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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisa dan pembahasan pada penelitian, maka dapat

disimpulkan :

1. Profil dominan konsumen Paris Van Java Speciallty Coffee adalah laki-laki

(56%), dengan usia rata-rata kurang (<) 25 tahun (50%), mayoritas merupakan

pelajar ataupun mahasiswa yang berkunjung ke Paris Van Java Speciallty

Coffee bersama dengan teman. Selain itu rata – rata pengeluaran di Paris Van

Java Speciallty Coffee yaitu kurang (<) dari Rp.100.000-, dengan kurang (<)

dari 3 kali pembelian ulang dalam setiap bulannya.

2. Variabel bauran ritail berpengaruh signifikan terhadap repurchase intention

konsumen Paris Van Java Speciallty Coffee. Namun tidak semua dimensi

berpengaruh signifikan, hanya ada 1 (satu) dimensi yang berpengaruh

signifikan, yaitu atmosfer toko, dan variabel lainnya dalam bauran retail

seperti lokasi, barang, harga, layanan konsumen, dan promosi tidak

berpengaruh signifikan.

3. Berdasarkan pengaruhnya terhadap variabel repurchase intention, dimensi

bauran ritail yang paling berpengaruh yaitu layanan konsumen yang memiliki

pengaruh tertinggi, menurut penulis, hal ini dipengaruhi keterampilan pegawai

dalam berkomunikasi dengan konsumen.

4. Variabel lokasi toko, merchandise assortsment, harga, layanan konsumen, promosi

dan atmosfer toko berpengaruh sebesar 27,2% terhadap repurchase intention

konsumen Paris Van Java Speciallty Coffee, sedangkan sisanya yaitu 72,8%

dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel bebas pada penelitian ini
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5.2 Saran

Saran diberikan oleh penulis dari variabel yang paling kuat

pengaruhnya terhadap repurchase intention konsumen Paris Van Java

Speciallty Coffee. Berikut  adalah saran yang diberikan penulis :

1. Atmosfer  Toko

 Menambah pencahayaan didaerah dalam maupun luar.

 Perusahaan dapat memanfaatkan televisi didalam café untuk menampilkan

promo menu atau informasi yang sedang berjalan di café tersebut.

2. Lokasi Toko

 Melakukan perubahaan tampilan depan café agar dapat lebih terlihat jelas

oleh konsumen.

3. Merchandise Assortment (barang)

 Untuk meningkatkan dan menjaga kualitas makanan dan minuman tetap

baik.

 Menambah variasi dalam menu makan dan minuman agar konsumen tetap

merasa puas.

 Untuk mengatasi masalah ketersediaan makanan dan minuman, Manajer

operasional atau chef bagain Kitchen yang juga bertanggung jawab atas

control barang (stock) harus melaporkan pemesanan barang kepada bagian

purchasing sebelum stock habis.

4. Harga

 Mempertimbangkan kembali harga yang ditawarkan untuk kesesuaian

produk yang ditawarkan kepada konsumen.

5. Layanan Konsumen

 Memberikan pelatihan atau pengembangan kepada karyawan agar dapat

lebih komunikatif dalam menjelaskan / menyampaikan informasi yang

diminta konsumen.
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6. Promosi

 Memperbesar lightbox dan merubah posisinya agar dapat lebih terlihat

jelas oleh konsumen / masyarakat.

 Penggunanaan sosial media perlu lebih diefektifkan mengingat dewasa ini

masyarakat lebih dominan menggunakan sosial media dalam pencarian

informasi, dan mengandakan event tertentu yang yang menggunakan

sosial media seperti instagram, twiiter, dan path agar informasi mengenai

cafe cepat tersebar luaskan.


