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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Kepuasan berpengaruh posifitf dan signifikan terhadap kunjungan ulang tamu 

hotel kategori bintang 3 di Yogyakarta, yang berarti bahwa ekspetasi tamu 

hotel terhadap hotel kategori bintang 3 terpuaskan sesuai presepsi mereka, yang 

akhirnya ada kecenderungan mereka untuk melakukan kunjungan ulang. 

2. Kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap word of mouth tamu 

hotel kategori bintang 3 di Yogyakarta, yang berarti bahwa mendengarkan 

tuntutan tamu hotel dan memberikan penyelesaian permasalahan tamu hotel 

dalam rangka memberikan kepuasan tamu hotel, akan menjadi solusi untuk 

mempertahankan pelanggan dan mendapatkan promosi word of mouth 

meruapakan cara sederhana dan efektif. 

3. Kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kunjungan ulang 

tamu hotel kategori bintang 3 di Yogyakarta, yang berarti bahwa jika kinerja 

kualitas layanan meningkat, maka akan meningkatkan kunjugan tamu hotel yang 

pernah menginap di hotel dengan katogori bintang 3 di Yogyakarta. Dengan 

peningkatan kunjugan yang berulang tamu hotel maka pihak hotel akan dengan 

mudah mendapatkan mendapatkan tamu-tamu hotel yang loyal terhadap hotel 

tersebut. 
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4. Kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap word of mouh pada 

tamu hotel kategori bintang 3 di Yogyakarta, yang berarti jika kinerja kualitas 

layanan meningkat, maka akan meningkatkan intensitas word of mouth pada hotel 

kategori bintang 3 di yogyakarta. Dengan adanya positif word of mouth terhadapt 

hotel kategori bintang 3 Yogyakarta berarti hotel akan bisa mendapatkan citra 

positif kepada kalayak umum. 

5. Nilai pelanggan berpengaruh posifitf dan signifikan terhadap kunjungan ulang 

pada tamu hotel kategori bintang 3 di Yogyakarta, yang berarti meciptakan nilai 

pelanggan akan memberikan pengaruh pelanggan untuk membeli kembali produl 

layanan yang diberikan jika nilai yang di korbankan oleh pelanggan sesuai dengan 

ekpetasi pelanggan. 

6. Nilai pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap word of mouth pada 

tamu hotel kategori bintang 3 di Yogyakarta, yang berarti jika pelanggan yang 

diberikan oleh penyedia layanan jasa hotel tersebut sesuai dengan ekspetasi 

pelanggan yang dilihat sebagai value for money, makan pelanggan akan cenderung 

untuk merekomendasikan pengalaman mereka kepada orang lain. 

7. Word Of Mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap kunjungan ulang 

tamu hotel kategori bintang 3 di Yogyakarta, yang berarti bahwa jika 

pelanggan merasa puas dengan layanan, kualitas, dan nilai yang diberikan oleh 

hotel, maka pelanggan dengan senang hati untuk merekomendasikan 

pengalamannya kepada orang lain dan juga pelanggan akan melakukan 

kunjungan ulang dikemudian hari. 
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5.2 Saran 

Hasil-hasil dalam penelitian ini dan keterbatasan-keterbatasan yang 

ditemukan agar dapat dijadikan sumber ide dan masukan bagi pengembangan 

penelitian ini dimasa yang akan datang dan pihak pengelola hotel, maka perluasan 

yang disarankan dari penelitian ini antara lain adalah : 

1. Kepuasan berpengaruh positif terhadap kunjungan ulang dan positif word of 

mouth. Sehingga perusahaan perlu melakukan strategi guna mencapai tujuan 

meningkatkan kepuasan pelanggan. Strategi kepuasan pelanggan ini fokus 

utama adalah pelanggan dengan ukuran sukses tingkat retensi pelanggan dan 

tujuannya adalah loyalitas konsumen. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa 

menurutu Schnaars (1991) kepuasan pelanggan merupakan strategi jangka 

panjang yang membutuhka komitmen, baik menyangkut dana maupun sumber 

daya manusia. Setidaknya menurut Chandra (2004) ada delapan strategi utama 

yang dapat diintegrasikan dalam rangka meraih dan meningkatkan kepuasan 

pelanggan: strategi manajemen ekspetasi pelanggan, relationship marketing dan 

management, aftermarketing, strategi retensi pelanggan, superior customer 

service, technology infusion strategy, sistem penanganan komplain secara 

efektif dan strategi pemulihan layanan. Kedelapan strategi ini tidak mutually 

exclusive, beberapa diantaranya saling berkaitan erat dan overlaping, sehingga 

implementasinya perlu disesuaikan dengan konteks spesifiknya. 

2. Pengaruh kepuasan pelanggan terhadap word of mouth tamu hotel kategori 

bintang 3 di Yogyakarta ditemukan kecil pengaruhnya. Untuk itu perlu 

manajemen menerapkan strategi Insentif yang dapat digunakan sebagai 

motivator dalam mendorong word of mouth positif dan mengurangi word of 
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mouth negatif. Karena ketika konsumen merasa puas, word of mouth positif 

yang diberikan lebih sering dan lebih mungkin untuk memberikan rekomendasi 

pembelian. Namun kepuasan sendiri bukan jaminan bahwa konsumen akan 

melakukan word of mouth, tetapi dengan memberikan insentif dimungkinkan 

akan meningkatkan kemungkinan mereka melakukan lebih banyak word of 

mouth. 

3. Kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kunjungan ulang dan word of 

mouth sehingga penyedia layanan hotel perlu meningkatkan kualitas layanan 

hotel yang diberikan kepadan konsumen. Banyak faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam perbaikan dan penyempurnaan kualitas layanan, karena 

penyempurnaan kualitas layanan berdampak signifikant terhadap budaya 

organisasi secara keseluruhan. Di antara berbagai faktor yang perlu mendapat 

perhatian utama menurut Tjiptono (2014) adalah mengidentifikasi determinan 

utama kualitas layanan, mengelola ekspetasi pelanggan, mengelola bukti 

kualitas layanan, mendidik konsumen tentang jasa, menumbuhkan budaya 

kualitas, menciptakan automating quality, menindaklanjut layanan, dan 

mengembangkan sistem informasi kualitas layanan.  

4. Pengaruh kualitas layanan terhadap kunjungan ulang tamu hotel kategori 

bintang 3 di Yogyakarta ditemukan kecil pengaruhnya. Yang mungkin 

dikarenakan adanya Gap antara layanan yang di berikan hotel dengan apa yang 

dipersepsikan tamu hotel. Oleh karena pihak hotel perlu melakukan strategi 

guna mengurangi gap-gap kualitas layanannya. Menurut Zeithaml (1990) 

strategi pokok untuk mengurangi gap-gap kualitas layanan yaitu : memepelajari 

apa yang diharapkan tamu hotel, menyusun standar kualitas layanan yang tepat 
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dan jelas, memastikan bahwa kinerja layanan sesuai dengan standar, 

memastikan bahwa penyampaian jasa sesuai dengan janji yang diberikan. 

5. Nilai pelanggan berpengaruh positif terhadap kunjungan ulang dan word of 

mouth sehingga perlunya hotel menciptakan nilai pelanggan guna mewujudkan 

kunjugan ulang dan word of mouth 

6. Pengaruh merek perlu diteliti karena hal ini dapat mengidentifikasi harapan 

pelanggan, dan juga dapat membantu menghasilkan positif word of mouth. 

 

 


