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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian mengenai store atmosphere terhadap proses 

keputusan pembelian pada restoran Mie Reman  Bandung, maka penulis 

mengambil kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian tersebut. Beberapa 

kesimpulan yang didapat dari penelitian ini antara lain: 

 Restoran Mie Reman Bandung memiliki store atmosphere yang baik 

karena nilai rata-rata dari seluruh pernyataan adalah sebesar 3,4768 yang 

berada pada interval 3,40 – 4,19. Dilihat dari interval tersebut bisa 

disimpulkan bahwa variabel store atmosphere  di restoran Mie Reman 

Bandung dapat dikatakan baik. 

 Dari hasil analisis mengenai bagaimana tanggapan konsumen atas proses 

keputusan pembelian di restoran Mie Reman Bandung memiliki nilai rata-

rata–rata dari keseluruhan pernyataan adalah sebesar 3,662 yang artinya 

konsumen memiliki kecenderungan yang tinggi dalam proses keputusan 

pembelian pada restoran Mie Reman Bandung karena berada pada interval 

3,40 – 4,19. 

 Pengaruh besarnya store atmosphere terhadap proses keputusan pembelian 

di restoran Mie Reman Bandung memiliki perhitungan koefisien korelasi 

pearson  sebesar 0,565. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

hubungan antara store atmosphere dengan Proses Keputusan Pembelian 
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dapat dikatakan cukup kuat karena berada pada interval 0,40 – 0,599. Dan 

bersifat postif atau hubungannya searah. Artinya semakin baik store 

atmosphere yang diterapkan oleh restoran Mie Reman Bandung, maka 

akan semakin tinggi kecenderungan konsumen untuk melakukan proses 

keputusan pembelian 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mencoba 

memberikan saran dan masukan yang dapat berguna dan menjadi pertimbangan 

bagi kemajuan restoran Mie Reman Bandung di masa yang akan datang, 

diantaranya: 

 Pihak Manajemen restoran Mie Reman Bandung sebaiknya selalu 

mengadakan survey rutin terhadap konsumen tentang store atmosphere 

dan faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi proses keputusan 

pembelian konsumen sehingga diharapkan akan muncul ide-ide baru yang 

inovatif sesuai dengan harapan kedua belah pihak, yaitu konsumen dan 

perusahaan. 

 Pihak manajemen restoran Mie Reman Bandung juga sebaiknya dapat 

mempertahankan elemen-elemen store atmosphere yang telah dianggap 

baik pelaksanaannya oleh kosumen seperti papan nama, pintu masuk, letak 

restoran yang strategis, pengaturan cahaya, karyawan yang ramah, jarak 

antar tempat duduk, dan penempatan meja kasir yang sudah baik.  
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 Pihak manajemen restoran Mie Reman Bandung juga sebaiknya lebih 

meningkatkan elemen-elemen store atmosphere yang menurut responden 

dalam penelitian ini masih cukup baik diantaranya yaitu tempat parkir Mie 

Reman yang lebih luas , suhu ruangan yang lebih sejuk, aroma ruangan 

yang lebih wangi, restoran yang lebih bersih, kapasitas kursi dan meja 

lebih diperbanyak, dan menyediakan fasilitas tambahan dari sebelumnya. 

 Pihak manajemen restoran Mie Reman Bandung juga harus lebih 

meningkatkan proses keputusan pembelian yang menurut responden dalam 

hal ini masih cukup baik yaitu  pencarian informasi yaitu dengan lebih 

memperkenalkan Mie Reman misalnya melalui social media atau 

memasang iklan di media cetak ataupun elektronik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


