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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari rangkaian uraian yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh penulis 

pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan perihal variabel Kualitas Pelayanan, 

Kualitas Makanan dan Minuman dan Minat Beli Konsumen adalah sebagai 

berikut: 

1. Kualitas pelayanan yang diberikan Koffie Tijd Bandung sudah berkualitas. 

Walaupun konsumen tersebut belum pernah mengunjungi Koffie Tijd 

Bandung, namun konsumen mengetahui bahwa kualitas pelayanan di 

Koffie Tijd Bandung itu berkualitas. Mayoritas konsumen mengetahui 

kualitas pelayanan di Koffie Tijd Bandung melalui review kuliner, internet 

(web/media sosial), teman/keluarga/kenalan, atau lainnya. Contoh kualitas 

pelayanan Koffie Tijd Bandung, seperti pelayanan yang ramah yang 

dilakukan pihak Koffie Tijd Bandung saat menyambut konsumen yang 

datang. Sehingga konsumen yang datang ke Koffie Tijd Bandung merasa 

dihargai kedatangannya oleh pihak Koffie Tijd Bandung.  

2. Kualitas makanan dan minuman yang ditawarkan Koffie Tijd Bandung 

pun diketahui sudah berkualitas oleh konsumennya. Hal ini dikarenakan 

berbagai informasi mengenai makanan dan minuman yang diterima oleh 

konsumen melalui review kuliner, internet (web/ media sosial), 

teman/keluarga/kenalan, atau lainnya menunjukkan bahwa Koffie  Tijd 

Bandung memiliki kualitas makanan dan minuman yang baik. Seperti, di 

sosial media instagram terdapat beberapa review kuliner yang mengatakan 

bahwa Koffie Tijd Bandung sangat direkomendasikan untuk tempat untuk 

berkumpul, bersantai, atau menikmati makanan dan  minuman. Karena di 

Koffie Tijd Bandung memiliki makanan dan minuman yang enak juga 

harga yang terjangkau.  
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3. Minat beli konsumen terhadap Koffie Tijd Bandung sebagai cafe pilihan 

untuk merasakan pelayanan dan menikmati makanan dan minuman yang 

ditawarkan dikarenakan konsumen sudah merasa berminat dengan kualitas 

pelayanan dan kualitas makanan dan minuman di Koffie Tijd Bandung 

yang diketahuinya melalui review kuliner, internet (web/ media sosial), 

teman/ keluarga/ kenalan, atau lainnya. Walaupun konsumen menyatakan 

kurang mengetahui dalam pengetahuan terhadap Koffie Tijd Bandung, 

konsumen tetap berminat terhadap Koffie Tijd Bandung. Hal ini diketahui 

dari jawaban konsumen yang menunjukkan bahwa konsumen“berminatke 

Koffie Tijd Bandung dan merasakan pelayanan serta menikmati makanan 

dan minuman di Koffie Tijd Bandung.  

4.  Terdapat hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan dan kualitas 

 makanan  dan minuman. Hal ini mengindikasikan bahwa peran 

 kualitas pelayanan  dan kualitas makanan dan minuman memiliki 

 hubungan yang kuat dalam  menentukan Minat Beli Konsumen.  

5. Variabel baik kualitas pelayanan dan  kualitas makanan dan minuman 

memiliki dampak yang positif atau  kuat dalam menentukan minat beli 

konsumen pada Koffie Tijd Bandung. Namun variabel kualitas makanan 

dan minuman memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan 

variabel kualitas pelayanan. Dan pengaruh kedua variabel tersebut, baik 

secara langsung maupun tidak langsung terhadap variabel minat beli 

konsumen mempunyai pengaruh yang cukup kuat dan kuat. Sementara itu, 

besarnya pengaruh secara proporsional yang  disebabkan variable lain 

diluar kedua variabel tersebut bisa dikatakan kuat. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan uraian diatas penulis mencoba memberikan beberapa saran 

yang berkaitan dengan kualitas pelayanan dan kualitas makanan dan minuman 

terhadap minat beli konsumen sebagai masukan bagi pihak Koffie Tijd Bandung 

untuk kedepannya. Adapun saran-saran tersebut, adalah: 
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1. Meningkatkan kesesuaian makanan dan minuman dalam menu dengan 

yang disajikan pada konsumen, salah satunya dengan membuat standar 

makanan dan minuman yang ada dalam menu, standar tersebut ditujukan 

untuk koki yang memasak atau menyediakan makanan dan minuman pada 

saat terdapat pesanan tersebut. Misalkan dalam pembuatan tahu lada 

garam, tahu lada garam harus digoreng kering dan memiliki tekstur yang 

renyah saat dimakan, maka dari itu koki yang memasak harus mengetahui 

bagaiman standar memasak tahu lada garam agar sesuai hasilnya seperti 

yang ada dalam menu. 

