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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Sebelumnya penulis telah melakukan penelitian dengan mengumpulkan 

data-data dari para responden dan menganalisis tentang pengaruh store 

atmosphere dan shopping motivation terhadap loyalitas di Pasar Kosambi 

Bandung. Setelah melakukan penelitian penulis menemukan beberapa kesimpulan 

yang dapat ditarik dari penelitian ini. Beberapa kesimpulan yang didapat dari 

penelitian ini adalah : 

1. Pelaksanaan store atmosphere di Pasar Kosambi memiliki elemen-elemen 

yang semuanya berpengaruh terhadap suasana Pasar Kosambi yang ingin 

diciptakan. Elemen-elemen itu terdiri dari exterior, general interior, store 

layout, dan interior display. 

a. Elemen exterior terdiri dari : pintu masuk, arsitektur, ukuran di dalam 

pasar, suasana, lokasi, lalu lintas, dan tempat parkir. 

b. Elemen general interior terdiri dari :suhu ruangan, kebersihan, 

pencahayaan dan musik. 

c. Elemen store layout terdiri dari : keramahan dan penampilan pelayan toko, 

kesediaan pelayan toko dalam mendengar keinginan dan memperlakukan 

pembeli, penyusunan dan pengelompokan barang, area mengantri 

pelanggan dan alat peraga barang 

d. Elemen interior display terdiri dari : tanda petunjuk dan prasarana. 

 

2. Pasar kosambi memiliki store atmosphere yang cukup baik di mata para 

konsumennya ini terlihat dari nilai rata-rata dari keseluruhan pernyataan 

adalah 2,96 dan berada pada interval 2,60−3,39 yang menunjukan 

konsumen menganggap pelaksanaan store atmosphere pada Pasar 

Kosambi sudah cukup dilaksanakan dengan baik. 
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3. Motivasi belanja konsumen terhadap pasar Kosambi dinilai baik terlihat 

dari nilai rata-rata dari keseluruhan pernyataan adalah 3,76 dan berada 

pada interval 3,40− 4,19 yang menunjukan motivasi belanja konsumen 

pada Pasar Kosambi masih ada dan dinilai baik. 

 

4. Pasar Kosambi memiliki konsumen dengan tingkat loyalitas cukup tinggi 

apabila dilihat dari hasil kuesioner dengan nilai rata-rata keseluruhan 

sebesar 3,38 yang berada di interval 2,60−3,39. 

 

5. Dari perhitungan koefisien Rank Spearman yang di hitung dengan 

menggunakan program SPSS 17. Maka ditemukan hasil sebesar 0,399 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 (Store Atmosphere) dan 

variabel Y (Loyalitas konsumen) terdapat hubungan bersifat positif atau 

hubungan searah, artinya semakin baik Store atmosphere yang dilakukan 

maka semakin tinggi juga loyalitas yang diberikan konsumen. Hubungan 

antara Store atmosphere dan loyalitas konsumen termasuk dalam kategori 

rendah, karena berada pada interval 0,200− 0,399. Untuk koefisien 

determinasinya di dapatkan hasil perhitungan 17,0 %. Ini berarti pengaruh 

kedua variabel X (store atmosphere dan shopping motivation) terhadap 

variabel Y (Loyalitas konsumen) sebesar 17,0 %  dan sisanya 83,0 % di 

pengaruhi oleh variabel-variabel lain. Kesimpulan dari uji hipotesis dua 

arah antara variabel X1 ( store atmosphere) dan variabel Y (Loyalitas 

konsumen) yang telah dilakukan dengan menggunakan rumus 

perbandingan maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak. Terlihat dari t 

hitung > t tabel ternyata di peroleh t hitung  = 3,848 yang lebih besar dari t tabel = 

1,982. Dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 

diterima. Hal ini menunjukan bahwa ada pengaruh signifikan antara store 

atmosphere dengan loyalitas. Jadi hipotesis (H1) penulis yaitu “store 

atmosphere (X1) memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas konsumen 

(Y) pada Pasar Kosambi Bandung” dapat diterima. 
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6. Dari perhitungan koefisien Rank Spearman yang di hitung dengan 

menggunakan program SPSS 17. Maka ditemukan hasil sebesar 0,232 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel X2 (Shopping motivation) dan 

variabel Y (Loyalitas konsumen) terdapat hubungan bersifat positif atau 

hubungan searah, artinya semakin tinggi Shopping motivation seorang 

konsumen maka semakin tinggi juga loyalitas yang diberikan konsumen. 

Hubungan antara Shopping motivation dan loyalitas konsumen termasuk 

dalam kategori  rendah, karena berada pada interval 0,200− 0,399. Untuk 

koefisien determinasinya di dapatkan hasil perhitungan 17,0 %. Ini berarti 

pengaruh kedua variabel X (store atmosphere dan shopping motivation) 

terhadap variabel Y (Loyalitas konsumen) sebesar 17,0 %  dan sisanya 

83,0% di pengaruhi oleh variabel-variabel lain. Kesimpulan dari uji 

hipotesis  dua arah antara variabel X2 ( Shopping Motive) dan variabel Y 

(Loyalitas konsumen) yang telah dilakukan dengan menggunakan rumus 

perbandingan maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Terlihat dari t 

hitung > t tabel ternyata di peroleh t hitung  = 2,242 yang lebih besar dari t tabel = 

1,982. Hal ini menunjukan bahwa ada pengaruh signifikan antara 

Shopping Motivation dengan Loyalitas. Jadi hipotesis (H2) penulis yaitu “ 

Shopping Motivation (X2) memiliki pengaruh positif terhadap Loyalitas 

Konsumen (Y) pada Pasar Kosambi Bandung” dapat diterima. 

