itu, pelanggan perlu untuk dipertahankan terutama pelanggan lama. Seperti yang 

dikemukakan Kotler (2009), bahwa biaya untuk menarik pelanggan yang baru lebih 

mahal dari pada mempertahankan pelanggan yang lama, yaitu lima kali lebih mahal. 

Pelanggan akan memberikan penilaian terhadap pelayanan yang diterimanya. 

Penilaian pelanggan akan mempengaruhi sikap dalam memilih produk atau pelayanan 

yang tersedia. Sikap mempengaruhi keputusan untuk membeli karena adanya 

pengharapan atau ekspektasi konsumen. Oliver (1980) menyatakan bahwa konsumen 

membentuk suatu perilaku tentang pemberi jasa berdasarkan pengharapan mereka 

sebelumnya mengenai performasi perusahaan, dan perilaku ini akan mempengaruhi 

keinginan konsumen untuk membeli (purchase intentions) produk atau jasa dari 

organisasi tersebut. 

Salah satu cara untuk menarik pelanggan dan mau melakukan pembelian ulang 

adalah dengan memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat memuaskan konsumen 

yang berbelanja di Toko Buku Gramedia Merdeka tersebut. Bagi perusahaan penting 

untuk mengetahui bagaimana sebaiknya perusahaan dapat mengubah seseorang sehingga 

orang tersebut menjadi tertarik untuk membeli pelayanan yang ditawarkan (Usmara dan 

Nugroho, 2000). 

Gronroos (1994) berpendapat bahwa kualitas pelayanan seperti yang dirasakan oleh 

pelanggan mempunyai dua dimensi. Pertama adalah dimensi proses, yakni mengenai cara 

pelanggan menerima jasa dari perusahaan, dalam hal ini menyangkut apa yang terjadi 

pada interaksi pembeli-penjual. Kedua, dimensi hasil, yaitu mengenai hasil transaksi jasa, 

menyangkut apa yang pembeli rasakan dalam interaksinya dengan pihak perusahaan 

pemberi jasa. 

Oliver (1980) menganggap intensi pembelian ulang sebagai suatu fungsi perilaku 

individual terhadap suatu produk dan jasa. Konsumen membentuk intensi pembelian 

ulang atas dasar faktor – faktor seperti harga yang diharapkan, manfaat pelayanan yang 

diharapkan, dan pendapatan keluarga (Kotler, 2009). 

Konsumen yang melakukan pembelian ulang atas produk dan jasa yang dihasilkan 

perusahaan adalah pelanggan yang sebenarnya. Intensi pembelian ini dapat diukur dengan 

menanyakan kepada pelanggan tentang kemungkinan membeli di masa yang akan datang. 

Dengan demikian, sebagai pihak penyedia jasa harus mampu memberikan perhatian 

penuh pada service quality sehingga tujuan pembelian - pembelian dari konsumen dapat 

terpenuhi (Usmara dan Nugroho, 2000). 
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Kunci untuk mempertahankan hubungan pelanggan adalah konsistensi dalam 

memberikan pelayanan. Menurut Parasuraman et al., (1988) model paling popular dari 

kualitas pelayanan membagi kualitas pelayanan ke dalam dimensi – dimensi tangible 

(bukti fisik), reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan) 

dan empathy (empati). 

Adapun hasil – hasil penelitian yang mencoba mengungkap mengenai hubungan 

antara kualitas pelayanan dan intensi pembelian ulang ini cukup bervariasi. Bateson 

(1992), menyatakan bahwa terdapat bukti yang cukup bahwa kualitas pelayanan 

mendorong pembelian ulang dan juga menarik pelanggan baru. Begitu pula penelitian 

yang dilakukan Zeithaml, Berry dan Parasuraman (1996) menunjukkan hasil bahwa 

kedua variabel yaitu kualitas pelayanan dengan intensi pembelian ulang mempunyai 

hubungan positif. 

Namun demikian, terdapat perbedaan menurut penelitian yang dilakukan Cronin 

dan Taylor (1992), dimana penelitian mereka menunjukkan hasil bahwa kualitas 

pelayanan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap intensi pembelian. Atas 

latar belakang tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut dan 

meneliti mengenai “Hubungan Antara Kualitas Pelayanan Dengan Intensi Pembelian 

Ulang (Repurchase Intention) di Toko Buku Gramedia Merdeka Bandung”. 

