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BAB 5 

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang ada dengan menggunakan sampel 

sejumlah 150 orang yaitu konsumen di restoran penyetan Bang Ali 

Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

product, price, place, promotion dan people  terhadap customer satisfaction 

di restoran penyetan Bang Ali Surabaya. Berdasarkan hasil uji analisis dan 

pembahasan yang dijelaskan di bab sebelumnya maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Product berpengaruh signifikan dan positif terhadap customer 

satisfaction pada konsumen di restoran penyetan Bang Ali Surabaya 

2. Price berpengaruh signifikan dan positif terhadap customer 

satisfaction pada konsumen di restoran penyetan Bang Ali Surabaya 

3. Place berpengaruh signifikan dan positif terhadap customer 

satisfaction pada konsumen di restoran penyetan Bang Ali Surabaya 

4. Promotion berpengaruh signifikan dan positif terhadap customer 

satisfaction pada konsumen di restoran penyetan Bang Ali Surabaya 

5. People tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap customer 

satisfaction pada konsumen di restoran penyetan Bang Ali Surabaya 

 

5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah dalam menggunakan sampel yang 

hanya mencapai 150 responden. Lalu dalam penelitian ini peneliti hanya 

melakukan penelitian kepada responden yang maksimal berumur 40 tahun 

dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi customer satisfaction hanya 

terdiri dari product, price, place, promotion dan people. Dan terdapat 

variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap customer satisfaction 

diantaranya people. 
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5.3 Saran 

5.3.1 Saran Akademis 

 Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel selain 

product, price, place, promotion dan people, sebagai contoh brand image, service 

quality bisa mempengaruhi customer satisfaction di restoran penyetan Bang Ali 

Surabaya. Terlebih lagi untuk disarankan memenuhi data yang terbaru agar 

mampu memberikan nilai yang lebih tinggi dan gambaran yang lebih luas serta  

peneliti bisa melakukan penelitian lebih dari 150 responden dan peneliti 

diharapkan bisa melakukan penelitian kepada responden yang berumur lebih dari 

40 tahun. 

 

5.3.2 Saran Praktis 

1. Product 

 Pada hasil uji yang sudah dilakukan rata-rata jawaban responden 

yang paling tinggi adalah indikator tentang “Menurut saya, kualitas 

makanan restoran penyetan Bang Ali Surabaya sudah baik” dan 

berpengaruh positif. Dari pernyataan tersebut maka restoran harus 

tetap mengembangkan dari cita rasa dan kualitasnya agar konsumen 

dapat tetap merasa puas setelah mengonsumsi makanan yang 

ditawarkan oleh restoran penyetan Bang Ali Surabaya. 

 

2. Price 

 Pada hasil uji yang sudah dilakukan rata-rata jawaban responden 

yang paling tinggi adalah indikator tentang “Menurut saya, harga 

makanan yang ditawarkan restoran penyetan Bang Ali Surabaya 

setimpal dengan apa yang didapatkan” dan berpengaruh positif. Dari 

pernyataan tersebut maka restoran tetap mempertahankan harga 

makanan dan minumannya dengan terjangkau agar konsumen tetap 

merasa puas setelah makan dan minum restoran tersebut. 
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3. Place 

 Pada hasil uji yang sudah dilakukan rata-rata jawaban responden 

yang paling tinggi adalah indikator tentang “Menurut saya, papan 

nama restoran penyetan Bang Ali Surabaya sudah terlihat jelas” dan 

berpengaruh positif. Dari pernyataan tersebut bisa menjadi contoh 

bahwa setiap restoran harus memiliki papan nama restorannya yang 

terlihat jelas oleh konsumen, agar konsumen tidak kebingungan saat 

akan mencari restoran yang akan ditujunya. Dengan adanya papan 

nama restoran yang terlihat jelas maka konsumen akan merasa puas 

karena konsumen tidak perlu repot untuk mencari restoran tersebut. 

 

4. Promotion 

 Pada hasil uji yang sudah dilakukan rata-rata jawaban responden 

yang paling tinggi adalah indikator tentang “Menurut saya, karyawan 

di restoran penyetan Bang Ali Surabaya sudah memberikan 

rekomendasi produk favoritnya dengan baik” dan berpengaruh 

positif.Dari pernyataan tersebut maka karyawan harus tetap 

mengembangkan edukasinya tentang produk restorannya agar saat 

konsumen bertanya dengan karyawan mengenai produk di restoran 

tersebut, karyawan nya dapat menjelaskan kepada konsumen dengan 

baik dan jelas. Dengan perhatian yang diberikan karyawan dapat 

membuat konsumen merasa puas dengan penjelasan tersebut. 

 

5. People 

 Pada hasil uji yang sudah dilakukan rata-rata jawaban responden 

yang paling tinggi adalah indikator tentang “Menurut saya, karyawan 

di restoran penyetan Bang Ali Surabaya ramah terhadap konsumen” 

dan berpengaruh negatif. Dari pernyataan tersebut pihak restoran perlu 

memberikan pelatihan terhadap setiap karyawannya agar dapat 

bersikap lebih sopan, ramah dan berpenampilan lebih baik lagi 

terhadap konsumennya. Karyawan perlu bersikap ramah dan 
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berpenampilan baik karena itu merupakan attitude dari restoran 

tersebut. Konsumen akan merasa senang dan puas apabila karyawan 

melayani konsumennya dengan berpakaian rapi, sopan dan ramah. 
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