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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

A. Kesimpulan 

1. Kualitas produk berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen 

Table Nine Kitchen Purwokerto. 

2. Harga tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Table Nine 

Kitchen Purwokerto. 

3. Servicescape berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen Table 

Nine Kitchen Purwokerto. 

4. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen 

Table Nine Kitchen Purwokerto. 

5. Lokasi berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen Table Nine 

Kitchen Purwokerto. 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoritis 

Penelitian ini menguatkan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Ransulangi, dkk (2015) terkait dengan variabel kualitas 

produk, harga dan servicescape terhadap kepuasan konsumen yang 

kemudian  ditambahkan variabel lain yaitu kualitas pelayanan dan 

lokasi. Implikasi penelitian ini mematahkan teori yang dikemukakan 

oleh Lupiyoadi (2001:58) yang mengatakan bahwa dalam menentukan 

kepuasan konsumen terdapat lima faktor yang perusahaan harus 
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perhatikan antara lain kualitas produk, kualitas pelayanan/jasa, emosi, 

harga, dan biaya. Karena dalam penelitian ini variabel yang terbukti 

mempengaruhi kepuasan konsumen hanya variabel kualitas produk, 

servicescape, kualitas pelayanan dan lokasi. Sedangkan untuk variabel 

harga tidak terbukti mempengaruhi kepuasan konsumen. Untuk variabel 

sisanya yaitu emosional dan faktor pribadi konsumen tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

2. Implikasi Manajerial 

Sebagai penelitian empiris, hasil penelitian ini dapat 

dimanfaatkan oleh manajer Table Nine Kitchen Purwokerto sebagai 

bahan pertimbangan untuk meningkatkan strategi pemasaran demi tetap 

terjaganya dan demi meningkatnya kepuasan konsumen. Cara-cara yang 

dapat dilakukan diantara nya yaitu : 

1. Pada variabel kualitas produk, karena dalam penelitian ini variabel 

kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, maka 

Table Nine Kitchen perlu mempertahankan cita rasa produknya, 

menjaga kebersihan dapur, menggunakan peralatan masak yang 

berstandar food grade, selalu mengecek quality control pada saat 

proses memasak, serta tetap menggunakan bahan baku berkualitas. 

2. Pada servicescape, karena dalam penelitian ini variabel servicescape 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, maka Table Nine 

Kitchen agar memutar musik-musik yang menenangkan agar 

mendukung konsep garden yang diusung Table Nine Kitchen, juga 
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menambahkan wangi-wangian yang khas agar pada saat konsumen 

memasuki Table Nine Kitchen merasa senang. 

3. Untuk kualitas pelayanan, karena dalam penelitian ini variabel 

kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, maka 

Table Nine Kitchen diharapkan mempertahankan keramahan 

pramusaji terhadap konsumen, mengingatkan agar pramusaji selalu 

wangi dan rapi, serta tetap memberikan senyum terhadap konsumen. 

4. Sedangkan untuk lokasi, karena dalam penelitian ini variabel lokasi 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, maka lokasi Table Nine 

Kitchen sebaiknya dipertahankan karena dinilai sudah strategis dan 

memiliki lahan parkir yang cukup luas. 
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C. Keterbatasan Penelitian dan Saran 

Pada penelitian ini terdapat keterbatasan yang mungkin dapat 

menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian, karena penelitian ini 

merupakan penelitian yang crosssectional atau hanya satu waktu, bukan 

longitudinal yang terus menerus, sehingga penelitian selanjutnya dapat 

melakukan penelitian longitudinal. Penelitian selanjutnya juga disarankan 

untuk menambahkan variabel loyalitas dan word of mouth sebagai variabel 

dependennya, serta menjadikan variabel kepuasan konsumen sebagai 

variabel yang memediasinya. Peneliti juga menyadari keterbatasan dalam 

pengetahuan yang dimiliki dan keterbatasan literatur. Hal ini merupakan 

kendala bagi peneliti untuk melakukan penyusunan yang mendekati 

sempurna, namun demikian bukan berarti hasil penelitian tidak valid dan 

tidak reliabel.  

  


