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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

 
5.1. Kesimpulan 

Peneliti melakukan penelitian ini berdasarkan 400 kuesioner yang 

telah disebarkan kepada wisatawan mancanegara yang menginap khususnya 

di hotel bintang 3 di Batam melalui media sosial maupun online serta secara 

langsung. 

Melalui analisa pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

dapat ditarik suatu garis kesimpulan seperti berikut: 

1. Hasil pengujian hipotesis H1 menyatakan bahwa kualitas 

pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan emosional 

dimana hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian (Ali, 

2014; Bajs, 2015; Breitsohl et al., 2016; Ladhari, 2009; Lee et 

al., 2007; Martin et al., 2008). 

2. Hasil pengujian hipotesis H2 menyatakan bahwa kualitas 

pelayanan berpengaruh positif terhadap niat perilaku dan dimana 

hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian oleh (Bajs, 

2015; Ladhari, 2009; Lee et al., 2007; Martin et al., 2008; 

Silvestre, 2008). 

3. Hasil pengujian hipotesis H3 menyatakan bahwa kepuasan 

emosional tidak berpengaruh positif terhadap niat perilaku 

dimana hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian 

oleh (Lee et al., 2007; Lee, 2015) dan bertolak belakang dengan 
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penelitian oleh (Bajs, 2015; Ladhari, 2009; Martin et al., 2008; 

Silvestre, 2008). 

 

5.2. Keterbatasan 

Penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan yang memiliki 

imbas akan kurang sempurnanya penelitian yang dilakukan, dimana 

keterbatasan ini adalah: 

1. Adanya 3 data kuesioner yang tidak lolos hasil uji Outlier yaitu 

kusioner #78, #131 dan #182 dimana 3 data tersebut memiliki 

nilai z lebih kecil dari -3. 

2. Hasil uji R square dari pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan emosional sangat rendah dimana pengaruh terhadap 

kepuasan emosional lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lain. 

Tetapi pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan emosional 

terhadap niat perilaku cukup banyak tetapi masih ada sebagaian 

yang dipengaruhi oleh faktor lainnya. 

 

5.3. Rekomendasi 

Ada beberapa rekomendasi yang akan diberikan dan dijadikan 

pertimbangan untuk peneliti yang akan datang: 

1. Bagi hotel 

a. Kualitas pelayanan, diharapkan bagi hotel untuk 

meningkatkan pelayanan kepada konsumen seperti 
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meningkatkan penampilan meja resepsionis, penampilan 

karyawan hotel lebih bersih dan rapi, hotel diberi 

penerangan dan penampilan visual lebih baik sehingga 

konsumen akan merasa lebih nyaman akan pelayanan dari 

hotel. 

b. Niat perilaku, diharapkan dapat membantu peningkatan 

dari hotel untuk tetap konstan maupun lebih baik agar 

konsumen memiliki niat baik untuk merekomendasi hotel, 

maupun kembali ke hotel. 

2. Bagi peneliti akan datang 

a. Bagi peneliti akan datang diharapkan bisa menata 

pengambilan kuesioner lebih baik lagi dan memperluas 

target sampel yang akan diambil agar dapat memperluas 

hasil yang didapat dan lebih pasti hasilnya. 

b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel-

variabel lainnya seperti attitude (Aziz et al., 2016; Che et 

al., 2011; Chiam et al., 2017; Hsieh et al., 2016; Kwon et 

al., 2010; Lee, 2009; Nezakati et al., 2015; Pietro et al., 

2012; Souiden et al., 2017; Wang, 2016; Wu et al., 2011), 

cognitive image (Fu et al., 2016; Stylidis et al., 2015), visit 

intention (Wang, 2016), destination image (Breitsohl et al., 

2016; Ramkissoon et al., 2011; Souiden et al., 2017; 

Toudert et al., 2016), motivation (Che et al., 2011; 
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Nowacki, 2009; Ramkissoon et al., 2011), eWOM (Pietro 

et al., 2012). 
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