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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 
 

 
 

5.1  Kesimpulan 

Observasi ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh suasana, layanan 

interaksi, harga dan kepuasan pelanggan semacam sektor atas mempengaruhi niat 

atau keinginan berkunjung kembali untuk kembali berkunjung ke restoran seafood 

sebagai ssuatu destinasi untuk menikmati makanan seafood. Hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa suasana, layanan interaksi dan harga berdampak 

signifikansi pada kepuasan pelanggan dan keinginan atau niat berkunjung kembali 

pada restoran seafood. Kepuasan pelanggan terhadap restoran seafood juga 

berdampak signifikansi terhadap keinginan untuk berkunjung kembali. 

Hasil observasi ini memberitahukan pada variabel suasana, layanan 

interaksi dan harga mampu mempengaruhi kepuasan pelanggan. Suasana, layanan 

interaksi dan harga akan memberikan calon-calon tamu sebuah perasaan dimana 

akan tercapainya kepuasan pelanggan. Calon tamu yang masih baru datang ke 

restoran seafood bakal melangsungkan pengumpulan referensi duluan terhadap  

restoran seafood, hingga calon tamu boleh memakai referensi yang diperoleh atas 

mengatur dan mencari tahu sekiranya restoran seafood mana yang layak 

dikunjungi. Semakin baik tamu memberi penilaian suasana, layanan interaksi dan 

harga maka semakin meningkatnya kepuasan pelanggan. 

Faktor yang dapat mempengaruhi keinginan berkunjung kembali ke 

restoran seafood ialah suasana dan harga. Informasi yang diberikan suasana dan 

harga bakal memberikan hasil pada keputusan pelanggan. Menurut dari hasil 

observasi ini, pelanggan mempunyai keinginan kuat untuk mengunjungi kembali 
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ke restoran seafood Batam dikarenakan memiliki suasana dan harga yang 

mempengaruhi keinginan pelanggan untuk berkunjung kembali. Semakin baik 

pelanggan memberi penilaian suasana dan harga maka semakin meningkatnya 

keinginan pelanggan untuk berkujung kembali ke restoran seafood kota Batam. 

Sektor lain yang mempengaruhi niat atau keinginan berkunjung kembali 

ialah kepuasan pelanggan. Hasil observasi ini memberi tahu bahwa kepuasan 

pelanggan berdampak signifikansi pada keinginan berkunjung kembali.  Suatu 

hasil pada melangsungkan pencarian referensi terhadap suatu restoran seafood 

sebagai destinasi tujuan, dimana kepuasan pelanggan ini akan berubah jadi salah 

satu sektor motivasi atas mengubah keinginan pelanggan menjadi keinginan 

berkunjung kembali. Semakin membaik pelanggan memberikan atas penilaian 

variabel kepuasan pelanggan maka akan semakin membaik keinginan berkunjung 

kembali ke restoran seafood sebagai sebuah destinasi. 

5.2 Keterbatasan  

Bermacam-macam keterbatasan dicatat pada perlu diperhatikan oleh 

peneliti seterusnya atas meneliti kepuasan klien untuk mengunjungi restoran 

seafood Batam. 

a. Sampel responden pada observasi ini cuma diambil dari sekelompok 

penduduk yang menetap di Batam ataupun yang pernah berkunjung ke 

Batam. 

b. Dampak Adjusted R Square mendapatkan hasil cukup rendah, sehingga 

dapat diasumsikan bahwa variable dependen terpengaruhi oleh variabel 

atau faktor- faktor lainnya yang belum di angkat pada penelitian yang 

dilakukan.  
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5.3   Rekomendasi 

Dan beberapa rekomen yang dapat diangkat atau dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi penelitian seterusnya: 

a. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan kepada wisatawan yang datang ke 

Batam terutama kepada wisatawan yang telah mengunjungi ke restoran 

seafood di kota Batam. 

b. Penelitian seterusnya dapat menambahkan variabel independen lainnya 

seperti gambaran restoran, kualitas makanan, kesadaran merek, asosiasi 

merek, loyalitas merek, persepsi kualitas, keahlian, dan orientasi 

pelanggan. 
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