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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian Pengaruh Kualitas Pelayanan dan 

Store Atmosphere Terhadap Loyalitas Konsumen di Cafe Bali’s Hangout, 

maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap kualitas pelayanan, store 

atmosphere dan loyalitas konsumen : 

A. Kualitas pelayanan 

Tanggapan responden mengenai kualitas pelayanan yang  

terdapat beberapa indikator yaitu Kehandalan (Reliability) yang 

memiliki skor rata-rata responden sebesar 3,98 dapat dikatakan 

baik. Daya tanggap (Responsiveness) memiliki skor rata-rata 

responden sebesar 3,94 dapat dikatakan baik. Jaminan (Assurance) 

memiliki skor rata-rata responden sebesar 3,86 dapat dikatakan 

baik. Empati (Emphaty) memiliki skor rata-rata responden sebesar 

3,84 dapat dikatakan baik. Bukti langsung (Tangibles) memiliki 

skor rata-rata responden sebesar 3,74 dapat dikatakan baik. Semua 

indikator dari kualitas pelayanan dapat dikatakan baik, karena hasil 

skor berada pada interval 3,40-4,19.  

B. Store Atmosphere 

Tanggapan responden mengenai store atmosphere yang 

terdapat beberapa indikator yaitu bagian luar toko (Exterior) yang 

memiliki skor rata-rata responden sebesar 3,88 dapat dikatakan 

sudah sesuai. Bagian dalam toko (General Interior) memiliki skor 

rata-rata responden sebesar 3,80 dapat dikatakan sudah sesuai. Tata 

letak toko (Store Layout) memiliki skor rata-rata responden sebesar 

3,75 dapat dikatakan sudah dilaksankan dengan baik. Pemajangan 
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informasi (Interior Displays) memiliki skor rata-rata responden 

sebesar 3,75 dapat dikatakan sudah dilaksanakan dengan baik. 

Semua indikator Store Atmosphere sudah sesuai dan sudah 

dilaksanakan dengan baik, karena hasil skor berada pada interval 

3,40-4,19. 

C. Loyalitas Konsumen 

Tanggapan responden rata-rata mengenai loyalitas konsumen 

adalah sebesar 4,01 artinya loyalitas konsumen di Cafe Bali’s 

Hangout dinilai tinggi (baik), karena nilai rata-rata berada pada 

interval 3,40 – 4,19. 

2. Kualitas Pelayanan dengan Loyalitas Konsumen memiliki hubungan 

yang sedang. Karena besarnya koefisien korelasi 0.576 terletak 

diantara 0,40 - 0,599. Hasil uji determinasi sebesar 33,2% artinya 

kualitas pelayanan mempengaruhi loyalitas konsumen sebesar 33.2% 

sedangkan uji hipotesis menunjukkan thitung sebesar 7,811> ttable sebesar 

1,658 hal ini menunjukan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

loyalitas konsumen. 

3. Store Atmosphere dengan Loyalitas Konsumen memiliki hubungan 

yang kuat. Karena besarnya koefisien korelasi 0,668 terletak diantara 

0,60 – 0,779. Hasil uji determinasi sebesar 44,6% artinya store 

atmosphere mempengaruhi loyalitas konsumen sebesar 44,6% 

sedangkan uji hipotesis menunjukkan thitung sebesar 12,431> ttable 

sebesar 1,658 hal ini menunjukan store atmosphere berpengaruh 

terhadap loyalitas konsumen. 

4. Kualitas pelayanan dan store atmosphere berpengaruh terhadap 

loyalitas konsumen berdasarkan hasil korelasi berganda  0,708 yang 

menunjukan hubungan yang cukup kuat dan berpengaruh sebesar 

50,1%. Hasil uji hipotesis berganda atau uji F menunjukan F hitung 

61,343 lebih besar dari F table sebesar 3,07 yang menunjukan adanya 

pengaruh signifikan karena F sig 0,00 < 0,05.  
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5.2 Saran 

 Setelah menguraikan kesimpulan, maka penulis mencoba memberikan 

saran-saran sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi manajemen dan 

diharapkan dapat bermanfaat untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan 

datang. Adapun saran tersebut adalah: 

1. Cafe Bali’s Hangout perlu memperhatikan indikator bukti langsung 

(tangibles) yang memiliki skor rata-rata paling rendah dibandingkan 

dengan indikator lainnya di dimensi kualitas pelayanan. Misalnya dengan 

memperbaiki lagi penataan interior dan eksterior agar lebih menarik lagi. 

2. Cafe Bali’s Hangout perlu memperhatikan indikator tata letak toko (store 

layout) dan pemajangan informasi (interior displays) karena memilik skor 

rata-rata paling rendah dengan indikator lainnya di dimensi store 

atmosphere. Misalnya kapasitas jumlah kursi ditambah lagi atau 

mengubah tempat posisi duduk dan memperluas tempat, gambar dan 

poster ditmbah lagi untuk menarik perhatian konsumen. Mengingat aspek 

store atmosphere merupakan salah satu kriteria konsumen untuk 

berkunjung. 

3. Cafe Bali’s Hangout sebaiknya terus mempertahankan indikator-indikator 

yang memiliki skor rata-rata yang tinggi seperti kehandalan (reliability), 

daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (emphaty) 

untuk dimensi kualitas pelayanan dan bagian luar toko (exterior), bagian 

dalam toko (general interior) untuk dimensi store atmosphere agar 

mampu memenangkan persaingan di tengahnya persaingan saat ini. 

4. Aspek lain diluar yang diteliti yang perlu dikembangkan perusahaan 

adalah peningkatan promosi dengan alat promosi yang lebih tepat 

disesuaikan pasar sasaran seperti iklan melalui media cetak ataupun media 

luar ruang, serta promosi penjualan yang berkelanjutan, agar Cafe Bali’s 

Hangout dapat terus bertahan di tengahnya persaingan saat ini. 

 

  

 


