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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara nilai 

hedonis dan nilai fungsional terhadap keinginan berperilaku secara langsung dan 

tidak langsung melalui kepuasan konsumen dan kepercayaan, serta pengaruh 

kepuasan konsumen dan kepercayaan terhadap keinginan berperilaku. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat pengaruh signifikan 

positif antara nilai hedonis terhadap kepuasan konsumen. Artinya kepuasan 

konsumen sangat dipengaruhi oleh nilai kesenangan dan keasyikan dari restoran 

cepat saji. Hasil yang lain juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan 

positif antara nilai fungsional terhadap kepuasan konsumen. Artinya kepuasan 

konsumen juga sangat dipengaruhi oleh nilai kepraktisan dan ekonomis. 

Berdasarkan hasil dari penelitian, kepuasan konsumen tidak hanya 

dipengaruhi oleh nilai kesenangan dan keasyikan saja, tetapi juga dipengaruhi 

oleh nilai kepraktisan dan nilai ekonomis. Oleh karena itu, pengelola restoran 

cepat saji juga perlu melihat tidak hanya dari nilai kesenangan yang dapat 

diberikan kepada konsumen, tetapi juga nilai kepraktisan dan ekonomis kepada 

konsumen agar dapat menaikkan tingkat kepuasan konsumen. 

Pada penelitian ini ditemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif 

antara nilai hedonis terhadap kepercayaan. Artinya kepercayaan juga sangat 

dipengaruhi oleh nilai kesenangan dan keasyikan dari restoran cepat saji.
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Hasil dari penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan 

positif antara nilai fungsional terhadap kepercayaan. Artinya kepercayaan juga 

sangat dipengaruhi oleh nilai kepraktisan dan ekonomis. 

 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan pada restoran cepat 

saji tidak hanya dipengaruhi oleh nilai kesenangan dan keasyikan saja, tetapi juga 

dipengaruhi oleh nilai kepraktisan dan nilai ekonomis. Oleh karena itu, pengelola 

restoran cepat saji juga perlu memerhatikan nilai kesenangan yang dapat diberikan 

kepada konsumen, dan juga nilai kepraktisan dan ekonomis kepada konsumen 

agar dapat menaikkan tingkat kepercayaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif 

antara nilai hedonis terhadap keinginan berperilaku. Artinya nilai kesenangan dan 

keasyikan sangat mempengaruhi keinginan berperilaku konsumen restoran cepat 

saji untuk merekomendasi dan mengunjungi kembali restoran cepat saji. Tetapi 

hasil pada penelitian ini juga menunjukkan terdapat pengaruh signifikan positif 

antara nilai fungsional terhadap keinginan berperilaku. Artinya nilai kepraktisan 

dan ekonomis juga sangat mempengaruhi keinginan berperilaku konsumen 

restoran cepat saji untuk merekomendasi dan mengunjungi kembali restoran cepat 

saji. 

Nilai hedonis dan nilai fungsional sama-sama sangat mempengaruhi 

keinginan berperilaku. Oleh karena itu, pengelola perlu memperhatikan nilai 

kesenangan dan nilai kepraktisan secara bersamaan untuk dapat memksimalkan 

keinginan berperilaku konsumen restoran cepat saji untuk merekomendasi dan 

mengunjungi kembali restoran cepat saji. 
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Pada penelitian ini ditemukan terdapat pengaruh signifikan positif antara 

kepuasan konsumen terhadap keinginan berperilaku. Artinya apabila konsumen 

memiliki tingkat kepuasan yang tinggi, makan akan cenderung untuk 

merekomendasi dan mengunjungi kembali restoran cepat saji. Kepercayaan juga 

ditemukan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap keinginan berperilaku. 

Artinya semakin tinggi tingkat kepercayaan maka semakin tinggi keinginan untuk 

merekomendasi dan mengunjungi kembali restoran cepat saji. 

Berdasarkan penelitian ini, pengelola restoran cepat saji perlu 

memperhatikan kepuasan konsumen dan juga menjaga kepercayaan dari 

konsumen. Dengan memastikan tingkat kepuasan konsumen yang tinggi dan juga 

menjaga kepercayaan tinggi maka tingkat keinginan konsumen restoran cepat saji 

untuk merekomendasi dan mengunjungi kembali akan tinggi juga. 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa kepuasan konsumen 

memediasi nilai hedonis dan juga nilai fungsional terhadap keinginan berperilaku. 

Artinya semakin tinggi nilai kesenangan dan kepraktisan akan menghasilkan 

tingkat kepuasan konsumen yang semakin tinggi yang juga akan menghasilkan 

tingkat keinginan berperilaku untuk merkeomendasi dan mengunjungi restoran 

cepat saji yang tinggi. Hasil ini juga ditemukan pada mediasi kepercayaan, yaitu 

kepercayaan memediasi nilai hedonis dan juga nilai fungsional terhadap keinginan 

berperilaku. Artinya semakin tinggi nilai kesenangan dan kepraktisan akan 

menghasilkan tingkat kepercayaan yang semakin tinggi yang juga akan 

menghasilkan tingkat keinginan berperilaku untuk merkeomendasi dan 

mengunjungi restoran cepat saji yang tinggi. 
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Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan kepuasan konsumen dan 

kepercayaan merupakan mediasi antara nilai hedonis dan nilai fungsional terhadap 

keinginan berperilaku. Oleh karena itu, pengelola restoran cepat saji perlu 

memastikan restoran cepat saji pengelola dapat memberikan nilai kesenangan dan 

juga nilai kepraktisan dan ekonomis untuk dapat menjaga tingkat kepuasan 

konsumen dan kepercayaan yang tinggi sehingga dapat meningkatkan keinginan 

konsumen untuk merekomendasi dan mengunjungi kembali restoran cepat saji.  

 

5.2 Keterbatasan 

Dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang 

mengakibatkan kurang sempurnanya penelitian ini. Salah satunya adalah nilai 

adjusted R square pada hasil uji regresi nilai hedonis dan nilai fungsional terhadap 

kepuasan konsumen dan kepercayaan hanya 12,1% dan 23,1%, nilai hedonis, nilai 

fungsional, kepuasan konsumen dan kepercayaan terhadap keinginan berperilaku 

hanya 18,6% sehingga penjelasan variabel independen terhadap dependen masih 

rendah, maka masih terdapat banyak variabel lain yang dapat menjelaskan 

variabel dependen. Penelitian ini sengaja difokuskan pada nilai hedonis dan nilai 

fungsional pada keinginan berperilaku di restoran cepat saji, sedangkan masih ada 

opsi restoran lain untuk difokuskan. 

 

5.3 Rekomendasi 

Penulis menuliskan rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan. Hasil adjusted R square masih tergolong rendah, maka perlu 
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ditambahkan variabel lain untuk dapat lebih baik memprediksi variabel keinginan 

berperilaku pada restoran cepat saji seperti citra perusahaan, persepsi kesehatan 

makanan sebagai variabel independen dan juga budaya sebagai moderator. 

Penelitian nilai hedonis dan nilai fungsional terhadap keinginan berperilaku juga 

dapat difokuskan pada restoran fast casual, yaitu restoran yang tidak menawarkan 

layanan meja penuh tetapi menjanjikan kualitas makanan dan suasana yang lebih 

dari restoran cepat saji. Restoran fast casual memposisikan diri di atas restoran 

cepat saji dan di bawah restoran fine dining. 
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