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kepuasan pelanggan di Hotel X meningkat. Hal ini menjadi hasil akhir dari 

rangkaian pelatihan yang diadakan yaitu meningkatnya kepuasan pelanggan. 

Penelitian ini tentu tidak lepas dari kelemahan-kelemahan yang akan 

dapat mempengaruhi hasil penelitian. Kelemahan-kelemahan dalam penelitian 

ini, antara lain: 

1. Tidak adanya kelompok kontrol pada desain eksperimen yang dilakukan oleh 

peneliti, sehingga menyebabkan adanya faktor lain yang mempengaruhi hasil 

penelitian. Faktor lain tersebut diantaranya adalah kondisi fisik trainee pada 

saat mengikuti pelatihan ataupun kepribadian dari trainee itu sendiri. 

2. Proses training yang dilaksanakan pada hari aktif kerja dengan waktu 

setengah hari selama 2 hari yang kemudian dilanjutkan dengan kembali 

bekerja. Hal ini menjadikan secara emosional, suasana mood akan sangat 

mempengaruhi dalam proses mengikuti training. 

3. Pilihan alternatif jawaban dalam skala kepuasan pelanggan, seharusnya 

adalah Sangat Puas (SP), Puas (P), Tidak Puas (TP), dan Sangat Tidak Puas 

(STP) atau Ssngst Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat 

Tidak Sesuai (STS). 

 

Kesimpulan  

 Berdasarkan analisa data maka peneliti menyimpulkan adanya 

peningkatan kepuasan pelanggan (result), peningkatan perilaku (behavior), 

peningkatan pembelajaran, yang ditunjukkan dengan: 

1. Terbuktinya hipotesis awal peneliti, yaitu ada pengaruh service quality training 

terhadap kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan setelah diberikan 

service quality training kepada karyawan Hotel X lebih tinggi daripada 

sebelum diberikan pelatihan service quality training. 

2. Ada perubahan kemampuan karyawan dalam memberikan pelayanan antara 

sebelum dan sesudah diberikan service quality training. Kemampuan 

karyawan dalam memberikan pelayanan setelah service quality  training lebih 

baik daripada sebelum diberikan pelatihan service quality training. 

3. Ada peningkatan pengetahuan karyawan antara sebelum dan sesudah 

diberikan service quality training. Pengetahuan karyawan setelah service 

quality  training lebih tinggi daripada sebelum diberikan pelatihan service 

quality training. 
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Saran 

1. Bagi Perusahaan  

a. Perlu diadakan survei kepuasan pelanggan secara periodik. 

b. Perlu adanya forum diskusi mengenai permasalahan dan solusi dalam 

upaya menerapkan service quality training pada karyawan Hotel X. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Menggunakan alternatif jawaban yang sesuai untuk skala kepuasan 

pelanggan, yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan 

Sangat Tidak Sesuai (STS). 

b. Menyiapkan kelompok kontrol sehingga dapat menjadi pembanding 

antara kelompok yang diberi pelatihan dengan yang tidak diberi pelatihan. 

c. Menambahkan variabel kontrol yang dapat dikendalikan, sehingga 

pengaruh variabel tergantung terhadap variabel bebas tidak dipengaruhi 

oleh faktor luar yang tidak diteliti. 

 


