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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1       Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh word of mouth 

communication terhadap proses keputusan pembelian konsumen restoran Mie Reman 

Bandung, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil perhitungan skor-skor dari data yang telah 

dikumpulkan, dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai word 

of mouth communication pada Mie Reman Bandung yaitu sebesar 3,59 

yang artinya setuju karena berada pada interval 3,40 – 4,19. Adapun 

pernyataan dengan nilai tertinggi sebesar 3,81 yaitu pada pernyataan 

pemberi informasi memberikan informasi mengenai kualitas restoran Mie 

Reman dan pernyataan dengan nilai terendah sebesar 3,18 yaitu pada 

pernyataan Pemberi informasi memberikan dorongan kepada anda untuk 

memilih mengunjungi dan membeli produk Mie. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan skor-skor dari data yang telah 

dikumpulkan, dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai 

proses keputusan pembelian konsumen Mie Reman Bandung yaitu sebesar 

3,53 yang artinya setuju karena berada pada interval 3,40 – 4,19. Adapun 

pernyataan dengan nilai tertinggi sebesar 3,85 yaitu pada pernyataan Anda 

memiliki kebutuhan dan keinginan akan produk Mie dan pernyataan 

dengan nilai terendah sebesar 3,19 yaitu pada pernyataan Anda memilih 

untuk mengunjungi restoran Mie Reman karena memiliki keunggulan 

dibandingkan dengan restoran lain. 

3. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode statistik, maka 

dapat diketahui: 
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- Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi dengan 

menggunakan korelasi Rank Spearman diperoleh nilai sebesar 

0,439. Berarti bahwa antara word of mouth communication dengan 

proses keputusan  pembelian konsumen Mie Reman Bandung 

memiliki hubungan cukup kuat yang searah dan bernilai positif. 

- Hasil uji koefisien determinasi, pengaruh besarnya atau kontribusi 

word of mouth communication terhadap proses keputusan 

konsumen pada restoran Mie Reman adalah sebesar 19,27%, 

sedangkan sisanya sebesar 80,73% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti oleh penulis misalnya harga, store atmosphere 

dan lain-lain. 

- Berdasarkan uji signifikansi diperoleh thitung sebesar 4,838. 

Sedangkan ttabel sebesar 1,663. Sehingga thitung lebih besar dari ttabel 

dan berdasarkan kriteria pengujian hipotesis, yaitu jika thitung > ttabel 

maka Ho ditolak dan Ha diterima, dengan demikian bahwa 

hipotesis yang penulis ajukan pada bab 1 yaitu : “word of mouth 

communication berpengaruh positif terhadap proses keputusan 

pembelian konsumen restoran Mie Reman Bandung” dapat 

diterima. 

 

5.2       Saran 

Setelah melakukan penelitian, pembahasan, dan analisis maka penulis 

memberikan saran yang mungkin dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak 

perusahaan dalam mengatasi berbagai kekurangan yang ada yaitu: 

1. Perusahaan perlu melakukan survei kepuasan pelanggan secara kontinyu, 

dengan diketahuinya tingkat kepuasan pelanggan maka perusahaan dapat 

melakukan perbaikan-perbaikan. Hal ini dilakukan untuk menjamin 

keberlangsungan komunikasi word of mouth yang positif antara pemberi 

informasi dengan penerima informasi. 
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2. Hasil penelitian, pihak yang paling berperan dalam memberikan informasi 

sebanyak 69% adalah keluarga dan teman. Untuk itu penting bagi 

perusahaan  untuk tetap mempertahankan komunikasi positif yang terjadi 

tersebut, bahkan dapat meningkatkan terjadinya komunikasi word of 

mouth yang tinggi, dengan cara memberikan souvenir atau voucher 

kepada para konsumen. Dengan demikian diharapkan dapat merangsang 

terciptanya komunikasi word of mouth  yang positif dari konsumen kepada 

keluarga atau teman yang lain. 

3. Hasil penelitian, proses komunikasi word of mouth restoran Mie Reman 

Bandung dari pemberi informasi kepada penerima informasi dapat 

dinyatakan setuju. Sedangkan dilihat dari sumber informasi lain yang 

berasal dari media cetak hanya sebesar  4%. Dengan demikian akan lebih 

baik lagi bila informasi mengenai perusahaan disampaikan melalui 

promosi di media cetak, media elektronik seperti televisi dan radio 

maupun melakukan event-event untuk lebih mengenalkan restoran Mie 

Reman Bandung secara lebih luas kepada para calon konsumen restoran 

Mie Reman. Selain itu perusahaan untuk mencegah atau menghentikan 

munculnya komentar negatif yang sudah terlanjur tersebar luas di 

kalangan masyarakat terutama penyebaran di media sosial facebook dan 

twitter, perusahaan harus melakukan pemberitaan atau memberikan 

informasi melalui media sosial untuk memberitahukan kepada seluruh 

konsumen atau calon konsumen bahwa keluhan-keluhan yang dulu 

ditunjukan kepada perusahaan kini sudah diperbaiki oleh perusahaan, hal 

tersebut antara lain untuk menciptakan image word of mouth yang positif 

di kalangan masyarakat. 

 

 

 