 

II.  REVIEW LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
Perusahaan yang memberikan komitmen pada kualitas dan secara konsisten 

memberikan pelayanan kualitas akan menikmati keunggulan persaingan dan perusahaan 

dapat dengan mudah menjalin hubungan dengan pelanggan. Ini berarti kualitas jasa 

(service quality) merupakan salah satu aspek yang memberikan kontribusi pada 

keberhasilan organisasi (Usmara dan Nugroho, 2000). 

Para ahli menggambarkan kualitas pelayanan sebagai suatu form dari sikap hasil 

perbandingan pengharapan kualitas pelayanan pelanggan dengan kinerja perusahaan yang 

dirasakan pelanggan (Usmara dan Nugroho, 2000). Sikap mempengaruhi keputusan untuk 

membeli karena adanya pengharapan atau ekspektasi konsumen. Pengharapan atau 

ekspektasi pelanggan dibentuk oleh pengalaman yang dirasakan pada masa lalunya, 

pembicaraan dari mulut ke mulut dan promosi yang dilakukan oleh perusahaan jasa 

(Kotler, 1997 dalam Usmara dan Nugroho, 2000). 
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Oliver (1980) mendefinisikan intensi pembelian ulang sebagai suatu fungsi perilaku 

individual terhadap suatu produk atau jasa. Konsumen membentuk intensi pembelian atas 

dasar faktor - faktor seperti harga yang diharapkan, manfaat pelayanan yang diharapkan, 

pendapatan keluarga (Kotler, 1997 dalam Usmara dan Nugroho, 2000).  

Parasuraman et al. (1996)  mengemukakan lima penentu kualitas pelayanan yaitu: 

1. Tangible (bukti fisik) : penampilan fisik peralatan, personil dan materi komunikasi. 

2. Reliability (kehandalan) : kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan 

dengan akurat dan terpercaya. 

3. Responsiveness (daya tanggap) : kemauan untuk membantu pelanggan dan 

memberikan jasa yang cepat. 

4. Assurance (jaminan) : pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan 

mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan. 

5. Empathy (empati) : kesediaan untuk peduli, memberikan perhatian pribadi bagi 

pelanggan. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Parasuraman et al. (1996), disimpulkan 

bahwa dari kelima dimensi tersebut terdapat kepentingan relatif yang berbeda – beda. 

Reliability dalam hal ini secara konsisten merupakan dimensi yang paling kritis, 

kemudian pada tingkat kedua diduduki oleh assurance, ketiga oleh tangible (terutama 

oleh perusahaan di bidang retail seperti toko buku Gramedia), keempat oleh 

responsiveness, dan dimensi terakhir yang memiliki kadar kepentingan paling rendah 

adalah empathy. 

Bateson (1992) menyatakan bahwa terdapat bukti yang cukup bahwa kualitas 

pelayanan mendorong pembelian ulang (Repeat Purchase) dan juga menarik pelanggan 

baru. Penelitian ini didukung pula oleh Parasuraman et al. (1996) yang menyatakan 

bahwa kualitas jasa dengan intensitas pembelian ulang mempunyai hubungan yang 

positif. 

Kualitas pelayanan yang baik akan menciptakan kepuasan konsumen. Kualitas 

pelayanan yang baik biasanya menampakkan hasil yang berupa semakin banyak 

pelanggan yang tetap bertahan serta kenaikan penjualan. 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pola hubungan antara kualitas pelayanan 

(melalui dimensi-dimensinya) dengan intensi pembelian ulang dapat disajikan pada 

gambar berikut. 

 



Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi 
Vol. III No. 1/Mei/2011 

 
 

 
Nur Hayati 

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Intensi Pembelian Ulang di Toko Buku Gramedia 
Merdeka Bandung 

 

Gambar 1. Model Analisis 

 

 
 

Berdasarkan model penelitian tersebut di atas, maka dalam penelitian ini dapat 

dikemukakan hipotesis sebagai berikut : 

1. Terdapat hubungan positif antara tangible dan intensitas pembelian ulang. 

2. Terdapat hubungan positif antara dimensi reliability dan intensitas pembelian ulang. 

3. Terdapat hubungan positif antara dimensi responsiveness dan intensitas pembelian 

ulang . 

