
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijabarkan di atas maka 

dapat disimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut :  

1. Kepuasan pelanggan memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap WOM pelanggan. Hal ini berarti semakin  tinggi tingkat 

kepuasan pelanggan maka akan meningkatkan WOM pelanggan. Hal 

ini membuktikan bahwa hipotesis pertama secara positif dan 

signifikan diterima.  

2. Kualitas produk  memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. Hal ini berarti semakin baik  kualitas produk 

restoran maka akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini 

membuktikan bahwa hipotesis kedua secara positif dan signifikan 

diterima.  

3. Kualitas produk  memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

WOM pelanggan. Hal ini berarti semakin baik tingkat kualitas 

produk restoran maka akan meningkatkan WOM pelanggan. Ini 

mebuktikan bahwa hipotesis ketiga secara positif dan signifikan 

diterima.  

 



4. Kualitas layanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. Hal ini berarti semakin baik kualitas layanan di 

restoran maka akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini 

membuktikan bahwa hipotesis keempat secara positif dan signifikan 

diterima. 

5. Kualitas layanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

WOM pelanggan. Hal ini berarti semakin baik kualitas layanan di 

restoran maka akan meningkatkan WOM pelanggan. Ini 

membuktikan bahwa hipotesis kelima secara positif dan signifikan 

diterima. 

6. Secara umum ketiga restoran yang menjadi objek penelitian sudah 

cukup baik dalam pengelolaan kualitas produk maupun layanan 

namun hal ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan agar 

hasilnya dapat maksimal dan selalu memberikan kepuasan pelanggan 

yang tinggi yang berdampak pada tingginya WOM yang positif bagi 

pelanggan. Keunggulan restoran memiliki kemampuan untuk 

bersaing di dunia kuliner yang saat ini semakin ketat.  

 

 

 

 

 

 



5.2  Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dijabarkan di atas saran yang dapat 

disampaikan adalah :  

1. Penilaian kualitas produk dari ketiga restoran yang menjadi objek 

penelitian ini termasuk kategori baik. Yang berarti indikator yang 

digunakan pada penelitian ini yang di miliki restoran dinilai cukup 

baik. Namun untuk restoran harus terus mempertahankan dan 

meningkatkan kualitas produknya agar hasil yang didapatkan 

maksimal, misalnya dengan berinovasi pada menu makanan yang di 

tawarkan, dan terus menjaga kesegaran bahan makanan yang 

digunakan serta citarasa makanan harus terus diperkuat . 

2. Penilaian kualitas layanan untuk ketiga restoran yang menjadi objek 

penelitian mendapatkan nilai secara keseluruhan kategori baik. Hal ini 

yang berarti pada indikator pertanyaan/pernyataan yang dimiliki 

perusahaan sudah cukup baik. Namun restoran harus terus 

mempertahankan kualitas layanan ke pada semua pelanggan agar hasil 

yang didapatkan maksimal, dengan cara terus menjaga hospitality, 

kebersihan, kenyamanan pelanggan harus selalu terjaga, kemudian 

restoran harus dapat mempersiapkan servis atau pelayanan yang lebih 

saat jam-jam pengunjung ramai, agar pelanggan tidak jenuh 

menunggu dan merasa kecewa pada layanannya, pengunaan fasilitas 

yang ada dengan semaksimal mungkin agar kenyamanan pelanggan 

restoran terpenuhi.  



3. Penilaian kepuasan pelanggan di ketiga restoran yang menjadi objek 

penelitian mendapatkan nilai secara keseluruhan kategori baik. Hal ini 

yang berarti pada indikator pertanyaan/pernyataan yang dimiliki 

perusahaan sudah cukup baik. Namun restoran harus terus 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas dari semua faktor-faktor 

yang mendukung kepuasan pelanggan antara lain yaitu kualitas 

produk dan kualitas layanan agar hasil yang didapatkan maksimal. 

 

4. Penilaian WOM pelanggan di ketiga restoran yang menjadi objek 

penelitian mendapatkan nilai secara keseluruhan dengan kategori baik. 

Hal ini yang berarti pada indikator pertanyaan/pernyataan yang 

dimiliki perusahaan sudah cukup baik. Namun restoran harus terus 

mempertahankannya dan meningkatkan kualitas produk dan layanan 

dari semua faktor-faktor yang mendukung WOM pelanggan agar hasil 

yang didapatkan maksimal. 

 

 


