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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang dilakukan,

maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah ada pengaruh yang positif

antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen Kurnia Perdana

Hotel di Bandar Lampung. Maka hipotesis penelitian ini diterima.

2. Hasil uji R 2 sebesar 0.408 hal ini berarti sumbangan variabel X (Kualitas

Pelayanan) berperan dalam mempengaruhi setiap variabel Y (Kepuasan

Konsumen) sebesar 40,8% dan sisanya 59,2% dipengaruhi oleh variabel-

variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti faktor harga,

tempat atau lokasi, promosi, dll.

3. Hasil hipotesis yang telah dilakukan diketahui bahwa F hitung > F Tabel

(16,417  > 2,29), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menujukkan

bahwa secara simultan variabel bebas yang terdiri dari Bukti fisik (X1),

Empati (X2), Daya tanggap (X3), Kehandalan (X4) dan Jaminan (X5)

berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap variabel kepuasan

konsumen Kurnia Perdana Hotel di Bandar Lampung.
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4. Berdasarkan hasil uji t sub variabel dari kualitas pelayanan berpengaruh

signifikan karena nilai t hitung pada masing-masing variabel X lebih

besardari t tabel. Artinya Ho ditolak dan Ha diterima, dan uji t untuk setiap

variabelnya ialah :

 Bukti fisik = 3.037 > t table = 1.980

 Empati = 2.435 > t table = 1.980

 Daya tanggap = 2.480 > t table = 1.980

 Kehandalan = 2.709 > t tabel = 1.980

 Jaminan = 3.620 > t tabel = 1.980

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diketahui

bahwa yaitu kualitas pelayanan (X) yang terdiri dari Bukti fisik (X1),

Empati (X2), Daya tanggap (X3), Kehandalan (X4) dan Jaminan (X5),

yang memiliki pengaruh paling besar terhadap kepuasan konsumen ialah

jaminan (X5) yang terdiri dari kemampuan karyawan meyakinkan

konsumen, menciptakan rasa aman, memberikan pelayanan dengan

sopan, dan product knowledge yaitu sebesar 3,620 dan yang paling kecil

pengaruhnya ialah empati (X2) yang terdiri dari perhatian khusus dalam

memberikan pelayanan, kecukupan waktu pelayanan, good personality,

memiliki kepedulian yang tinggi, dan mampu memahami kebutuhan

konsumen yakni sebesar 2,435.

5. Keterbatasan pada penelitian ini adalah keterbatasan waktu yang dimiliki

peneliti dan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, hanya bermanfaat
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untuk Kurnia Perdana Hotel khususnya pada kualitas pelayanan yang

berpengaruh pada kepuasan konsumen.

5.2 Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, variabel jaminan (X5) yang

terdiri dari kemampuan karyawan meyakinkan konsumen, menciptakan

rasa aman, memberikan pelayanan dengan sopan, product knowledge

mempunyai pengaruh yang terbesar dalam mempengaruhi kepuasan

konsumen. Untuk itu manajemen hotel harus mampu mempertahankan

jaminan yang sudah tercipta dengan baik. Kemampuan karyawan dalam

meyakinkan konsumen dan pengetahuan karyawan yang sudah baik

harus dapat dipertahankan, konsumen akan percaya dan yakin bahwa

mereka akan aman ketika menginap di Kurnia Perdana Hotel jika mereka

merasa yakin terhadap jaminan keamanan yang diberikan karyawan

Kurnia Perdana Hotel. Ini artinya tingkat keterjaminan yang ditawarkan

Kurnia Perdana Hotel sudah baik dan juga memberikan andil bagi

kepuasan pelanggan.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, variabel empati

(X2) yang terdiri dari perhatian khusus dalam memberikan pelayanan,

kecukupan waktu pelayanan, good personality, memiliki kepedulian yang

tinggi, dan mampu memahami kebutuhan konsumen berpengaruh paling

rendah terhadap kepuasan konsumen, untuk itu manajemen Kurnia

Perdana Hotel harus memperhatikan kinerja karyawannya, agar bisa
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memberikan perhatian yang tulus dalam memberikan pelayanan, lebih

memperhatikan kebutuhan dan keinginan para tamu, bersedia membantu

konsumen ketika membutuhkan bantuan. Hal tersebut dapat dilakukan

oleh Kurnia Perdana Hotel dengan memberikan pelatihan khusus kepada

karyawannya. Selain itu, manajemen Kurnia Perdana Hotel juga harus

memperhatikan kesejahteraan karyawannya, seperti kesesuai gaji,

kesesuaian jam kerja, tunjangan, dan jaminanan kesehatan,  sehingga

karyawan memiliki semangat untuk bekerja karena mempunyai jaminan

yang baik dari perusahaan atau pihak manajemen Kurnia Perdana Hotel.

3. Dalam memenuhi kebutuhan konsumen, manajemen Kurnia Perdana

Hotel harus mampu memahami kebutuhan dan keinginan konsumen,

salah satunya dengan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk

menyampaikan keluhan yang dirasakan misalnya dengan menyiapkan

kotak saran, atau mengirimkan keluhan kepada pihak manajemen melalui

pesan singkat.

4. Bagi peneliti lain diharapkan penelitian ini dapat membantu untuk  dapat

mengembangkan penelitian selanjutnya, lalu disarankan peneliti lain

menambahkan variabel-variabel bebas lainnya  agar lebih mengetahui

lagi mengenai kepuasan konsumen dan meggunakan objek-objek yang

berbeda sehingga memiliki cakupan yang lebih luas.