4. Terdapat hubungan positif antara dimensi assurance dan intensitas pembelian ulang.  

5. Terdapat hubungan positif antara dimensi empathy dan intensitas pembelian ulang. 

 

III.  METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN 
Jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian dengan studi korelasional. 

Penelitian korelasional ini merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa 

hubungan korelasional antara dua variabel atau lebih (Idriantoro dan Supomo, 2002). 

Penelitian ini berkenaan dengan upaya mengkaji hubungan dua variabel penelitian yaitu  

variabel independen atau variabel bebas (kualitas pelayanan) variabel dependen atau 

variabel terikat (intensi pembelian ulang). Subjek adalah 50 pelanggan. Keseluruhan 

sampel dapat digunakan untuk dilakukan analisis. 

Kualitas pelayanan diukur dengan mengadaptasi instrumen yang dikembangkan 

oleh Parasuraman et al. (1985) dan diadaptasi oleh Cronin dan Taylor (1992) yang terdiri 

atas 22 item. Adapun instrumen intensi pembelian ulang mengadaptasi dari Zeithaml et 

al. (1996) yang terdiri atas 3 item. Uji validitas dan reliabilitas pada kedua skala tersebut 
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memberikan hasil memuaskan. Uji validitas mengindikasikan besaran korelasi antara 

item dengan total item untuk kedua instrumen berkisar antara 0,492 – 0,780. Uji 

reliabilitas menunjukan skor cronbach alpha berkisar 0.831-0.880 

 

IV. TEMUAN-TEMUAN 
a.  Korelasi Antar Variabel 

Besarnya koefisien korelasi antara tangible dengan intensi pembelian ulang adalah 

0,771 dan signifikan pada tingkat 0,000. Karena tingkat signifikan lebih kecil daripada 

kriteria umum yang digunakan yaitu 0,05 (0,000 < 0,05), dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tangible memiliki korelasi positif dan signifikan dengan intensi 

pembelian ulang.  

Besarnya koefisien korelasi antara reliability dengan intensi pembelian ulang 

adalah 0,778 dan signifikan pada tingkat 0,000. Karena tingkat signifikan lebih kecil 

daripada kriteria umum yang digunakan yaitu 0,05 (0,000 < 0,05), dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa reliability memiliki korelasi positif dan signifikan dengan intensi 

pembelian ulang.  

Besarnya koefisien korelasi antara responsiveness dengan intensi pembelian ulang 

adalah 0,690 dan signifikan pada tingkat 0,000. Karena tingkat signifikan lebih kecil 

daripada kriteria umum yang digunakan yaitu 0,05 (0,000 < 0,05), dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa responsiveness memiliki korelasi positif dan signifikan dengan 

intensi pembelian ulang. Besarnya koefisien korelasi antara assurancedengan intensi 

pembelian ulang adalah 0,713 dan signifikan pada tingkat 0,000. Karena tingkat 

signifikan lebih kecil daripada kriteria umum yang digunakan yaitu 0,05 (0,000 < 0,05), 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa assurance memiliki korelasi positif dan 

signifikan dengan intensi pembelian ulang.  

Besarnya koefisien korelasi antara empathy dengan intensi pembelian ulang adalah 

0,770 dan signifikan pada tingkat 0,000. Karena tingkat signifikan lebih kecil daripada 

kriteria umum yang digunakan yaitu 0,05 (0,000 < 0,05), dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa empathy memiliki korelasi positif dan signifikan dengan intensi 

pembelian ulang.  
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b. Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, uji statsitik yang digunakan adalah uji 

serentak dan uji individual. 

 

1. Uji Serentak (Uji-F) 

Hipotesis statistik yang diuji adalah sebagai berikut: 

• H0 : b1 = b2 = b3 = b4 = b5 = 0, secara simultan variabel - variabel tangible, 

reliability, responsiveness, assurance dan empathy  tidak berpengaruh terhadap 

intensi pembelian ulang. 

• Ha : b1 ,  b2 , b3 ,b4 ,b5  > 0,  sekurang - kurangnya salah satu  variabel berpengaruh 

terhadap intensi pembelian ulang. 

