
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang diperoleh 

sebelumnya tentang hubungan kualitas pelayanan dengan minat beli 

ulang konsumen di Rumah Makan Sari Rasa Sambel Hejo Natuna, maka 

penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tanggapan responden terhadap kualitas pelayanan RM Sari Rasa 

Sambel hejo dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata 

keseluruhan pernyataan adalah sebesar 3,59 berada pada interval 

3,40 

 

4,19. Unsur dari kualitas pelayanan yang nilai rata-ratanya 

terendah adalah sebesar 3,30 terletak pada unsur dimensi tangible  

dengan tanggapan responden mengenai tempat parkir yang luas , 

sedangkan rata-rata nilai paling besar untuk dimensi Assurance 

dengan indikator ketepatan pelayanan yang diberikan oleh pelayan 

dalam melayani pesanan makanan yaitu sebesar 3,90. 

2. Tanggapan responden terhadap minat beli ulang di RM Sari Rasa 

Sambel Hejo Natuna Juga adalah baik, hal ini dapat kita lihat dari 

nilai rata-rata keseluruhan pernyataan yaitu sebesar 3,69 berada pada 

interval 3,40 

 

4,19. Nilai terendah dari unsur minat beli ulang yaitu 

sebesar 3,40 terletak pada unsur dimensi minat referensial dengan 

tanggapan responden mengenai Minat Konsumen untuk 

mereferensikan Rumah Makan Sari Rasa Sambel Hejo , sedangkan 

rata-rata nilai paling besar  untuk dimensi minat referensial dengan 

indikator mengenai Minat Konsumen untuk terus berkunjung ke 

Rumah Makan Sari Rasa Sambel Hejo

 

yaitu sebesar 3,89. 

3. Hubungan kualitas pelayanan dengan minat beli ulang konsumen di 

RM Sari Rasa Sambel Hejo Natuna berdasarkan hasil uji korelasi 

menunjukan hubungan yang positif dan searah, yaitu sebesar 0,776 

yang termasuk kategori 0,60 

 

0,799. Sedangkan hasil uji koefisien 



determinasi bahwa pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat beli 

ulang  sebesar 60,21% dan sisanya 39,79% dipengaruhi oleh faktor 

lain. Hasil uji hipotesis didapat nilai t hitung > t tabel, 12,177 > 

1,660  yang berarti Ho ditolak dan Hi diterima sehingga hipotesis 

penulis pada bab 1 sebelumnya yaitu terdapat hubungan yang postif 

antara kualitas pelayanan dengan  minat beli konsumen dapat 

diterima   

5.2 Saran  

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang didapat, maka 

penulis dapat memberikan saran sebagai berikut : 

1.  Rumah makan perlu memperhatikan tempat parkir yang selama ini 

tersedia, tempat parkir sebaiknya dapat diperluas karena hal ini 

menjadi keluhan konsumen atas hasil kuesioner yang dibagikan. 

Selain itu pelayanan-pelayanan yang dirasakan sudah baik oleh 

konsumen perlu dipertahankan dan tentunya terus ditingkatkan agar 

konsumen merasa lebih puas lagi. 

2. Pihak rumah makan pun dapat mengadakan penelitian terhadap 

kualitas pelayanan yang ada pada rumah makan lainnya yang dimana 

rumah makan tersebut dirasa sudah mempunyai citra yang baik dari 

konsumen tentang kualitas pelayanannya. Maka dengan hal itu rumah 

makan dapat mengadaptasi hasil penelitian tersebut untuk diterapkan 

sebagai pembanding dan pembelajaran bagaimana kualitas pelayanan  

yang seharusnya diberikan.        


