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15. BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Pada penelitian yang dilaksanakan oleh penulis ini bertujuan untuk mencari 

tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Secara 

Keseluruhan (Overall Customer Satisfaction) dengan mengangkat beberapa 

variabel yang berkaitan seperti Perilaku Karyawan Hotel (Employee Behavior)  

dan Persepsi Tamu terhadap Kualitas Pelayanan (Customer Perception of Service 

Quality) dimana perilaku dan pelayanan yang diberikan karyawan hotel sangat 

berpengaruh terhadap persepsi tamu atau pelanggan yang menginap di hotel 

tersebut sehingga dapat menimbulkan perasaan puas dan nyaman terhadap fasilitas 

dan pelayanan yang diberikan hotel tersebut. 

Penelitian ini memperoleh hasil dari variabel yang signifikan terhadap 

Kepuasan Pelanggan Secara Keseluruhan (Overall Customer Satisfaction) yaitu 

Perilaku Karyawan Hotel yang Positif atau Negative (Positive/Negative Employee 

Behavior) dan variabel interverningnya adalah Persepsi Tamu terhadap Kualitas 

Pelayanan (Customer Perception of Service Quality. 

Hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa analisa dari hasil 

uji t pertama penulis yaitu Perilaku Karyawan Hotel yang Positif atau Negative 

(Positive/Negative Employee Behavior) terhadap Kepuasan Pelanggan Secara 

Keseluruhan (Overall Customer Satisfaction) adalah 0,000 yang berarti signifikan.  
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Hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa analisa dari hasil 

uji t yang kedua penulis yaitu Perilaku Karyawan Hotel (Employee Behavior) 

terhadap Persepsi Pelanggan terhadap Kualitas Pelayanan (Customer Perception 

of Service Quality) adalah 0,000 yang berarti signifikan.  

Hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa analisa dari hasil 

uji t yang ketiga yang dilakukan penulis yaitu Persepsi Pelanggan terhadap 

Kualitas Pelayanan (Customer Perception of Service Quality) terhadap Kepuasan 

Pelanggan secara Keseluruhan (Overall Customer Satisfaction) adalah 0,000 yang 

berarti signifikan.  

5.2 Keterbatasan  

Penelitian yang dilakukan penulis memiliki keterbatasan dalam 

mengumpulkan data yang diperlukan sehingga mempengaruhi hasil dari data yang 

diperoleh. Berikut keterbatasan yang dialami oleh penulis selama melaksanakan 

penelitian: 

1. Keterbatasan waktu dalam mengumpulkan dan mengolah data. 

2. Penelitian ini hanya dilakukan di Kota Batam. 

3. Hasil penelitian yang sudah dilakukan ini menunjukkan hasil uji determinasi 

dari pengaruh variabel independen dan intererning terhadap variabel 

dependen masih rendah, dimana masih banyak faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi Kepuasan Pelanggan secara Keseluruhan (Overall Customer 

Satisfaction) 
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5.3 Rekomendasi 

1. Diharapkan apabila ada penelitan selanjutnya mengenai topik yang sama 

dengan penulis dilakukan dengan pengumpulan data dengan target 

responden yang lebih luas lagi. 

2. Keterbatasan waktu dan metode yang dilakukan oleh penulis dalam menguji 

hasil data yang diolah. 

3. Menggantikan pertanyaan yang dianggap responden kurang jelas serta 

menambahkan pertanyaan agar variabel independen dapat dijelaskan lebih 

baik lagi dan tidak dijelaskan oleh faktor lainnya. 
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