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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

           Pada penelitian ini, hasil yang dinyatakan oleh Structural Equation Modeling 

(SEM) menunjukan bahwa tidak semua data memiliki kecocokan dengan model 

penelitian yang diajukan. Namun untuk model pengukuran seluruh indikator memiliki 

kriteria valid dan seluruh variabel memiliki reliabilitas atau konsistensi pengukuran 

yang baik. 

Hasil dari model struktural adalah sebagai berikut :  

1. Atmosphere tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap customer 

satisfaction. Suasana yang tercipta di dalam restoran Salt Grill tidak menjadi 

salah satu tolak ukur dari kepuasan pelanggan. Hal ini dikarenakan  suasana 

yang ada direstoran fine dining pada umumnya adalah perasaan emosional 

dari konsumen yang menimbulkan berbagai macam reaksi dan respon 

sehingga tidak dapat secara signifikan mempengaruhi kepuasan konsumen 

terhadap restoran tersebut.  

2. Food Quality memiliki pengaruh yang signifikan terhadap customer 

satisfaction. Hal ini karena salah satu tolak ukur dari kepuasan konsumen 

berasal dari makanan yang dihidangkan di restoran tersebut. Apalagi dalam 

hal ini, restoran Salt Grill adalah restoran yang menawarkan harga premium 
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kepada para konsumen nya sehingga yang diharapkan dari konsumen adalah 

makanan yang dapat dinikmati dengan baik. 

3. Quality of Interaction tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

customer satisfaction. Hal ini karena konsumen menilai kepuasan nya melalui 

barang atau produk yang diterimanya secara fisik, sedangkan quality of 

interaction adalah jasa yang diberikan kepada konsumen. Sehingga quality of 

interaction tidak berhubungan secara signifikan ke kepuasan pelanggan. 

4. Perceived Price tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap customer 

satisfaction. Hal ini karena konsumenyang datang ke restoran Salt Grill sudah 

mengetahui bahwa restoran Salt Grill adalah restoran fine dining yang sudah 

pasti memiliki harga yang premium. Sehingga kepuasan konsumen terhadap 

harga yang diberikan yaitu dalam bentuk service charge dan kesesuaian harga 

terhadap kualitas yang diberikan. 

5.  Customer Satisfaction memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

repurchase intention. Hal ini karena kepuasan pelanggan adalah salah satu hal 

yang dapat mendorong konsumen untuk ingin kembali mengunjungi restoran 

tersebut. Ketika konsumen merasa puas dengan mutu dan kualitas yang 

diberikan, maka untuk selanjutnya konsumen ingin kembali lagi, dan 

sebaliknya jika konsumen merasa tidak puas maka konsumen tidak akan 

kembali lagi. 

5.2  Saran 

5.2.1  Saran Bagi Perusahaan 
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          Pada penelitian ini, food quality mempengaruhi customer satisfaction, dan 

repurchase intention dipengaruhi oleh customer satisfaction. Selain itu atmosphere, 

quality of  interaction, dan perceived price tidak memiliki pengaruh terhadap 

customer satisfaction. Maka saran yang disampaikan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Kualitas makanan yang diberikan oleh Salt Grill kepada konsumen sudah 

dinilai cukup baik oleh konsumen yang datang. Hanya saja Salt Grill perlu 

menambah variasi menu agar konsumen memiliki lebih banyak lagi pilihan 

menu jika berkunjung di restoran Salt Grill. Hal ini karena berdasarkan menu 

yang ada di Salt Grill, variasi dari menu fine dining tersebut hanya memiliki 

sedikit variasi saja, sehingga perlu ditambah lagi. 
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Sumber : saltgrillindonesia.com 

Gambar 5.1 Menu Salt Grill 

2. Suasana yang ada di restoran Salt Grill sebaiknya dibuat beda dari restoran 

sejenis lainnya. Hal ini dilakukan agar konsumen yang datang ke restoran Salt 

Grill merasa memiliki pengalaman makan yang berbeda dari biasanya. 

 

Sumber : desainmodelrumah.com 

Gambar 5.2 Tema dekorasi untuk Salt Gril 

3. Harga yang ditawarkan oleh restoran Salt Grill memang merupakan harga 

yang premiun. Hal itu juga karena Salt Grill memang termasuk salah satu 

restoran fine dining yang terkenal di Jakarta. Untuk hal itu, Salt Grill 

sebaiknya memberikan beberapa bentuk promosi dan diskon keppada 

konsumen. 

5.2.2  Saran Bagi Penelitian Selanjutnya 
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1. Pada penelitian ini, penyebaran kuisioner yang dilakukan oleh penulis 

mengalami kendala. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya penyebaran data 

dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak restoran terkait agar 

penyebaran kuisioner dapat berjalan dengan lebih baik. 

2. Pada penelitian ini, penyebaran data yang didapat terlalu luas, sehingga 

terdapat hubungan antar variabel yang tidak signifikan, sebaiknya pada 

penelitian selanjutnya, data yang dihasilkan melalui penyebaran kuisioner 

tidak terlalu luas sehingga hubungan antar variabel dapat signifikan. 

3. Pada penelitian ini, quality of interaction tidak mempengaruhi customer 

satisfaction secara signifikan, sebaiknya pada penelitian selanjutnya, dapat 

dicari hubungan quality of interaction terhadap salesperson dan products nya 

terlebih dahulu. 

4. Pada penelitian ini, responden yang memberikan jawaban tidak memiliki 

kriteria yang cukup signifikan, sehingga data yang dihasilkan banyak yang 

tidak sesuai untuk digunakan didalam penelitian, sebaiknya pada penelitian 

selanjutnya, kriteria yang ditatapkan untuk responden dapat lebih jelas lagi, 

sehingga hasil yang di dapat sesuai dengan penelitian. 
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