
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan maka pada penelitian ini diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil Uji T (pengujian parsial) pada output regresi menunjukkan bahwa 

angka signifikansi untuk variabel kualitas pelayanan yaitu bukti fisik  

(tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan 

(assurance), dan empati (empathy) sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari 

tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan kualitas 

pelayanan yaitu bukti fisik  (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap 

(responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy) secara parsial 

mempengaruhi kepuasan konsumen 

2. Pelayanan pada Harion Hostel Syariah Bandar Lampung telah baik serta 

menerapkan prinsip-prinsip pelayanan yang sesuai dengan dengan ekonomi 

Islam seperti seperti dicerminkan pada ke lima variabel dimensi kualitas 

pelayanan namun pada variable-variabel tertentu masih terdapat beberapa 

pengunjung yang menyatakan ragu-ragu ataupun tidak setuju dengan kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh Harion hostel syari’ah Bandar Lampung. 

Seperti pada variabel jaminan item pertanyaan ke 4 dari jawaban responden 

masih terdapat 21 orang yang menyatakan ragu-ragu dan 2 orang 

menganggap karyawan kurang mampu berkomunikasi dengan baik. Pada 

variabel emphaty item pertanyaan ke 1, terdapat 48 orang yang ragu-ragu dan 
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2 orang yang tidak setuju jika pegawai memberikan perhatian khusus 

terhadap keluhan konsumen. Sehingga pada item pernyataan ini dikatakan 

belom sepenuhnya sesuai dengan ekonomi Islam. Namun dari hal tersebut 

secara keseluruhan pelayanan pada harion hostel syari’ah telah baik dan 

kekurangan yang ada akan menjadi bahan evaluasi demi meningkatkan mutu 

pelayanan. 

 

B. Saran 

1. Bagi pihak perusahaan Harion Hostel Syari’ah agar memperhatikan 

beberapa variabel yang pengunjung menyatakan ragu-ragu ataupun tidak 

setuju serta menjadikan kekurangan tersebut sebagai pelajaran untuk 

segera memperbaiki kualitas pelayanan yang ada sehingga pengunjung 

akan benar-benar puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Harion 

Hostel Syari’ah Bandar Lampung. 

2. Bagi para pengunjung hendaknya menjaga fasilitas yang ada serta tidak 

merusak fasilitas hotel serta senantiasa menjaga silaturahmi dengan 

karyawan hotel sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah atau belum. 

 


