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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Hasil penilaian responden terhadap co-creation di Hotel Concordia Bandung 

berada pada kategori tinggi, dimana responden pada penelitian ini adalah 

tamu member Bumi Sangkuriang yang berkunjung ke Hotel Concordia 

Bandung. Pada penelitian ini indikator yang digunakan untuk penilian co-

creation adalah dialogue, access dan transperancy. Indikator yang 

mendapatkan nilai tertinggi hingga terendah adalah transperancy, dialogue 

dan access. 

2. Penilaian responden terhadap customer loyalty di Hotel Concordia Bandung 

yang diukur dengan empat indikator yaitu makes regular repeat purchase, 

purchase across and service lines, refers other dan demonstrates an immunity 

to the full of the competition. Indikator yang mendapatkan penilaian tertinggi 

adalah refers other dan Indikator yang mendapatkan penilaian terendah 

adalah demonstrates an immunity to the full of the competition. 

3. Dari hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa co-creation melalui 

program member gathering yang terdiri dari indikator seperti dialogue, 

access dan transperancy memiliki pengaruh terhadap customer loyalty yang 

menginap di Hotel Concordia Bandung. Artinya semakin tinggi co-creation 

maka semakin tinggi customer loyalty. 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan maka penulis merekomendasikan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini membuktikan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara 

co-creation terhadap costomer loyalty. Namun selain itu, penelitian ini juga 

menunjukan masih adanya masalah yang harus diperhatikan oleh pihak 

manajemen Hotel Concordia Bandung. Hasil penilaian dengan skor terkecil 

dari co-creation adalah terhadap indikator access. Hal tersebut menunjukan 
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bahwa penilaian tamu member Bumi Sangkuriang terhadap akses informasi 

mengenai hotel masih dinilai kurang dibandingkan dengan indikator lainnya. 

Access infomasi mengenai hotel untuk tamu member Bumi Sangkuriang 

sangat penting untuk ditingkatkan karena dengan access yang baik maka 

segala informasi mengenai Hotel Concordia Bandung dapat tersampaikan 

dengan jelas. Oleh Karena itu hal yang menjadi rekomendasi penulis adalah 

meningkatkan access Hotel Concordia Bandung, hal yang dapat dilakukan 

seperti: 

1. Meningkatkan akses informasi secara online melalui website yang telah 

diperbaharui, facebook, dan instagram. 

2. Meningkatkan akses informasi secara offline melalui pamphlet, brosur, 

buletin member, serta iklan di media cetak. 

3. Memperjelas informasi yang disampaikan seperti syarat dan ketentuan 

menginap atau pun informasi lainnya mengenai Hotel Concordia. 

Beberapa cara tersebut merupakan dasar untuk memberikan access yang baik 

kepada tamu. 

2. Rekomendasi untuk nilai tertinggi yaitu transperancy ialah semakin 

meningkatkan tingkat transparansi pihak hotel kepada tamu member, 

transparansi atau keterbukaan dari pihak hotel kepada tamu sangatlah penting 

agar tamu dapat mengetahui segala informasi mengenai harga, produk, 

maupun layanan hotel sehingga dapat membantu jumlah tamu member dari 

customer loyalty. 

3. Indikator pengukur customer loyalty yang mendapat penilaian terendah dari 

tamu member Bumi Sangkuriang yaitu mengenai demonstrates an immunity 

to the full of competition. Daya tarik tersebut didalamnya seperti promo, iklan 

dan program member yang lebih menarik pesaing Hotel Concordia Bandung. 

Hampir sebagian besar orang pasti selalu tertarik dengan promo yang 

menggiurkan atau program member yang menarik, akan tetapi Hotel 

Concordia Bandung masih kurang dalam hal ini dibandingkan dengan 

pesaingnya sehingga tamu member yang menginap masih melirik promo atau 

iklan pesaing walau hanya sekedar melirik dan tidak membeli hal ini lambat 

laun akan mejadai masalah bagi hotel apabila tamu telah memutuskan untuk 
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menginap di hotel pesaing. Oleh karena itu rekomendasi dari peneliti yaitu, 

Hotel Concordia Bandung harus lebih meningkatkan promo dan dan 

memperbaharui benefit member yang didapatkan agar tidak tersaingi oleh 

hotel lain. Seperti melakukan promo atau iklan di media gratis yang sering 

digunakan tamu seperti instagram, facebook atau line secara intens dan lebih 

menarik dari pesaing sehingga tidak memungkinkan tamu untuk tertarik pada 

hotel lain apalagi berpindah.  

4. Rekomendasi lain yaitu ditujukan bagi penelitian selanjutnya. Dilihat dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa adanya pengaruh antara co-

creation melalui program member gathering terhadap customer loyalty yang 

menginap Hotel Concordia Bandung, maka para peneliti lainnya dapat 

mengangkat masalah lain yang lebih mendalam mengenai co-creation dan 

upaya-upaya yang dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan 

customer loyalty yang menginap Hotel Concordia sampai akhirnya tamu 

benar-benar loyal terhadap Hotel Concordia sehingga tidak berpindah ke 

hotel lain. 

5. Penulis menyadari dalam penelitian ini tentunya memiliki kekurangan dan 

keterbatasan. Saran selanjutnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut diluar 

variabel yang diteliti. Begitu juga dengan penelitian ini yang memiliki 

kekurangan dan keterbatasan karena hanya dilakukan pada tamu member dan 

customer loyalty di Hotel Concordia Bandung. Para peneliti selanjutnya dapat 

melakukan penelitian yang mencakup keseluruhan segmen tamu yang pernah 

menginap, menggunakan fasilitas hotel, mengenai kepuasan dan loyalitas 

tamu di Hotel Concordia Bandung. 


