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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh 

Store atmosphere terhadap keputusan pembelian konsumen pada Restoran 

kehidupan tidak pernah berakhir Bandung, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan dan memberikan beberapa saran. 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan beberapa uraian serta hasil penelitian yang telah penulis 

sajikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tanggapan Store Atmosphere Restoran “KEHIDUPAN TIDAK 

PERNAH BERAKHIR” dapat dikatakan cukup baik, karena nilai rata-

rata keseluruhan sebesar 3,31 berada pada interval 2,80-3,39. Hal ini 

dapat diartikan bahwa Store Atmosphere dinilai cukup baik oleh para 

konsumen. 

2. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan teknik binary 

logistic regression, didapatkan beberapa hasil yang dapat dijelaskan. 

Besarnya pengaruh Nagelkerke R Square adalah 0,186. Artinya, 

variabel keputusan kembelian dalam penelitian ini dapat dijelaskan 

oleh store atmosphere sebesar 18,6%, sedangkan 81,4% sisanya 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini.  

3. Berdasarkan Variables in the Equation, signifikansi sebesar 0,001; 

artinya 0,000 < 0,05 maka Hα diterima. Hal ini berarti bahwa “Ada 

pengaruh antara store atmosphere terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada pada restoran “KEHIDUPAN TIDAK PERNAH 

BERAKHIR”. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan 
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penulis dapat diterima. store atmosphere terhadap keputusan 

pembelian konsumen Restoran “KEHIDUPAN TIDAK PERNAH 

BERAKHIR” 

 

 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mencoba 

memberikan saran dan masukan yang dapat berguna dan menjadi pertimbangan 

bagi kemajuan Restoran “KEHIDUPAN TIDAK PERNAH BERAKHIR” 

1. Restoran “KEHIDUPAN TIDAK PERNAH BERAKHIR” harus 

mempertahan kan dan juga mampu meningkatkan aspek dari store 

atmosphere yang di rasa sudah baik, kemudian melakukan perbaikan 

yang dirasa kurang seperti; memperhatikan masalah tempat parkir 

yang masih terbilang kecil agar dibuatkan lahan parkir yang lebih luas 

dan lebih aman dari sebelumnya. memperhatikan masalah musik yang 

diputar agar membuat konsumen yang datang lebih nyaman, musik 

yang diputar bisa dari permintaan konsumen itu sendiri ataupun live 

music, lalu aroma yang ada didalam restoran agar terasa lebih segar 

dapat memakai wangi-wangian buah. memperhatikan fasilitas toilet 

dan tempat sampah, dan meningkatkan lagi item seperti pintu masuk 

agar memudahkan konsumen untuk keluar masuk restoran, lalu juga 

penatataan ruang dan barang untuk ditata ulang agar membuat 

konsumen yang datang lebih nyaman. 
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2. Restoran “KEHIDUPAN TIDAK PERNAH BERAKHIR” harus 

mempertahankan dan juga mampu meningkatkan aspek yang mampu 

membuat konsumen untuk melakukan proses pembelian guna 

meningkatkan provit bagi perusahaan. 

 

3. Besarnya pengaruh store atmosphere terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada Restoran “KEHIDUPAN TIDAK PERNAH 

BERAKHIR” adalah sebesar 18,6%, sedangkan 81,4% dipengaruhi 

oleh faktor lainnya yang tidak diteliti. Diharapkan mampu 

meningkatkan store atmosphere agar menjadi lebih baik dan 

meningkatkan kualitas yang di pengaruhi oleh factor lainnya yang 

tidak diteliti. 

 


