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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan melalui analisa data statistik 

dari kuesioner yang disebarkan, observasi dan wawancara maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tanggapan  konsumen atas kualitas jasa pada KAMBING SOON Resto&Cafe 

dikatakan baik, hal ini karena nilai rata-rata sebesar 3.88 yang berada pada 

interval 3,40 - 4,19. Store atmosphere, dan niat beli ulang di KAMBING 

SOON Resto&Café dikatakan baik, hal ini karena nilai rata-rata sebesar 3.76 

yang berada pada interval 3,40 - 4,19. Sedangkan niat beli ulang pada 

KAMBING SOON Resto&Cafe dikatakan tinggi, hal ini karena nilai rata-rata 

sebesar 3.79 yang berada pada interval 3,40 – 4,19. 

2. Pengaruh kualitas jasa terhadap niat beli ulang di KAMBING SOON 

Resto&Café memiliki hubungan yang sedang, hasil perhitungan t-test 

diperoleh t hitung sebesar 7.118 yang berarti nilai t-hitung lebih besar dari 

nilai t-tabel. Jadi dapat dinyatakan bahwa kualitas jasa berpengaruh terhadap 

niat beli ulang pada KAMBING SOON Resto&Cafe.  

3. Pengaruh store atmosphere terhadap niat beli ulang di KAMBING SOON 

Resto&Café terdapat hubungan yang kuat. hasil perhitungan t-test diperoleh t 

hitung sebesar 12.431 ini berarti nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel, 

sehingga Ha berada pada daerah penerimaan. Jadi dapat dinyatakan bahwa 

store atmosphere berpengaruh terhadap niat beli ulang pada KAMBING 

SOON Resto&Cafe.  

4. Dari hasil perhitungan t-test, maka diantara kualitas jasa dan store atmosphere 

terhadap niat beli ulang KAMBING SOON Resto&Cafe yang lebih 

diunggulkan adalah dari variabel store atmosphere dengan nilai 12.431. 

Dengan kata lain store atmosphere memiliki  pengaruh yang lebih besar 

terhadap niat beli ulang dibandingkan kualitas jasa.  
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5.2 Saran 

 Hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan dan 

mencoba menyampaikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan, diantaranya 

adalah: 

1. Lebih meningkatkan kualitas jasa  di KAMBING SOON Resto&Cafe, 

karena memiliki hasil yang lebih kecil dibandingkan store atmosphere 

agar meningkatkan kunjungan konsumen untuk membeli kembali 

produk di KAMBING SOON Resto&Cafe. 

2. Pihak perusahaan perlu  berinovasi lebih cepat dalam 

mengembangkan store atmosphere, agar konsumen tidak merasa 

bosan dengan suasana toko yang monoton. Hal ini dapat dilihat dari 

tingkat konsumen mengunjungi KAMBING SOON Resto&Cafe rata-

rata lebih dari dua kali. 

3. Pihak perusahaan sudah cukup baik dalam melakukan kualitas jasa 

dan store atmosphere, namun hal yang perlu diperhatikan adalah tetap 

mempertahankan dan terus meningkatkan lagi strategi pemasaran 

yang dilakukan agar dimasa depan penjualan akan terus meningkat. 

4. Perusahaan perlu lebih meningkatkan kualitas jasa dari bagian 

makanannya, karena berdasarkan kuesioner pada variabel niat beli 

ulang, pernyataan “Saya cenderung untuk makan terus di KAMBING 

SOON Resto&Café” memperoleh rata-rata paling rendah. 

5. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mencari jawaban yang 

lebih mendalam mengenai kualitas jasa dan store atmosphere terhadap 

niat beli ulang konsumen. Sehingga diharakan pula dapat mengetahui 

adanya kemungkinan-kemungkinan ditemukannya variabel baru yang 

dapat mempengaruhi niat beli ulang konsumen KAMBING SOON 

Resto&Cafe. 

  


