
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Bertitik tolak pada rumusan masalah , kajian teoritis, pembahasan masalah, analisis 

data empiric dan hasil terhadap hipotesis, maka pada bab ini peneliti akan 

mengemukakan beberapa hal yang dapat peneliti simpulkan sebagai berikut : 

1. Kualitas e-commerce pada reservasi online Hotel Sukabumi Indah terbilang 

cukup baik, berdasarkan garis kontinum, e-commerce terdapat pada kriteria 

sedang. Hal ini menurut uraian pada bab empat dimana jawaban responden 

mengenai indikator – indikator pada dimendi e-commerce dirasakan kurang 

baik. 

2. Kepuasan konsumen pada pengguna reservasi online Hotel Sukabumi Indah 

dinyatakan telah cukup baik, berdasarkan garis kontinum bahwa kepuasan 

konsumen masih berda pada pada garis rendah. 

3. Hasil perhitungan mengenai pengaruh secara parsial menunjukan bahwa 

tidak ada pengaruh yang signifikan antara komunikasi terhadap kepuasan 

konsumen, tidak ada pengaruh yang signifikan antara bisnis terhadap 

kepuasan konsumen, tidak ada pengaruh yang signifikan antara layanan 

terhadap kepuasan konsumen, tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

dimensi online dengan kepuasan konsumen. 

4. Pengaruh e-commerce melalui sub variabel komunikasi, bisnis, layanan dan 

online terhadap kepuasan konsumen secara bersama – sama menunjukan 

tidak adanya pengaruh yang signifikan antar variabel tersebut. 



5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai 

berikut :  

1. Management Hotel Sukabumi Indah harus menyarakan kepada perusahaan 

e-commerce yang tergabung dengan Hotel Sukabumi Indah seperti 

Traveloka, pegi – pegi, dan booking.com untuk memperbaiki kualitas dan 

sistem  e-commerce yang diberikan terhadap konsumen. Misalnya dengan 

memberikan gambar dan infornasi terbaru tentang hotel kepada konsumen 

Hotel Sukabumi Indah yang menggunakan reservasi Online. Karena 

peningkatan kualitas e-commerce yang baik akan berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen Hotel Sukabumi indah yang pada akhirnya akan 

memberikan citra yang baik bagi perusahaan. 

2. Pihak management Hotel Sukabumi Indah harus memperbaiki kualitas 

layanan Hotel yang diberikan kepada konsumen Hotel Sukabumi Indah. 

Misalnya dengan memberikan lebih banyak pilihan untuk pembayaran 

Hotel atau dengan menyediakan pembayaran langsung di Hotel.  Oleh 

karena itu untuk meningkatkan kepuasan konsumen pada indikator tersebut 

perusahaan harus mampu memperbaiki management juga agar dapat 

meningkatkan kepuasan konsumen. 

Management Hotel sukabumi Indah harus selalu memperhatikan faktor – faktor 

yang dapat  meningkatkan kepuasan pada konsumen merupakan hal yang 

diutamakan. Dengan tercipatanya kepuasan konsumen maka konsumen akan 

memberikan respon positif terhadap perusahaan sehingga tercapainya tujuan 

perusahaan yaitu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen. 


