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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap word of mouth. Hal 

ini dibuktikan dari nilai standardized regression weights yang diperoleh 

sebesar 0,393 dan dengan probabilitas sebesar 0,046 (<0,05). Hasil 

penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan mengenai pengaruh 

kepuasan terhadap word of mouth.  

2. Kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap trust. Hal ini 

dibuktikan dari nilai standardized regression weights yang diperoleh 

sebesar 1.127 dan dengan probabilitas sebesar 0,000 (<0,05). Hasil 

penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan mengenai pengaruh 

kepuasan terhadap trust. 

3. Trust berpengaruh positif dan signiifkan terhadap word of mouth. Hal ini 

dibuktikan dari nilai standardized regression weights yang diperoleh 

sebesar 0,188 dan dengan probabilitas sebesar 0,042 (<0,05). Hasil 

penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan mengenai pengaruh 

trust terhadap word of mouth. 

4. Kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap commitment. Hal 

ini dibuktikan dari nilai standardized regression weights yang diperoleh 

sebesar 0,913 dan dengan probabilitas sebesar 0,000 (<0,05). Hasil 
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penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan mengenai pengaruh 

kepuasan terhadap commitment. 

5. Commitment berpengaruh positif dan signifkan terhadap word of mouth. 

Hal ini dibuktikan dari nilai standardized regression weights yang 

diperoleh sebesar 0,295 dan dengan probabilitas 0,032 (<0,05). Hasil 

penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan mengenai pengaruh 

commitment terhadap word of mouth. 

6. Kualitas makanan berpengaruh positif dan signifkan terhadap kepuasan. 

Hal ini dibuktikan dari nilai standardized regression weights yang 

diperoleh sebesar 0,438 dan dengan probabilitas sebesar 0,000 (<0,05). 

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan mengenai 

pengaruh kualitas makanan terhadap kepuasan 

7. Kualitas lingkungan fisik berpengaruh positif dan signifkan terhadap 

kepuasan. Hal ini dibuktikan dari nilai standardized regression weights 

yang diperoleh sebesar 0,517 dan dengan probabilitas sebesar 0,000 

(<0,05). Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan 

mengenai pengaruh kualitas lingkungan fisik terhadap kepuasan. 

5.2 Implikasi 

 Berdasarkan temuan dalam penelitian ini yang menjelaskan tentang 

determinan word of mouth pada rumah makan di Yogyakarta yang dipengaruhi 

oleh kepuasan, trust,  commitment memberikan implikasi kepada pelaku usaha 

untuk mendengarkan kemauan maupun tuntuntan konsumen melalui kritik dan 

saran yang diberikan. Selain itu, dengan meningkatkan kualitas makanan dan 
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kualitas lingkungan fisik yang sesuai dengan keinginan maupun harapan 

konsumen pada rumah makan tersebut juga akan memberikan efek pada kepuasan 

yang dirasakan oleh konsumen tersebut. 

Konsumen yang puas memiliki kecenderungan membagikan cerita kepada 

orang lain melalui word of mouth yang merupakan media penting bagi pelaku 

usaha rumah makan yang ada di Yogyakarta guna untuk meningkatkan 

pembelian. Selanjutnya konsumen yang puas akan percaya pada penyedia jasa 

yang diikuti keinginan untuk meningkatkan komitmen mereka dalam 

mengunjungi ataupun merekomendasikan kepada orang lain.  

 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti mengajukan beberapa saran yaitu 

sebagai berikut. 

1. Penulis menyarankan kepada rumah makan yang ada di Yogyakarta agar terus 

mampu memenuhi keinginan para konsumen sehingga dengan demikian 

konsumen akan puas dan akan mengkomunikasi hal yang positif mengenai 

rumah makan yang ada di Yogyakarta. 

2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti determinan word of mouth pada 

rumah makan di Yogyakarta disarankan untuk menggunakan variabel yang 

berbeda atau menggunakan variabel mediasi agar penelitian yang dihasilkan 

dapat memberikan informasi yang lebih luas lagi mengenai peran variabel 

yang lain maupun variabel mediasi dalam determinan word of mouth pada 

rumah makan di Yogyakarta. 
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3. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel penelitian 

yang lebih luas agar hasil penelitiannya lebih digeneralisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




