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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui apakah terdapat  pengaruh 

antara service quality, monetary price, dan behaviour price maskapai LCC (Low 

Cost Carrier) terhadap word-of-mouth dan revisit intention di kota Batam. 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Jika maskapai memberikan pelayanan yang sesuai dengan ekspektasi 

penumpang, maka penumpang tersebut akan mengeluarkan uang untuk 

membeli tiket selama harga yang ditetapkan masih di batas wajar dan 

penumpang cenderung  akan mengorbankan waktu dan usahanya untuk 

mendapatkan informasi mengenai jadwal maupun harga dari maskapai 

yang diinginkan serta merekomendasikan maskapai tersebut yang 

digunakan kepada orang lain.  

2. Walaupun harga yang ditawarkan maskapai LCC murah, tidak akan 

mempengaruhi penumpang tersebut untuk merekomendasikan dan 

menggunakan maskapai tersebut kembali. 

3. Pengorbanan waktu dan usaha dari penumpang dalam mencari tiket 

maskapai LCC tidak akan mempengaruhi keinginannya untuk 

merekomendasikan maskapai tersebut kepada orang lain namun dapat 

mempengaruhinya untuk menggunakan kembali maskapai 

penerbangan tersebut. 
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4. Rekomendasi yang diberikan oleh seseorang terhadap maskapai LCC 

akan mempengaruhi penumpang untuk menggunakan kembali 

maskapai tersebut. 

5. Jika sebuah maskapai LCC dapat memberikan pelayanan yang sesuai 

dengan ekspektasi penumpang, maka penumpang akan 

merekomendasikan maskapai tersebut kepada orang lain tanpa 

memperhatikan harga murah dan pengaruh bagaimana pengorbanan 

waktu dan usaha seseorang dalam mendapatkan maskapai yang 

diinginkan. 

5.2 Keterbatasan 

Adapun keterbatasan dari penelitian ini ialah hasil uji R square dari 

variabel monetary price, behaviour price, word of mouth, dan revisit intention 

yaitu senilai 18.3%, 14.2%, 16.2%, dan 21% sehingga masih terdapat variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang menjelaskan  keempat variabel 

tersebut. Untuk penelitian selanjutnya disarankan dapat ditambahkan dengan 

variabel lain untuk memperkaya ilmu pengetahuan.  

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dibahas sebelumnya, 

adapun rekomendasi dari penulis sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan maskapai LCC untuk terus meningkatkan serta 

mempertahankan kualitas pelayanannya sesuai dengan harapan 

penumpang, karena dengan adanya pelayanan yang baik (seperti 

contoh: melayani penumpang sesuai kebutuhannya, selalu memenuhi 
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janji yang diberikan berupa fasilitas, jadwal penerbangan dan lainnya) 

akan mempengaruhi penumpang untuk selalu mencari info mengenai 

maskapai tersebut dan mengeluarkan uang untuk membelinya serta 

merekomendasikan kepada orang sekitarnya yang dapat menyebabkan 

adanya penggunaan jasa maskapai tersebut kembali. 

2. Perusahaan maskapai LCC juga dapat menerapkan promo maupun 

diskon yang dapat meningkatkan kuantitas penumpang untuk memakai 

kembali jasa maskapai tersebut. 

3. Bagi para peneliti selanjutnya agar dapat memasukkan varibel-variabel 

lain dalam penelitiannya. Variabel yang dapat ditambah dapat berupa 

variabel satisfaction, brand image, reputation, dan variabel lainnya 

yang telah diteliti sebelumnya oleh Kim et al (2013), Jiewanto et al 

(2012),  Raza et al (2012), Ryu et al (2012), dan Hansen et al (2008). 
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