
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai 

hubungan antara tangible, realibility, responsiveness, assurance, dan brand image 

terhadap  customer satisfaction pada pengunjung/ pasien rawat inap di rumah 

sakit kelas B di kota Batam, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Hasil pengujian pada hipotesis pertama (H1) dengan regresi linier 

berganda menyatakan bahwa tangible tidak berpengaruh signifikan  

terhadap customer satisfaction. Kesimpulan ini konsisten dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh  Minh et al (2015) dan Akbar (2009), 

Khatab (2011). Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil 

penelitian dari Bharwana et al (2013), Mohammad (2011), Arokiasamy 

(2013), Sahu dan Cao (2013), Murad dan Ali (2015), Hong (2014), Estie et 

al (2016). 

2. Hasil pengujian pada hipotesis kedua (H2) dengan regresi linier berganda 

menyatakan bahwa realibility berpengaruh signifikan positif  terhadap 

customer satisfaction. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari 

Eshetie et al (2016), Naik et al (2010), Shah (2013), Gunarathne (2014), 

Bhawarna et al (2013), Rao dan Sahu (2013) dan bertolak belakang dengan 

jurnal dari Linimol (2016). 
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3. Hasil pengujian pada hipotesis ketiga (H3) dengan regresi linier berganda 

menyatakan bahwa Responsiveness berpengaruh signifikan psoitif 

terhadap customer satisfaction. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian dari Linimol (2016), Irfan (2012), Bhawarna et al (2013), 

Ravinchandran et al (2010), Arokiasamy dan Abdullah (2013), Hong dan 

Marimutu (2014), Rao dan Sahu (2013), dan Eshetie et al (2016). 

4. Hasil pengujian pada hipotesis keempat (H4) dengan regresi linier 

berganda menyatakan bahwa assurance tidak berpengaruh signifikan 

terhadap customer satisfaction. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian dari Gunarathne (2014) dan Ismail et al (2013) namun bertolak 

belakang dengan jurnal dari Mohammad (2011), Bhawarna et al (2013), 

Naik et al (2010), Irfan (2012), Rao dan Sahu (2013), dan Mazumder 

(2014). 

5. Hasil pengujian pada hipotesis keempat (H5) dengan regresi linier 

berganda menyatakan bahwa emphaty tidak berpengaruh signifikan 

terhadap customer satisfaction.  Hasil penelitian ini bertolak belakang 

dengan penelitian dari Arokiasamy (2013), Bucak (2014), Rao dan Sahu 

(2013), Murad dan Ali (2015), Hong dan Marimuthu (2014), Linimol dan 

Nair (2016), Irfan et al (2012), namun berrtolak belakang dengan jurnal 

dari Bharwana (2013). 
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6. Hasil pengujian pada hipotesis keempat (H6) dengan regresi linier 

berganda menyatakan bahwa brand image berpengaruh signifikan positif 

terhadap customer satisfaction.  Kesimpulan ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Lahap et al (2016), Thakur dan Singh 

(2012), Sibarani dan Riani (2017), dan Hsiung (2011). 

 

5.2 Keterbatasan 

Dalam melakukan penelitian ini, dapat diketahui bahwa terdapat  

beberapa keterbatasan yang membuat penelitian ini menjadi kurang sempurna. 

Keterbatasan tersebut antara lain : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel saja seperti tangible, 

reliability, responsiveness, assurance, dan brand image terhadap  

customer satidfaction, namun masih ada lagi terdapat variabel-variabel 

lain yang dapat menjelaskan  customer satisfaction Dan setelah diuji 

variabel independen tersebut hanya menjelaskan sebesar 71,8% variabel 

dependennya yang berarti masih ada 28,2% yang dijelaskan oleh variabel 

lain. 

2. Objek penelitian yang digunakan hanya berada di kota Batam sehingga 

kurang mampu mewakili secara keseluruhan dari kondisi sebenarnya. 
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5.3 Rekomendasi  

Jika dilihat dari kesimpulan dan keterbatasannya, penulis dapat 

memberikan rekomendasi untuk rumah sakit kelas B di Btama dan penelitian 

selanjutnya, yaitu : 

1. Rumah sakit kelas B di kota Batam 

Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan hanya ada 2 variabel 

yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, yaitu 

realibility, responsiveness dan brand image. Oleh karena itu penulis akan 

memeberikan beberapa masukan kepada rumah sakit kelas B di Batam: 

a. Untuk meningkatkan aspek realibility sebaiknya meningkatkan 

ketepatan dan keakuratan dalam melakukan pelayanan dengan cara 

memperbaharui SOP sehingga sesuai dengan kondisi sekarang.  

b. Memberikan training kepada para karyawan untuk mengetahui tata 

cara mengahadapi permintaan dati para pasien dan keluarga pasien, 

hal ini dapat meningkatkan aspek responsiveness pada rumah sakit. 

c. Brand image merupakan variabel yang paling tinggi pengaruhnya 

pada penelitian kali ini, oleh karena itu ruamh sakit harus mampu 

menciptakan keunikan tersendiri yang tidak dimiliki rumah sakit 

lain, seperti menambah fasilitas dan teknologi terbaru yang belum 

dimiliki rumah sakit lain di kota Batam. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Penulis juga menyarankan agar menambahkan variabel lain seperti 

price, karena variabel ini memiliki pengaruh yang besar terhadap 

customer satisfaction menurut beberapa peneliti seperti Baker 

(2013) dan Sabir et al,. (2014). 

b. Penulis juga berharap kepada peneliti selanjutnya agar dapat 

melakukan penelitian di wilayah lain sehingga dapat memberikan 

hasil penelitian yang lebih menyeluruh. 
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