
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kualitas pelayanan berpengaruh 

terhadap loyalitas tamu di hotel bumi asih jaya Bandung yang telah dibahas serta 

perhitungan-perhitungan statistik yang dilakukan, maka penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pernyataan tanggapan responden terhadap kualitas pelayanan pada hotel 

bumi asih jaya bandung dapat dikatakan BAIK, karena hotel tersebut 

selalu rutin mentraining karyawannya sehingga karyawannya dapat 

melayani dengan baik salah satu contohnya ramah terhadap tamu yang 

berkunjung. 

2. Pernyataan responden terhadap pengaruh loyalitas pelayanan pada hotel 

bumi asih jaya bandung dapat dikatakan BAIK, karena tamu pada hotel 

tersebut puas terhadap pelayanan hotel tersebut sehingga tamu loyal pada 

Hotel Bumi Asih Jaya Bandung. 

3. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode statistik, maka 

dapat diketahui: 

a. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi dengan 

menggunakan korelasi Rank Spearman diperoleh nilai sebesar 0,660. 

Artinya terdapat pengaruh yang kuat dan positif antara kualitas 

pelanggan dengan loyalitas tamu. 

b. Hasil uji koefisien determinasi pengaruh antara kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap loyalitas tamu di hotel bumi asih jaya Bandung 

adalah sebesar 43,5% sedangkan sisanya sebesar 56,5% merupakan 

faktor lain diluar loyalitas tamu yang dilakukan oleh hotel bumi asih 

jaya Bandung. 



 
 

c. Berdasarkan uji signifikansi diperoleh thitung sebesar 11,841, sedangkan 

ttabel sebesar 1,684, thitung lebih besar dari ttabel (11,841> 0,304) dan 

berdasarkan kriteria pengujian hipotesis, yaitu jika thitung > ttabel, maka 

Ho ditolak dan Hi diterima. Dengan demikian bahwa hipotesis yang 

penulis ajukan, yaitu: 

“Kualitas Pelayanan Berpengaruh Terhadap Loyalitas Tamu Di 

Hotel Bumi Asih Jaya Bandung”, dapat diterima. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis 

mencoba untuk memberikan saran-saran yang dapat digunakan sebagai bahan 

masukan dan pertimbangan bagi perusahaan.  

1. Dari hasil analisis pernyataan responden mengenai Kualitas Pelayanan 

terhadap Loyalitas Tamu pada Hotel Bumi Asih Jaya Bandung secara 

keseluruhan dikatakan BAIK, Namun ada hal yang perlu diperbaiki seperti 

: Lokasi yang kurang strategis karena jauh dari seperti Mall, Bandara, 

Tempat pendidikan, kerapihan berpakaian karyawan juga perlu 

ditingkatan, prosedur pelayanan juga harap dipermudah dan perlu 

dingkatkan supaya tamu merasa nyaman dengan kualitas pelayan yang 

diberikan oleh Hotel Bumi Asih Jaya Bandung. 

2. Melihat nilai dari pernyataan terendah yaitu 3.37 dikatakan KURANG 

BAIK  karena bahwa tamu kurang bersedia menggunakan jasa Hotel Bumi 

Asih di masa yang akan datang karena kurang baiknya pelayanan sehingga 

tamu kurang loyal terhadap Hotel Bumi Asih  dan tidak menceritakan 

keunggulan pada Hotel Bumi Asih jaya karena kurangnya fasilitas yang 

ada yang perlu diperbaiki. 

 

 

 

 


