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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian yang berjudul 

“Promosi Melalui Media Sosial dan Store Atmosphere Terhadap Minat Beli 

Konsumen Siete Cafe”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Kesimpulan Tentang Promosi Melalui Media Sosial dan Store 

Atmosphere Secara Simultan Terhadap Minat Beli Konsumen Siete 

Cafe. 

 Berdasarkan hasil  penelitian dan pembahasan yang dilakukan dimana 

sesuai dengan hasil yang ditunjukan pada tabel yang menunjukan Fhitung sebesar 

36,385 dengan signifikan 0,000. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan secara 

simultan antara Promosi Melalui Media Sosial dan Store Atmosphere Terhadap 

Minat Beli Konsumen Siete Cafe Bandung. 

5.1.2 Kesimpulan Tentang Promosi Melalui Media Sosial dan Store 

Atmosphere Secara Parsial Terhadap Minat Beli Konsumen Siete Cafe. 

 Setelah dilakukan pengolahan data yang dibantu oleh software SPSS, dan 

setelah dilakukan pengujian secara parsial, maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pengaruh promosi melalui media sosial (X1) terhadap minat beli (Y) 

berdasarkan hasil pengujian secara parsial bahwa variabel promosi melalui 

media sosial (X1) tarhadap minat beli (Y) diperoleh t hitung (2,660) > t tabel 

(1,984). Hal ini menggambarkan Ho ditolak dan H1 diterima, artinya secara 

parsial terdapat pengaruh antara promosi melalui media sosial terhadap 

minat beli konsumen Siete Cafe. 

2. Pengaruh store atmosphere (X2) terhadap minat beli (Y) berdasarkan hasil 

pengujian secara parsial bahwa variabel store atmosphere (X2) terhadap 



131 
 

minat beli (Y) diperoleh t hitung (4,965) > t tabel (1,984). Hal ini 

menggambarkan H0 ditolak dan H2 diterima, maka secara parsial terdapat 

pengaruh antara Store Atmosphere terhadap Minat Beli konsumen Siete 

Cafe. 

 

5.2 Saran 

 Dengan mengamati penelitian yang telah dilakukan, penulis mencoba 

mengajukan beberapa saran untuk dijadikan bahan untuk masukan bagi owner Siete 

Cafe untuk meningkatkan penjualan dan menjadikan Siete Cafe – cafe yang 

berkualitas tidak hanya dari segi promosi, namun juga suasana cafe yang menjadi 

ciri khas dari Siete Cafe, diantaranya: 

1. Dari promosi yang dilakukan Siete Cafe melalui media sosial seperti Twitter 

dan Facebook memang sudah mencapai target pasar yaitu mahasiswa, 

dimana sebagian besar mahasiswa menggunakan media sosial untuk 

berinteraksi satu sama lain. Hal ini masuk dalam kategori efektif. Tetapi 

sebenarnya masih bisa ditingkatkan menjadi sangat efektif jika dilakukan 

evaluasi. Dengan memperbaiki dimensi – dimensi yang mendapatkan nilai 

cukup efektif, seperti: 

 

 Dimensi Empati 

Ada tingkat kejenuhan dengan iklan yang ada. Bisa dilakukan 

perubahan format iklan atau bisa menyampaikan tips dan info lain 

yang tidak selalu dengan mengiklankan produk. Sehingga para 

follower bisa membaca timeline Twitter dan Facebook yang 

bervariasi. 

 

 

 Dimensi Persuasi 
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Untuk meningkatkan minat beli konsumen Siete Cafe, rubah kalimat 

penawaran dengan ajakan di media sosial. Misalnya, menuliskan 

“Upload foto ke media sosial kamu sambil menikmati makanan dan 

minuman Siete Cafe, dan dapatkan free ice cream”. 

 Dimensi Dampak 

Untuk meningkatkan rasa antusiasme konsumen terhadap Siete 

Cafe, berikan semacam apresiasi untuk para followers. Seperti 

membuat pengumuman bagi followers yang menuliskan atau 

memberi hastag #SieteCafe pada akun di media sosialnya akan 

mendapatkan penawaran menarik. Secara psikologi seseorang akan 

lebih tertarik dan intens mengamati suatu produk jika produk 

tersebut juga memberikan apresiasi kepada pembelinya. 

 Dimensi Komunikasi 

Lebih baik apabila isi pesan pada media sosial Siete Cafe tidak 

melulu hanya monoton tentang Siete Cafe, melainkan info mengenai 

hal lain di luar konten seperti tips untuk kesehatan, seputar olahraga, 

atau isu – isu yang sedang berkembang di masyarakat namun 

dikemas secara menarik. Sehingga para followers tidak bosan dan 

akan senang membaca isi dari akun Siete Cafe tersebut. Jika mampu 

menciptakan kefanatikan tersendiri maka secara otomatis semua 

pesan yang disampaikan akan menimbulkan kesan tersendiri. 

 

2. Dari suasana yang ditawarkan Siete Cafe sudah memberi kesan bahwa Siete 

adalah cafe yang berkonsep modern minimalist dimana semua lapisan 

masyarakat dapat menerima dengan baik. Namun masih ada beberapa 

komponen dari store atmosphere yang kurang diperhatikan oleh Siete Cafe, 

seperti: 

 

 

 Dimensi Store Exterior 
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Papan nama yang tertera pada bagian depan Siete Cafe tidak jelas, 

sehingga perlu diganti dengan yang lebih besar dan terang, atau 

dipindahkan lokasinya agar masyarakat yang melintas dapat melihat 

papan nama Siete Cafe dengan jelas. 

 Dimensi General Interior 

Siete Cafe harus melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan 

dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, dapat dengan cara 

dibriefing terlebih dahulu sebelum cafe buka, evaluasi setelah cafe 

tutup, atau dengan cara memberikan reward kepada karyawan yang 

bekerja dengan baik sesuai standar, dan memberikan punishment 

kepada karyawan yang bekerja kurang baik. Hal ini dilakukan demi 

memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada konsumen agar 

konsumen merasa puas. 

 Dimensi Store Layout 

Alokasi ruangan yang baik dan teratur memudahkan konsumen dan 

karyawan untuk berlalu lalang agar tidak terjadi penumpukan orang, 

hiasan maupun barang agar semuanya merasa nyaman. Siete Cafe 

perlu melakukan evaluasi terhadap alokasi ruangannya karena 

didapati ada ruangan yang terkesan berantakan dan tidak teratur. 

 Dimensi Interior Display 

Siete Cafe tidak hanya menjual produknya sendiri melainkan 

menjual produk lain seperti Zanana dan Grow Box. Namun akan 

lebih bervariasi apabila Siete Cafe ikut menjual produk makanan 

lain yang unik seperti cake in jar dan sekaligus dapat menjadi display 

di dalam cafe, agar lebih menarik perhatian masyarakat yang 

berkunjung tidak hanya untuk membeli produk lain, namun juga 

untuk sekedar makan siang di Siete Cafe. 

 