Hasil uji anova pada pada tabel 3.47, menghasilkan nilai F =37,582 dengan tingkat 

probabilitas sig.0,000. Oleh karena probabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari 0,05 

maka model regresi berganda linier dapat dipakai untuk memprediksi hubungan 

antara kualitas pelayanan terhadap intensi pembelian ulang. Artinya bahwa hasil 

penelitian ini dapat mewakili keseluruhan populasi konsumen pada Toko Buku 

Gramedia Merdeka. 

 

Tabel 1. Uji - F 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 46.817 5 9.363 37.582 .000a 
Residual 10.963 44 0.249   

Total 57.78 49    
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2. Uji Individual (Uji-t ) 

Tabel 3 menunjukkan output uji-t berikut: 

 

Tabel 2. Koefisien Regresi 
 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2.795 1.699  -1.645 .107 

Tangible .463 .104 .617 4.442 .000 

Reliability .432 .088 .571 4.936 .000 

Responsiveness -.329 .130 -.381 -2.521 .015 

Assurance .139 .109 .143 1.280 .207 

Empathy .060 .107 .067 .560 .578 
 

Beberapa hal dapat dikemukakan berkenaan dengan hasil pengujian tersebut. 

Uji-t untuk Tangible (X1): 

Dari tabel 3.46 diperoleh nilai thitung untuk tangible adalah 4,442, dengan tingkat 

probabilitas sig.0,000. Karena tingkat probabilitas sig.0,000 < 0,05 maka H0 ditolak. 

Artinya tangible berpengaruh positif terhadap intensi pembelian ulang. 

Uji-t untuk Reliability(X2) 

Dari tabel 3.46 diperoleh nilai thitung untuk reliability adalah 4,936, dengan tingkat 

probabilitas sig.0,002. Karena tingkat probabilitas sig.0,002 < 0,05 maka H0 ditolak. 

Artinya reliability berpengaruh positif terhadap intensi pembelian ulang. 

Uji-t untuk Responsiveness (X3): 

Dari tabel 3.46 diperoleh nilai thitung untuk responsiveness adalah -2,521, dengan 

tingkat probabilitas sig.0,015. Karena tingkat probabilitas sig.0,015 < 0,05 maka H0 

ditolak. Artinya responsiveness berpengaruh negatif terhadap intensi pembelian 

ulang. 

Uji-t untuk Assurance (X4) 

Dari tabel 3.46 diperoleh nilai thitung untuk assurance adalah 1,280, dengan tingkat 

probabilitas sig.0,207. Karena tingkat probabilitas sig.0,207 > 0,05 maka H0 tidak 

ditolak. Artinya assurance berpengaruh positif terhadap intensi pembelian ulang. 
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Uji-t untuk Empathy (X5): 

Dari tabel 3.46 diperoleh nilai thitung untuk empathy adalah 0,560, dengan tingkat 

probabilitas sig.0,578. Karena tingkat probabilitas sig.0,578 > 0,05 maka H0 tidak 

ditolak. Artinya empathy berpengaruh positif terhadap intensi pembelian ulang. 

 

Dari kalkulasi diatas terlihat bahwa kualitas pelayanan mempunyai hubungan 

positif dengan intensi pembelian ulang. Artinya mempunyai hubungan positif bahwa 

semakin besar tingkat/nilai kualitas pelayanan maka intensi pembelian ulang pun akan 

semakin baik. Konstanta sebesar -2,795 mengindikasikan bahwa pada saat nilai koefisien 

kualitas pelayanan nol, intensi pembelian sudah memiliki nilai, yaitu dari faktor-faktor 

selain kualitas pelayanan. 

Berdasarkan hasil analisa dan uji hipotesa, jelas bahwa dimensi kualitas pelayanan 

responsiveness tidak mempunyai hubungan positif dengan intensi pembelian ulang pada 

Toko Buku Gramedia Merdeka. Ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan yaitu 

“kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap intensi pembelian ulang pada Toko 

Buku Gramedia Merdeka”  ditolak untuk dimensi kualitas pelayanan responsiveness. Hal 

ini disebabkan karena data yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner yang didapat 

menunjukkan bahwa responden tidak ingin diganggu selama berada di toko buku. 

Responden membutuhkan waktu untuk membaca dan memilih buku tanpa gangguan (dari 

karyawan) yang berkemungkinan akan berujung pada transaksi pembelian. Untuk itu 

sebaiknya karyawan tidak terlalu merespon konsumen sebelum konsumen tersebut 

meminta bantuan. 

