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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh store store atmosphere 

dan kualitas pelayanan terhadap minat beli konsumen di PJA Motor, maka pada 

bagian akhir penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Store atmosphere di PJA Motor sudah menarik menurut sebagian besar 

pelanggan. Namun masih banyak pelanggan merasa eksterior dan interior 

di PJA Motor belum baik. Kualitas pelayanan di PJA Motor sudah baik 

sebagian besar pelanggan, semua dimensi kualitas pelayanan sudah dinilai 

baik oleh pelanggan. Minat beli konsumen  di PJA Motor sudah tinggi, 

akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam hal kesediaan konsumen 

merekomendasikan PJA Motor serta kesediaan membeli kendaraan yang 

ditawarkan PJA Motor. 

2. Secara parsial store atmosphere berpengaruh terhadap minat beli 

konsumen di PJA Motor. Semakin menarik store atmosphere akan 

meningkatkan minat beli konsumen.  

3. Kualitas pelayanan juga secara parsial berpengaruh terhadap minat beli 

konsumen di PJA Motor. Semakin baik kualitas pelayanan  yang diterima 

akan meningkatkan minat beli konsumen. 
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4. Secara simultan store atmosphere dan kualitas pelayanan berpengaruh 

terhadap minat beli konsumen di PJA Motor.  Store atmosphere dan 

kualitas pelayanan secara simultan memberikan pengaruh atau kontribusi 

sebesar 72,39% terhadap minat beli konsumen di PJA Motor 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya maka saran 

dari peneliti diantaranya. 

1. Diharapkan pihak PJA Motor dapat membuat konsep interior dan eksterior 

yang dapat menarik perhatian konsumen, hal tersebut dapat tercipta dari 

pemilihan warna interior serta eksterior PJA Motor, selain itu PJA Motor 

diharapkan dapat membuat logo yang dapat menggambarkan dengan baik 

mengenai PJA Motor sendiri. 

2. Diharapkan pihak PJA Motor dapat mempertahankan kinerja dari 

karyawannya dengan terus menjaga terpenuhinya kebutuhan karyawan. 

3. Diharapkan pihak PJA motor dapat terus membantu segala permasalahan 

yang dialami konsumen mengenai mobil yang telah dibelinya, hal tersebut 

dapat meningkatkan minat konsumen untuk merekomendasikan PJA 

Motor. 

4. Dikarenakan kualitas pelayanan memiliki pengaruh lebih besar 

dibandingkan store atmosphere maka PJA Motor dapat berfokus pada 

peningkatan kualitas pelayanan. 

 