2. Meningkatkan kecepatan makanan dan minuman yang datang pada 

konsumen agar konsumen tidak terlalu lama dalam menunggu pesanan. 

Misalkan dengan membuat stok yang sudah jadi untuk makanan dan 

minuman yang sering dipesan setiap harinya, namun ketika disajikan pada 

konsumen harus tetap dalam keadaan baik. 

3. Koffie Tijd Bandung lebih menyesuaikan porsi makanan dan minuman 

yang disajikan sesuai dengan keinginan konsumen. Dapat dilakukan 

dengan memberikan ukuran-ukuran tertentu pada setiap makanan dan 

minuman yang dicantumkan di daftar menu, seperti porsi kecil, sedang, 

dan besar tentunya dengan harga yang berbeda-beda disetiap perbedaan 

porsi.  

4. Meningkatkan tampilan makanan dan minuman yang lebih menarik untuk 

disajikan yang sesuai dengan keinginan konsumennya. Contohnya dengan 

memberikan variasi-variasi warna, bentuk, atau diberikan hiasan-hiasan 

agar terlihat menarik dan unik pada makanan dan minuman yang 

disajikan.  

5. Dari hasil profil konsumen, konsumen Koffie Tijd Bandung yang belum 

mengunjungi Koffie Tijd Bandung sebagian besar menyatakan karena 

kurang mengetahui tepatnya letak Koffie Tijd Bandung. Hal ini dapat 

diatasi dengan memperbesar banner Koffie Tijd Bandung atau dengan 

membuat semacam penunjuk arah dapat berupa spanduk dan lainnya agar 

konsumen lebih mengetahui keberadaan Koffie Tijd Bandung. 



77 

 

 
 

6. Hasil wawancara dengan konsumen dan olah data kuesioner menunjukkan 

bahwa konsumen tertarik ke Koffie Tijd Bandung setelah mengetahui 

makanan dan minuman yang ditawarkan, maka Koffie Tijd Bandung dapat 

lebih meningkatkan dan mengutamakan indikator dari variabel makanan 

dan minuman di Koffie Tijd Bandung. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 

memberikan inovasi-inovasi makanan dan minuman yang baru, 

memberikan makanan dan minuman yang unik, dan lainnya, lalu 

menyebarkannya melalui berbagai media promosi seperti web, media 

sosial, iklan media cetak dan media elektronik, dan lainnya. 

7. Dari hasil wawancara dengan konsumen, konsumen menyatakan bahwa 

fasilitas area parkir Koffie Tijd Bandung yang kurang memadai, sehingga 

menurunkan minat konsumen pada Koffie Tijd Bandung. Hal tersebut 

dapat diatasi salah satunya dengan menyediakan fasilitas parkir valet 

untuk konsumen yang mengunjungi Koffie Tijd Bandung, dan Koffie Tijd 

Bandung harus membuat pemberitahuan atas fasilitas tersebut, seperti 

dengan membuat spanduk atau poster, dan menginformasikan di sosial 

media agar konsumen mengetahuinya.  

8. Dilihat dari hasil kuesioner yang disebar kepada 120 konsumen ternyata 

sebagian besar pelanggan mengetahui Koffie Tijd Bandung dari 

pengalaman konsumen atau pelanggan lain yang sudah terlebih dahulu ke 

Koffie Tijd Bandung. Pengelola lebih gencar lagi melakukan promosi 

melalui media lain seperti iklan (brosur/banner)  pada koran untuk cetakan 

terutama pada hari libur, membuat diskon-diskon menarik bagi konsumen 

baru dan pelanggan, membuat paket-paket makanan dan minuman yang 

ekonomis yang dapat menarik konsumen terutama pelajar dan mahasiswa, 

menjadi sponsor dalam acara seminar atau acara sebuah kantor misalnya 

meeting kantor, seminar bisnis dan internet (web/ social media). Sehingga 

Koffie Tijd Bandung dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas, khususnya 

masyarakat Bandung dan meningkatkan minat beli konsumen ke Koffie 

Tijd Bandung. 


