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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 La tautto, maka penulis 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap kualitas pelayanan, store 

atmosphere dan loyalitas konsumen : 

A. Kualitas pelayanan 

Berdasarkan hasil rekapitulasi data kuesioner mengenai Kualitas 

Pelayanan pada Cafe La Tautto dikatakan baik, hal ini karena nilai rata-

rata sebesar 3.53 yang berada pada interval 3,40 - 4,19. Hal ini dapat 

dilihat dari persentase responden yang mayoritas memberikan jawaban 

sangat setuju 5.71%,  51.12% responden menyatakan setuju, 39.59% 

responden menyatakan cukup setuju, 3.70% responden menyatakan tidak 

setuju dan  0%  responden menyatakan sangat tidak setuju. 

B. Store Atmosphere 

Berdasarkan rekapitulasi hasil data kuesioner store atmosphere pada 

Cafe la   tautto dikatakan baik, hal ini karena nilai rata-rata sebesar 3.58 

yang berada pada interval 3,40 - 4,19. Hal ini dapat dilihat dari 

persentase responden yang mayoritas memberikan jawaban sangat setuju 

6.92%,  56.48% responden menyatakan setuju, 36.35% responden 

menyatakan cukup setuju, 0.62% responden menyatakan tidak setuju dan 

0% responden menyatakan sangat tidak setuju. 

C. Loyalitas Konsumen 

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner mengenai loyalitas 

konsumen pada Cafe La Tautto dikatakan tinggi, hal ini karena nilai rata-

rata sebesar 3.67 yang berada pada interval 3,40 – 4,19. Dapat dilihat 

pula dari persentase responden yang mayoritas memberikan jawaban  
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5t setuju 9.17%, 59.27% responden menyatakan setuju, 31,40% 

responden  menyatakan cukup setuju, 0.13% responden menyatakan 

tidak setuju. Mayoritas yang menjawab setuju menunjukkan bahwa 

konsumen memiliki loyalitas yang tinggi pada Cafe La Tautto. 

 

2. Bagaimana pengeruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen.  

Hasil koefisien korelasi (r) = 0,384 menunjukkan bahwa hubungan kualitas 

pelayanan dengan loyalitas konsumen termasuk kategori sedang. Karena 

besarnya koefisien korelasi 0.384  terletak diantara 0,20 - 0,399. Hal ini 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dianggap rendah pada umumnya.  

3. Bagaimana pengaruh store atmosphereterhadap loyalitas konsumen. 

Hasil koefisien korelasi (r) = 0.492 menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang kuat antara store atmosphere dengan loyalitas konsumen. Karena besarnya 

koefisien korelasi (r) = 0.492 menunjukkan hubungan yang sedang karena 

terletak antara 0.40 – 0.599. 

4. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan dan store atmosphere terhadap 

loyalitas konsumen. 

Dengan besarnya sampel sebanyak 100 orang, kesimpulan yang diperoleh 

bahwa sub variabel kualitas pelayanan mempengaruhi loyalitas konsumen 

sebesar 0,470 atau sebesar 47 %, sedangkan faktor-faktor lain ini tidak dibahas 

dalam penelitian, sehingga tidak dapat diketahui. 

 Pengujian Hipotesis F dilakukan dengan uji statistik, dengan langkah-langkah 

sebagai berikut :Mencari nilai Fhitung, dimana nilainya tersebut dapat dilihat dari hasil 

tabel output ANOVA diatas, yaitu 17.166. Menentukan penerimaan dan penolakan 

dugaan atas hipotesis yang diajukan, dengan kriteria pengujian :Berdasarkan hasil 

yang diperoleh dari perbandingan Fhitung dengan Ftabel adalah H0 ditolak karena : 

Fhitung17.166 > Ftabel  3.09. Maka hasil yang diperoleh dari perbandingan tingkat 

signifikansi adalah Ha diterima karena :F sig 0,00 < 0,05.F sig <α , maka H0 ditolak, 

berarti variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen 
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, F sig  > α , maka H0 diterima, berarti variabel independen secara simultan tidak 

mempengaruhi variabel dependen. Maka hasil yang diperoleh dari perbandingan 

tingkat signifikansi adalah Ha diterima karena :F sig 0,00 < 0,05. 

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 La Tautto seharusnya dapat memberikan jaminan pada pelanggan 

apabila ada ketidakpuasan dalam pelayanan, seperti : pelanggan menunggu 

lama datangnya pesanan, kualitas dan kebersihan menu yang dipesan. Dengan 

cara memberikan kotak saran atau dengan menanyakan langsung kepada 

pelanggan terhadap kualitas pelayanannya. 

2. Cafe La Tauttoperlu 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. 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 La Tautto dapat terus 

bertahan di tengahnya persaingan saat ini. 


