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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini menggunakan variabel independen Leadership dan 

Pemasaran serta variabel dependent Perkembangan Bisnis Hotel Natama 

Syariah di Kota Padangsidimpuan (Y). Penelitian dilakukan dengan 

menyebarkan kuesioner kepada 32 orang responden seluruh Karyawan Hotel 

Natama Syariah di Kota Padangsidimpuan 

Berdasarkan hasil olahan data dengan Analisis Regresi Linear 

Berganda dan pembahasan terhadap hasil penelitian, antara variabel bebas: 

Leadership dan Pemasaran terhadap variabel Perkembangan Bisnis Hotel 

Natama Syariah di Kota Padangsidimpuan (Y) maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Leadership (X1) mempunyai pengaruh yang signifikan positif 

terhadap variabel Perkembangan Bisnis Hotel Natama Syariah di 

Kota Padangsidimpuan dengan prob = 0,000 < α = 0,05, dengan 

koefisien regresi sebesar 0,447 Artinya apabila Leadership (X1) 

naik sebesar 1 persen, maka variabel  Perkembangan Bisnis Hotel 

Natama Syariah di Kota Padangsidimpuan (Y) akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,447 satuan. 

2. Peamasaran (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan positif 

terhadap variabel Perkembangan Bisnis Hotel Natama Syariah di 

Kota Padangsidimpuan (Y) dengan prob = 0,000 < α = 0,05, 
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dengan koefisien regresi sebesar 0,924 Artinya apabila Pemasaran 

(X2) naik sebesar 1 persen, maka variabel Perkembangan Bisnis 

Hotel Natama Syariah di Kota Padangsidimpuan (Y) akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,924 satuan. 

3. Secara bersama-sama variable Leadership (X1)  dan Pemasaran 

(X2) mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap 

variabel Perkembangan Bisnis Hotel Natama Syariah di Kota 

Padangsidimpuan (Y) dengan prob = 0,000 < α = 0,05, dengan 

Ftabel sebesar 25,752. 

 

B. Saran  

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas maka dapat 

disarankan sebagai berikut:  

1. Kepada pemerintah ataupun masyarakat luas agar lebih memperhatikan 

ataupun memikirkan bagaimana agar apa yang kita yakini dan pertahankan 

selama ini akan terus semakin berkembang dan tidak redup karena kita 

sendiri yang semakin lama semakin jauh dan berpindah kepada hotel lain 

hanya karena melihat kemewahan padahal sama-sama kita ketahui jika 

bukan kita yang mempertahankan dan mengembangkan hal yang di 

syariatkan dalam keyakinan kita lantas siapa lagi selayaknya kita sebagai 

ummat yang mayoritas bersatu dalam memajukan hal-hal syariah salalh 

satunya dengan tetap memakai jasa dari hotel syariah ini sendiri, tentu jika 
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hotel tetap beroperasi dan selalu ramai maka akan berdampak positip pada 

perkembangannya dan sebaliknya.  

2. Kepada perguruan tinggi, terutama mahasiswa-mahasiwa, ada banyak hal 

yang dapat kita lakukan untuk mengangkat hotel syariah agar semakin 

berkembang seperti halnya mengadakan seminar atau pertemuan-

pertemuan resmi maupun tidak resmi dengan memakai jasa hotel syariah 

atau kegiatan lainnya. 

 

 


