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BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN, REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan

Tujuan melakukan penelitian ini mendapatkan jawaban dari pertanyaan 

penelitian bahwa apakah Familiarity, E-WOM, dan Subjective Norm yang dapat 

berpengaruh yang signifikan terhadap Visit Intention. Dalam penelitian ini 

memerlukan waktu 3 bulan, mengumpulkan sampel data pada penelitian ini 

sebanyak 491, proses pengujian ini peneliti memakai SPSS untuk menguji data 

yang terkumpul. Pengujian yang dilakukan dapat menyimpulkan hasil, visit 

intention secara signifikan dipengaruhi oleh familiarity, e-wom, dan subjective 

norm.

Familiarity memiliki pengaruh signifikan terhadap visit intention dapat 

dilihat banyak sekali masyarakat kota Batam masih akrab dengan restoran

vegetarian atau rumah makan vegetarian yang ada dikota Batam.

E-WOM tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap visit intention dapat 

dilihat banyak sekali masyarakat kota Batam masih sedikit melakukan pencarian 

di sosial media untuk mendapatkan informasi mengenai restoran vegetarian di 

kota Batam.

Subjective Norm tidak berpengaruh yang signifikan terhadap visit intention,

dikarenakan masih sedikit keyakinan seseorang untuk makan diresotan vegetarian. 

Norma subjektif dapat mengendalikan sikap perilaku yang dianggap berperilaku 

bersama memengaruhi niat perilaku seseorang dari sikap (attitude).

Pada pengujian Adjusted R2ini menghasilkan nilai 0,106 dengan 

pengertian variabel independen yang terkait dalam penelitian ini dapat dijelaskan 
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dengan angka 10,6% terhadap variabel dependen, dan 89,4% sisanya dapat 

dijelaskan dengan faktor atau variabel yang belum tercantum pada model 

penelitian ini.

5.2 Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan saat melaksanakan penelitian ini, yaitu:

a. Penelitian ini masih terdapat beberapa variabelindependen lainnya yang dapat 

digunakan menguji variabel dependen Visit Intention ke restoran vegetarian di 

kota Batam.

b. Dalam hasil pengujian Adjusted masih termasuk sedikit, disebabkan 

olehmasih banyak variabel-varibel lain yang dapat mempengaruhinya.

5.3 Rekomendasi

Terdapat beberapa rekomendasi untukpeneliti selanjutnya, yaitu:

a. Dalam penelitian selanjutnya, peneliti melakukan penyebaran kuesioner yang 

lebih luas kepada masyarakat dalam ataupun luar kota Batam yang sudah 

pernah berkunjung di restoran atau rumah makan vegetarian dikota Batam.

b. Dalam penelitian selanjutnya bisa melakukan dengan tambahan variabel yang 

bisa mendukung dengan dependen keinginan untuk berkunjung ke restoran 

vegetarian.
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