
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan analisa pembahasan yang telah dikemukan bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Hasil pengujian pada hipotesis H1 menyatakan peace of mind berpengaruh 

signifikan positif terhadap customer satisfaction. Hasil pengujian tersebut 

konsisten dengan penelitian Khan (2015). 

b. Hasil pengujian pada hipotesis H2 menyatakan bahwa moment of truth 

berpengaruh signifikan positif terhadap customer satisfaction. Hasil 

pengujian tersebut konsisten dengan penelitian Khan (2015). 

c. Hasil pengujian pada hipotesis H3 menyatakan bahwa outcome focus 

berpengaruh signifikan positif terhadap customer satisfaction. Hasil 

pengujian tersebut konsisten dengan penelitian Khan (2015). 

d. Hasil pengujian pada hipotesis H4 menyatakan bahwa product experience 

berpengaruh signifikan positif terhadap customer satisfaction. Hasil 

pengujian tersebut konsisten dengan penelitian Khan (2015) dan Sahin 

(2012). 

e. Hasil pengujian pada hipotesis H5 menyatakan bahwa customer 

satisfaction berpengaruh signifikan positif terhadap brand loyalty. Hasil 

pengujian tersebut konsisten dengan penelitian Khan (2015), Nam (2011), 

Samaan (2015), Ahmad (2011) dan Maria (2014). 
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f. Hasil pengujian pada hipotesis H6 menyatakan bahwa customer 

satisfaction berpengaruh signifikan positif terhadap word of mouth. Hasil 

pengujian tersebut konsisten dengan penelitian Khan (2015), Imraan 

(2011), Amir (2014), Yang (2008) dan Asaad (2014). 

g. Hasil pengujian pada hipotesis H7 menyatakan bahwa brand loyalty 

berpengaruh signifikan positif terhadap word of mouth. Hasil pengujian 

tersebut konsisten dengan penelitian Khan (2015), Imraan (2011), Li 

(2012) dan Moradi (2013). 

 

5.2 Keterbatasan 

 Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Keterbatasan sumber artikel pendukung dikarenakan belum banyaknya 

peneliti yang meneliti tentang peace of mind, moment of truth, outcome 

focus, product experience, customer satisfaction, brand loyalty dan word 

of mouth. 

b. Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini hanya menggunakan 

konsumen hotel bintang3 di kota Batam yaitu Ibis Styles Batam Nagoya 

Hotel, Da Vienna Boutique Hotel, The Evitel Hotel Batam, Swiss-Inn 

Batam, dan Holiday Inn Resort Batam. Sehingga hal tersebut cenderung 

kurang mewakili keadaan yang sebenarnya. 

c. Penelitian ini mempunyai nilai R square variable independen terhadap 

customer satisfaction sebesar 40% sehingga masih terdapat variabel-

variabel lain sebanyak 60%, untuk hubungan variabel intervening 
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customer satisfaction terhadap brand loyalty sebesar 35% sehingga masih 

terdapat variabel-variabel lain sebanyak 65% dan untuk variabel customer 

satisfaction dan brand loyalty sebesar 50,2% sehingga masih terdapat 

variabel-variabel lain sebanyak 49,8%. 

 

5.3 Rekomendasi 

 Penelitian ini membuktikan adanya pengaruh yang sesuai dengan model 

penelitian. Dengan demikian hal ini dapat menjadi suatu bentuk perhatian bagi 

perusahaan, adapun hal-hal yang penulis sarankan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1.  Bagi Perusahaan 

a. Peace of mind, diharapkan bagi pihak hotel untuk selalu 

meningkatkan suasana atau keadaan ketenangan mental dan emosional 

sehingga konsumen merasa nyaman dengan suasana hotel contohnya 

seperti peningkatan pelayanan, fasilitas, hal-hal yang unik seperti music 

live atau zoo mini dan lain-lain. 

b. Moment of truth, untuk membentuk atau mengubah kesan 

konsumen terhadap suatu hotel, perusahaan harus memberikan pelayanan 

dan kenyamanan pada konsumen sehingga konsumen merasa senang dan 

mendapatkan kepuasan sehingga konsumen dapat memberikan kesan yang 

positif terhadap hotel contohnya seperti peningkatan pelayanan yang 

maksimal kepada konsumen. 
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c. Outcome focus, diharapkan bagi pihak hotel untuk dapat 

mengurangi biaya transaksi konsumen dengan mencari kualifikasi 

pelayanan baru, mendapatkan fasilitas atau pelayanan yang baik dengan 

harga yang murah dan terjangkau sehingga ketika konsumen merasa cocok 

dengan harga yang diberikan oleh hotel, konsumen akan timbul rasa 

kepuasan yang diberikan oleh hotel tersebut contohnya seperti 

diadakannya diskon untuk paket-paket tertentu serta kualifikasi layanan 

lainnya. 

d. Product experience, diharapkan bagi pihak hotel untuk dapat 

memberikan sebuah pengalaman yang tak terlupakan (memorable 

experience) dengan pelayanan yang baik dan fasilitas-fasilitas yang 

disediakan oleh hotel kepada konsumen. Ketika konsumen mendapatkan 

itu, maka dari itu akan timbul kepuasan konsumen yang menginap di hotel 

tersebut. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

Disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk memperluas wilayah 

penelitian tentang customer service experience (Khan, 2015) ke daerah 

atau kota lain di luar Kota Batam dan bisa mencakup Provinsi Kepulauan 

Riau agar mendapat hasil yang lebih umum tentang persepsi customer 

service experience berkaitan dengan hotel dan bukan untuk kategori hotel 

bintang 3 saja, tetapi disarankan untuk semua kategori hotel berbintang di 

Provinsi Kepulauan Riau. 
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