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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh store store atmosphere 

dan word of mouth terhadap keputusan pembelian konsumen di restoran Mie 

Reman Bandung, maka pada bagian akhir penelitian ini dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Berdasarkan hasil perhitungan skor – skor dari data yang telah 

dikumpulkan, dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai Store 

Atmosphere pada Mie Reman Bandung sebesar 3,63 yang artinya “baik” 

karena berada di interval 3,4 – 4,2. Adapun peryataan dengan nilai 

tertinggi sebesar 3,88 yaitu pada peryataan pengaturan cahaya pada 

Restoran Mie Reman Bandung, pengaturan cahaya baik dapat menarik hati 

konsumen untuk mengunjungi restoran Mie Reman karena dengan 

pengaturan lampu yang berbede konsumen akan menasaran dan ingin 

mencoba makan dengan suasana yang berbeda dan peryataan dengan nilai 

terendah dengan nilai 3,33 yaitu pada peryataan fasilitas tempat parkir Mie 

Reman luas, karena fasilitas parkir yang kurang memadai akan membuat 

para konsumen tidak jadi melakukan keputusan pembelian di Mie Reman 

dan jadi malas untuk berkunjung ke Mie Reman. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan skor – skor dari data yang telah 

dikumpulkan, dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai 

Word of Mouth pada Mie Reman Bandung sebesar 3,58 yang artinya 

“baik” karena berada di interval 3,4 – 4,2. Adapun peryataan dengan nilai 

tertinggi sebesar 3,72 yaitu pada peryataan pemberian informasi mengenai 

variasi produk yang ditawarkan Restoran Mie Reman Bandung, hal ini 

menyatakan bahwa informasi yang telah diberikan kepada konsumen 

mengenai variasi produk yang ditawarkan oleh Mie Reman dapat menarik 

konsumen untuk melakukan keputusan Pembelian dan peryataan dengan 
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nilai terendah dengan nilai 3,47 yaitu pada peryataan mengenai pemberian 

informasi mengenai harga produk yang di tawarkan Mie Reman, hal ini 

kemungkinan bisa terjadi karena si pemberi informasi memberikan 

informasi yang tidak sesuai mengenai harga produk yang ditawarkan 

sehingga konsumen menjadi kecewa karena informasi yang telah didapat 

tidak sesuai dengan apa yang ada di Mie Reman. 

3. Secara simultan store atmosphere dan word of mouth berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian konsumen di restoran Mie Reman 

Bandung.  Store atmosphere dan word of mouth secara simultan 

memberikan pengaruh atau kontribusi sebesar 85,9%. Sisanya pengaruh 

faktor-faktor lain yang tidak diamati adalah  sebesar  14,1%, yaitu 

merupakan pengaruh faktor lain diluar kedua variabel independen yang 

diteliti bisa dari pesaing lain ataupun dari proses promosi yang dilakukan. 

5.2  Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mecoba 

memberikan saran dan masukan yang dapat berguna dan menjadi pertimbangan 

bagi kemajuan Restoran Mie Reman Bandung dimasa mendatang, diantaranya :  

 

1. Dilihat dari skor terendah dalam variabel store atmosphere  yaitu sebesar 

3,33 yang terdapat pada indikator fasilitas tempat parkir restoran Mie 

Reman Bandung, pihak manajeman Mie Reman sebaiknya lebih rutin 

untuk mengadakan survey terhadap konsemen mengenai store atmosphere 

dan foktor – faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen, serta pihak manajemen Mie Reman bisa mengelola fasilitas 

parkir yang ada sehingga efektif untuk digunakan konsumen yang 

berkunjung ke Mie Reman dan meningkatkan elemen – elemen store 

atmosphere yang menurut para responden dalam penelitian ini cukup baik 

diantaranya fasilitas – fasilitas lain (AC, gambar – gambar ,dll) serta 

pelayanan karyawan Mie Reman kepada konsumennya agar proses 

keputusan pembelian konsumen menjadi meningkat.  
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2. Dilihat dari skor terendah dalam variabel Word of Mouth yaitu sebesar 

3.47 yang terdapat pada indikator pemberian informasi mengenai variasi 

produk Mie Reman, Pihak perusahaan memang tidak menjamin bahwa 

informasi yang disebarkan oleh si pemberi akan sesuai dengan 

kenyataannya. Penyebaran informasi WOM ini tidak bisa diukur oleh 

perusahaan dan itu menjadi salah satu kelemahan perusahaan karena 

informasi yang disampaikan bisa menjadi negatif kepada para konsumen. 

Oleh karena itu untuk menutupi kelemahan tersebut, pihak manajeman 

Mie Reman bisa souvenir atau voucher kepada konsumen. Dengan 

demikian diharapkan perusahaan dapat merangsang terciptanya WOM 

yang positif dari konsumen kepada keluarga atau teman yang lain, 

sehingga mereka yang telat menerima informasi tersebut akan tertarik 

untuk berkunjung ke restoran Mie Reman dan melakukan proses 

keputusan pembelian di Mie Reman.  

3. Pihak manajeman restoran Mie Reman harus selalu mengupdate tindakan-

tindakan yang meningkatkan proses keputusan pembelian konsumen. 

Misalnya perusahaan bisa mempromosikan produk mereka melalui social 

media ataupun memasang iklan di media cetak dan elektronik untuk 

meningkatkan proses keputusan pembelian konsumen di retoran Mie 

Reman Bandung.  


