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BAB V  
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI  

 
 

5.1 Kesimpulan 

Berikut adalah kesimpulan-kesimpulan dari hasil analisa pembahasan di 

atas, yaitu : 

1. Hasil uji pada Hipotesis 1 (satu) menjelaskan bahwa variabel 

Interactional Justice berpengaruh signifikan positif terhadap variabel 

Service Satisfaction. Hasil pengujian tersebut konsisten dengan 

penelitian Petzer et al., (2017), Kim et al., (2012), Ding dan Lii (2016). 

2. Hasil uji  pada Hipotesis 2 (dua) menyatakan bahwa variabel Distributive 

Justice berpengaruh signifikan positif terhadap variabel Service 

Satisfaction. Hasil pengujian tersebut konsisten dengan penelitian Petzer 

et al., (2017), Kim et al., (2012), Ding dan Lii (2016), Gohary et al., 

(2016). 

3. Hasil uji pada Hipotesis 3 (tiga) menjelaskan bahwa variabel Procedural 

Justice berpengaruh signifikan positif terhadap variabel Service 

Satisfaction. Hasil pengujian tersebut konsisten dengan penelitian Petzer 

et al., (2017), Kim et al., (2012), Jung dan Seock (2017), Prasongsukarn 

dan Patterson (2012). 

4. Hasil uji pada Hipotesis 4 (empat) menyatakan bahwa variabel Service 

Satisfaction berpengaruh secara signifikan positif terhadap variabel 

Behavioral Intention. Hasil pengujian tersebut konsisten dengan 
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penelitian Petzer et al., (2017), Kim et al., (2012), Ding dan Lii (2016), 

Sugathan et al., (2018), Huang (2011). 

5. Hasil uji pada Hipotesis 5 (lima) menyatakan bahwa variabel 

Interactional Justice berpengaruh secara signifikan positif terhadap 

variabel Behavioral Intention melalui Service Satisfaction sebagai 

variabel intervening. Hasil pengujian tersebut konsisten dengan 

penelitian Petzer et al., (2017), Kim et al., (2012), Ding dan Lii (2016), 

Jung dan Seock (2017), Sugathan et al., (2018), Chang et al., (2010). 

6. Hasil uji pada Hipotesis 6 (enam) menyatakan bahwa variabel 

Distributive Justice berpengaruh signifikan positif terhadap variabel 

Behavioral Intention melalui Service Satisfaction sebagai variabel 

intervening. Hasil pengujian tersebut konsisten dengan penelitian Petzer 

et al., (2017), Kim et al., (2012), Ding dan Lii (2016), Jung dan Seock 

(2017), Sugathan et al., (2018), Chang et al., (2010). 

7. Hasil uji pada Hipotesis 7 (tujuh) menyatakan bahwa variabel 

Procedural Justice berpengaruh signifikan positif terhadap variabel 

Behavioral Intention melalui Service Satisfaction sebagai variabel 

intervening. Hasil pengujian tersebut konsisten dengan penelitian Petzer 

et al., (2017), Kim et al., (2012), Ding dan Lii (2016), Jung dan Seock 

(2017).  
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5.2 Keterbatasan  

Berikut terdapat beberapa keterbatasan selama menjalankan penelitian, 

seperti : 

1. Objek penelitian ini hanya dilakukan pada satu ruang lingkup yang kecil, 

yaitu di Kota Batam dimana hanya mampu menggambarkan sifat 

perilaku masyarakat Kota Batam.  

2. Waktu pengambilan sampel yang singkat sehingga peneliti tidak dapat 

menjangkau seluruh responden di Kota Batam.  

3. Belum adanya sumber atau artikel yang dapat memastikan jumlah angka  

pengunjung resort di Kota Batam.  

4. Nilai R Square variabel Service Satisfaction sebesar 0,590 (59%) dan 

nilai R Square pada variabel Behavioral Intentions senilai 0,478 (47,8%); 

yang artinya dari hasil uji koefisien determinasi ditemukan hasil 

moderate. 

5. Variabel independen dapat menjelaskan variabel intervening sebanyak 

59% dan variabel intervening dapat menjelaskan variabel dependen 

sebanyak 47,8%. 

 

5.3 Rekomendasi  

Berikut terdapat beberapa rekomendasi bagi penelitian selanjutnya : 

1. Untuk penelitian berikutnya peneliti menyarankan untuk memperluas 

area atau wilayah penelitian tentang persepsi pelayanan resort ke kota 

lain selain Kota Batam. 
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2. Disarankan untuk menambah jumlah sampel penelitiannya lagi agar bisa 

menghasilkan data yang lebih akurat dan tepat serta dapat 

menggambarkan situasi sesungguhnya. 

3. Melakukan penelitian pada variabel intervening lainnya yang mungkin 

dapat diteliti terkait Service Satisfaction dan Behavioral Intention, 

misalnya Trust dan Commitment.  

4. Meneliti semua resort yang berada di Kota Batam agar hasilnya lebih 

merata.  

5. Disarankan agar semua resort ataupun jenis usaha lainnya untuk lebih 

memperhatikan lagi dalam menanggapi keluhan pelanggan akan 

kegagalan layanan yang terjadi baik dalam bentuk komunikasi, 

kompensasi serta kemudahan proses atau prosedur-prosedunya. 
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