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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif dan 

verifikatif antara service guarantee terhadap repurchase intention di Saffron 

Restoran dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara umum gambaran service guarantee dari tanggapan responden di 

Saffron Restoran yang terdiri dari rules, information, treatment dan 

time telah dilaksanakan cukup baik dari responden, dimana responden 

penelitian adalah tamu Quick Menu Program di Saffron Restoran. 

Adapun yang memiliki penilaian paling tinggi dan memiliki kontribusi 

besar terhadap service guarantee adalah dimensi rules. Hal ini 

membuktikan bahwa kejelasan dan ketegasan dari aturan yang 

menyangkut service guarantee di Saffron Restoran sudah terlaksana 

dengan baik sehingga tamu paham akan aturan yang tertera sehingga 

mereka tertarik untuk mencoba dan membuktikan pelayanan yang ada 

di Saffron Restoran. Sedangkan untuk pengaruh service guarantee 

yang cukup tinggi bagi repurchase intention di Saffron Restoran yaitu 

terletak pada dimensi treatment karena dimensi ini menyangkut kepada 

bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pihak Saffron Restoran 

untuk mengurangi terjadinya keluhan dari tamu. 

2. Sebagian besar gambaran repurchase intention di Saffron Restoran 

yang terdiri dari frekuensi pembelian, komitmen pelanggan, dan 

rekomendasi positif mendapatkan penilaian yang cukup tinggi. 

Jawaban responden yang menunjukkan hasil bahwa indikator dengan 

penilaian yang tinggi dan memiliki pengaruh besar terhadap 

repurchase intention adalah komitmen pelanggan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa tamu sudah menyukai dan merasa puas 

dengan pelayanan yang ada di Saffron Restoran sehingga merasa 

bersedia untuk kembali melakukan pembelian dan 
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merekomendasikannya kepada orang lain secara positif mengenai apa 

yang ada di Saffron Restoran. Sedangkan indikator yang 
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memiliki penialian rendah adalah frekuensi pembelian yaitu pada 

indikator frekuensi pembelian pada saat weekend, hal ini dapat terjadi 

dikarenakan pada saat weekend tamu untuk menghabiskan waktu 

makan lebih sering ketika tamu menghabiskan waktu makan di luar 

ketika di destinasi wisata, lebih mayoritas tamu yang berkunjung ke 

Saffron Restoran adalah ketika terdapat beberapa event-event tertentu. 

3. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan teknik analisis regresi linear 

berganda, secara simultan menunjukkan terdapat pengaruh yang 

signifikan antara service guarantee terhadap repurchase intention di 

Saffron restoran dengan nilai pengaruh yaitu sebesar 27,4%. 

Sedangkan secara parsial hanya satu variabel dari variabel service 

guarantee yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

repurchase intention di Saffron Restoran yaitu dimensi treatment (X3). 

 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan 

beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan dan masukan bagi pihak 

Saffron Restoran dalam mengembangkan usaha restoran, berikut adalah 

rekomendasi yang diajukan: 

1. Pelaksanaan service guarantee terbukti memiliki pengaruh untuk 

meningkatkan repurchase intention di Saffron Restoran, meskipun bila 

dilihat dari pengaruh yang dihasilkan masih tidak begitu besar namun 

alangkah baiknya jika pihak Saffron Restoran lebih mengevaluasi dan 

melakukan service guarantee dengan lebih baik. Hal itu bisa dimulai 

dengan cara memberikan pelayanan lebih cepat dan tepat lagi dengan 

memberikan pembekalan bagi karyawan sehingga dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan karyawan agar dapat menciptakan repurchase 

intention tamu, didukung juga dengan kualitas produk yang sesuai 

dengan apa yang tamu inginkan yaitu dengan meningkatkan kualitas 

produk menu dengan menawarkan menu yang lebih inovatif dan 

beragam.  
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2. Tanggapan tamu untuk repurchase intention di Saffron Restoran 

memperoleh nilai yang masih cukup baik, namun penilaian yang 

paling rendah adalah untuk frekuensi pembelian. Indikator frekuensi 

pembelian yang memiliki tanggapan paling rendah adalah dalam 

pembelian pada saat weekend, oleh karena itu untuk meningkatkan 

tamu yang melakukan repurchase intention, perusahaan sebaiknya 

membuat strategi yang mengembangkan pelayanan dan promosi 

produk lebih inovatif dan membuat tamu merasa lebih tertarik untuk 

kembali melakukan pembelian ulang ke Saffron Restoran. kemudian 

lebih diusahakan kembali dalam hal menciptakan kesan pertama yang 

baik bagi new comers tamu sehingga mereka akan memiliki keinginan 

untuk kembali melakukan pembelian dan bahkan akan mengajak rekan 

atau keluarga mereka untuk menghabiskan waktu makan mereka di 

Saffron Restoran. 

3. Strategi yang dijalankan oleh pihak Saffron Restoran melalui service 

guarantee untuk menarik tamu dalam melakukan repurchase intention 

sudah cukup baik terlihat terdapat pengaruh yang signifikan terhadap 

keduanya, namun dalam penelitian ini yang memiliki pengaruh 

terbesar adalah dimensi treatment yaitu dalam pelayanan terhadap 

tamu, sedangkan disini yang masih kurang memiliki pengaruh yaitu 

dalam dimensi rules, information dan time. Untuk ke depannya 

mungkin di antara keempat variabel tersebut yang lebih ditonjolkan 

lagi yaitu dalam hal treatment terhadap tamu, sehingga untuk 

pelayanan ini diharapkan dapat selalu dipertahankan bahkan lebih baik 

ditingkatkan lagi kualitas pelayanan karyawannya. Dimensi lainnya 

misalnya rules dapat ditawarkan kembali aturan-aturan yang unik 

untuk menarik konsumen sehingga mempengaruhi konsumen untuk 

kembali melakukan pembelian, dimensi information disarankan untuk 

lebih memberikan informasi yang lebih umum sehingga tidak hanya 

melalui media cetak saja namun bergabung juga dalam media sosial 

misalnya untuk membuat akun media sosial seperti instagram dengan 
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memposting display makanan yang menjadi ikon untuk Saffron 

sehingga membuat tamu tertarik dengan melihat terlebih dahulu 

dengan foto-foto yang ditunjukkan, sedangkan untuk dimensi time 

karyawan sebaiknya dapat menyesuaikan antara waktu pelayanan 

dengan kualitas makanan yang disajikan terhadap tamu dan lebih teliti 

ketika menyajikan kepada tamu apakah sudah sesuai dengan display 

yang ada di menu karena tamu akan kecewa apabila makanan yang 

disajikan kurang sesuai dengan apa yang ditunjukkan pada mneu. 

4. Setiap penelitian tentunya memiliki kekurangan dan keterbatasan, 

sama halnya dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu dalam hal 

menganalisis repurchase intention tamu yang hanya dilihat dari 

pengaruh ketertarikan tamu untuk garansi pelayanannya. Sebagai 

bahan rekomendasi untuk para peneliti selanjutnya, dapat melakukan 

penelitian yang mencakup beberapa strategi dalam hal pemasaran yang 

berkaitan dengan harga dan pelayanan yang dilakukan oleh pihak 

Saffron Restoran, sehingga akan menghasilkan temuan-temuan lain 

yang dapat memberikan masukan bagi Saffron Restoran. 
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