Sedangkan untuk dimensi kualitas pelayanan yang lainnya, antara lain : tangible, 

reliability, assurance dan empathy, hipotesis yang diajukan tersebut tidak dapat ditolak. 

Semakin besar tingkat/nilai kualitas pelayanan tersebut maka intensi pembelian ulang pun 

akan semakin baik. 

 

c.  Koefisien Determinasi 

Berapa kemampuan menjelaskan kualitas pelayanan terhadap intensi pembelian 

ulang, dapat dilihat dari besarnya koefisien determinasi yang sebagai berikut:. 

Besarnya koefisien determinasi 81%. Artinya, perubahan-perubahan pada variabel 

intensi pembelian ulang dapat dijelaskan sebesar 81% oleh perubahan-perubahan pada 

variabel kualitas pelayanan. Sedangkan sisanya sebesar 19% dijelaskan oleh faktor-faktor 
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lain selain kualitas pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan (Kandampully dan Suhartanto, 

2000), loyalitas (Ruyter dan Bloemer, 1998), dan reputasi (Selness, 1993). 

 

V.  DISKUSI, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 
Pada penelitian ini terdapat lima hipotesis yang diajukan. Dari kelima hipotesis 

tersebut terdapat satu hipotesis yang gagal dikonfirmasi oleh data uji t, dimana variabel 

responsiveness tidak memiliki hubungan positif dengan intensi pembelian ulang. 

Sedangkan pada uji F menunjukan bahwa kelima variabel kualitas pelayanan (tangible, 

reliability, responsiveness, assurance dan empathy) berpengaruh positif terhadap intensi 

pembelian ulang. 

Seperti yang dikemukakan Zeithaml et al. (1996), berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan sebelumnya mengenai hubungan kualitas pelayanan dengan intensi pembelian 

ulang. Bahwa kedua variabel yaitu kualitas pelayanan dengan intensi pembelian ulang 

mempunyai hubungan positif, dapat dikonfirmasikan dengan hasil temuan penulis. 

Para peneliti tersebut menemukan hubungan yang positif antara kualitas pelayanan 

dan intensi pembelian ulang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai kualitas 

pelayanan yang terdiri dari dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurance dan 

empathy, maka semakin tinggi pula nilai intensi pembelian ulang. 

Sebelumnya, peneliti juga menyatakan bahwa terdapat bukti yang cukup bahwa 

kualitas pelayanan mendorong pembelian ulang dan juga menarik pelanggan baru 

(Bateson, 1992). Hal ini dapat dikonfirmasikan dan menunjukkan bahwa kualitas 

pelayanan yang baik otomatis akan mendorong pembelian ulang dan juga menarik 

pelanggan potensial yang baru. 

Penelitian ini dapat dikonfirmasikan pula dengan penelitian yang dilakukan Cronin 

dan Taylor (1992), dimana penelitian mereka menunjukkan hasil bahwa kualitas 

pelayanan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap intensi pembelian. Hal ini 

menunjukkan bahwa dari kelima variabel kualitas pelayanan (tangible, reliability, 

responsiveness, assurance dan empathy) tidak seluruhnya berpengaruh signifikan 

terhadap intensi pembelian ulang, karena dari hasil penelitian Cronin dan Taylor (1992) 

tersebut, kualitas pelayanan diteliti per dimensi. 

Secara praktis, penelitian ini mengimplikasikan beberapa hal. Pertama, sebaiknya 

perusahaan mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah diberikan, agar nilai intensi 

pembelian ulang tetap baik. Kedua, perusahaan lebih memfokuskan pada dimensi kualitas 
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pelayanan yang dinilai paling berpengaruh terhadap intensi pembelian ulang, karena 

sangat tidak mudah untuk memberikan pelayanan secara keseluruhan. Ketiga, agar 

dimensi responsiveness tidak berpengaruh negatif sebaiknya perusahaan mengkaji ulang 

mengenai kualitas pelayanannya. Jika kualitas pelayanan tinggi maka akan berdampak 

pada intensi pembelian ulang yang tinggi pula, tetapi tidak untuk dimensi responsiveness. 

Semakin tinggi kualitas pelayanannya maka nilai intensi pembelian ulang akan semakin 

rendah, untuk itu perusahaan sebaiknya mengatur kembali dimensi apa saja yang harus 

ditingkatkan dan dimensi apa yang harus dikurangi kualitas pelayanannya. 