 

7. Berdasarkan hasil perhitungan dengan tabel ANOVA, diperoleh nilai 

Fhitung sebesar 10,990. Kemudian dibandingkan dengan nilai Ftabel yaitu 

sebesar 3,08. Dengan demikian Fhitung lebih besar daripada Ftabel yaitu 

10,990 > 3,08. Selain itu nilai probabilitas juga menunjukkan lebih kecil 

dari 0,05. Maka dari itu Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan store 

atmosphere dan shopping motivation secara simultan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap loyalitas konsumen. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis mengajukan beberapa saran 

sebagai berikut. 

1. Berdasarkan hasil hipotesis bahwa terdapat pengaruh positif antara store 

atmosphere dengan loyalitas konsumen juga dari hasil korelasi, pada pasar 

Kosambi Bandung pengaruh yang lebih besar adalah store atmosphere 

terhadap loyalitas yaitu 0,399 kemudian pengaruh shopping motivation 

terhadap loyalitas yaitu 0,232. Maka penting untuk dilakukan peningkatan 

suasana toko yang lebih baik di Pasar Kosambi. Di dalam elemen store 

atmosphere yaitu general interior masih terdapat kekurangan seperti pada 

kebersihan pasar yang dinilai buruk oleh responden. Maka sebaiknya 

pihak pengelola Pasar Kosambi lebih memperhatikan tentang kebersihan 

pasar seperti pemberian sanksi tegas yang membuang sampah 

sembarangan atau tidak menjaga kebersihan di sekitar area kios pasar. 

Dengan kerjasama semua pihak antara pihak pengelola dan pembeli maka 

tidak ada yang tidak mungkin terwujudnya pasar yang bersih, sehat dan 

asri. Tidak hanya itu pada bagian exterior Pasar Kosambi dinilai tidak 

mempunyai parkir yang memadai yang dinilai buruk oleh responden. 

Maka sebaiknya pihak pengelola Pasar Kosambi membuat lahan parkir 

yang lebih memadai sehingga tidak ada antrian di pintu masuk Pasar 

Kosambi karena konsumen merasa kebingungan saat mencari lahan parkir. 

Lahan parkir yang tidak memadai memungkinkan konsumen untuk tidak 

jadi melakukan aktivitas belanjanya dan hal ini bisa membuat Pasar 

Kosambi merugi. 

2. Berdasarkan hasil hipotesis bahwa terdapat pengaruh positif antara 

Shopping motivation dengan Loyalitas konsumen. Dan dilihat dari skor 

rata-rata dari keseluruhan variabel Shopping Motivation dapat disimpulkan 

baik karena rata-rata skor 3,76. Yang berarti motif belanja ke pasar 

Kosambi masih ada. Pada pasar Kosambi Bandung shopping motivation 

juga ikut berpengaruh terhadap loyalitas yaitu 0,232. Maka penting untuk 
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dilakukan peningkatan motif belanja yang lebih baik di Pasar Kosambi. 

Total skor rata-rata keseluruhan dari fungsi hedonic shopping motivation 

yaitu 3,50 dan skor rata-rata keseluruhan dari fungsi utilitarian shopping 

motivation yaitu 4,02. Dengan begitu motif belanja konsumen ke Pasar 

Kosambi ialah karena fungsi utilitarian dimana motivasi konsumen untuk 

berbelanja karena benar-benar membutuhkan atau mendapat manfaat dari 

produk yang dibeli (Utami, 2010 :47) sehingga motivasi berbelanja tidak 

didasarkan pada pemikiran yang subjektif atau emosional. Di dalam 

hedonic shopping motivation elemen berkunjung, responden kurang 

menyukai bila berkunjung ke pasar Kosambi dan tidak melakukan 

aktivitas belanja. Responden secara tidak langsung menyatakan Pasar 

Kosambi bukan berfungsi sebagai tempat hiburan dikarenakan responden 

lebih banyak memilih kurang setuju jika harus ke pasar Kosambi dan tidak 

membeli apa-apa. Tetapi di dalam fungsi utilitarian shopping motivation 

pada elemen perbandingan harga, responden sering membandingkan harga 

produk di pasar-pasar agar mendapatkan harga paling rendah.  

Untuk pihak pengelola pasar, sering digelarnya operasi pasar yang 

bekerjasama dengan pemerintah kota Bandung sehingga harga-harga tetap stabil. 

Dan konsep pasar Kosambi sebaiknya dirubah, bahwa pasar bukan hanya sebagai 

tempat untuk memenuhi kebutuhan tetapi lebih ke arah yang sifatnya sebagai 

tempat hiburan misalkan dibuatkan fungsi hiburan di dalam Pasar Kosambi seperti 

diadakan foodcourt, arena bermain anak dan mendatangkan tenant-tenant toko 

yang lebih bermutu. Sehingga konsumen senang berkunjung dan melakukan 

kunjungan ulang ke Pasar Kosambi konsumen juga mengalami pengalaman 

berbelanja yang menyenangkan, yang membuat kesenangan tersendiri sehingga 

tidak memperhatikan manfaat dari produk yang dibeli. Motivasi yang didasarkan 

pada pemikiran yang subjektif atau emosional biasanya lebih banyak 

menghasilkan pembelanjaan yang impulsive. 

.  