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Karena ruang 

lingkup penelitian hanya memanfaatkan 50 responden dari salah satu cabang Toko Buku 

Gramedia yang berlokasi di Jalan Merdeka No.43 Bandung, maka hasil penelitian ini 

tidak dapat digeneralisasi pada toko buku cabang lainnya. Kemudian, mengenai koefisien 

determinasi sebesar 81% yang menunjukkan bahwa masih ada variabel lain yang layak 

diteliti hubungannya dengan intensi pembelian ulang seperti kepuasan pelanggan dan 

loyalitas (Bloemer et al., 1999). 

 

VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang disertai dengan teori-teori yang 

mendukung mengenai Hubungan Kualitas Pelayanan dengan Intensi Pembelian Ulang 

pada Toko Buku Gramedia Merdeka, maka diperolah kesimpulan sebagai berikut : 

1. Korelasi antara kualitas pelayanan tangible, reliability, responsiveness,  assurance, 

dan empathy dengan intensi pembelian ulang memperlihatkan bahwa hubungan 

antara variabel tersebut tergolong kuat.  

2. Penelitian ini berhasil mengkonfirmasikan hipotesis bahwa ”kualitas pelayanan 

berpengaruh positif terhadap intensi pembelian pada Toko Buku Gramedia Merdeka 

Bandung”, kecuali pada dimensi pelayanan responsiveness berpengaruh negatif. 

Besarnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap intensi pembelian ulang sebesar 81% 

sedangkan sisanya 19% dijelaskan oleh faktor lain selain kualitas pelayanan yang 

tidak penulis teliti.    

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut : 

1. Saran praktis 

Berdasarkan hasil perhitungan uji t, nilai thitung yang paling besar adalah dimensi 

reliability yaitu sebesar 4,936. Jika dilihat lebih detail, ada lima pernyataan yang 
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diteliti mewakili dimensi reliability. Dari kelima pernyataan tersebut ada dua 

pernyataan yang nilainya paling rendah diantara yang lainnya, yaitu pernyataan ke-4 

dan ke-5 dengan poin 291 dan 299 yang termasuk kriteria agak tinggi. 

Pernyataan ke-4 mengenai ketepatan waktu pelayanan dinilai kurang oleh para 

responden, oleh karena itu sebaiknya perusahaan mengkaji ulang dalam ketepatan 

waktu pelayanan yang diberikan. Misalkan, dalam pemesanan buku lebih 

diperhatikan waktu order buku, pengkonfirmasian hingga pengiriman kepada 

pelanggan, sehingga memperkecil melesetnya waktu yang telah ditentukan karena 

terbengkalai dan kurang diperhatikan. 

Pernyataan ke-5 mengenai keakuratan dalam pencatatan pembayaran produk 

dinilai kurang oleh para responden. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, 

kurang teliti pada bagian kasir atau kesalahan teknis dari bagian komputerisasi yang 

kurang up date dalam merekap harga lama dengan harga baru. Oleh karena itu, 

perusahaan sebaiknya memprogress ulang ketelitian pada bagian yang berkaitan agar 

intensi pembelian ulang semakin baik. 

2. Saran teoritis 

Karena besarnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap intensi pembelian ulang 

adalah 81%, masih terdapat sisa sebesar 19% dan hal ini ditentukan oleh variabel - 

variabel lain selain kualitas pelayanan. Oleh karena itu, penelitian berikutnya 

hendaknya meneliti variabel - variabel lain yang mungkin memiliki pengaruh 

signifikan terhadap intensi pembelian ulang. 

Mengenai ruang lingkup penelitian, karena hanya memanfaatkan 50 responden 

dari salah satu cabang Toko Buku Gramedia yang berlokasi di Jalan Merdeka No.43 

Bandung, maka hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi pada toko buku cabang 

lainnya atau toko buku manapun selain pada Toko Buku Gramedia Merdeka. Hal ini 

disebabkan karena pernyataan yang dikemukakan responden khusus mengenai 

kualitas pelayanan di Toko Buku Gramedia Merdeka saja. Tidak menutup 

kemungkinan, hasilnya akan berbeda jika penelitian dilakukan pada Toko Buku 

Gramedia cabang lainnya atau toko buku selain Gramedia. 
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