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BAB V 

Kesimpulan dan Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di lakukan oleh penulis 

pada perusahaan Djuanda Poultry Shop, maka pada bab ini penulis mencoba unuk 

menarik kesimpulan serta mengajukan beberapa saran sebagai bahan 

pertimbangan perusahaan. Beberapa kesimpulan dan saran tersebut antara lain : 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari data – data yang telah diperoleh serta hasil pembahasan dan analisis yang 

telah di lakukan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

 

1. Store Atmosphere (Exterior) yang telah di lakukan atau di buat oleh 

perusahaan Djuanda Poultry Shop dapat di katakan bagus, karena Papan 

nama/logo Djuanda PS terpampang di depan perusahaan, Pintu masuk 

Djuanda PS luas, Bentuk bangunan Djuanda PS menarik, Tempat parkir 

Djuanda PS nyaman dan Area Djuanda PS terlihat bersih. 

 

2. Store Atmosphere (Interior) yang telah di lakukan atau di buat oleh 

perusahaan Djuanda Poultry Shop dapat di katakan baik, karena Suhu di 

ruangan Djuanda PS sejuk, Aroma di dalam Djuanda PS wangi, Luas 

ruangan konsumen memadai, Tempat duduk di Djuanda PS di tata dengan 

rapih, Kapasitas meja dan kursi di Djuanda PS memadai, Kasir berada 

ditampat yang tepat dan mudah terjangkau, Perusahaan memiliki fasilitas 

yang lengkap (toilet, mushola, ruang khusus, dan lain-lain) dan Gambar 

atau poster yang di pajang di Djuanda PS menarik. 

 

3. Loyalitas Konsumen yang di lakukan Perusahaan Djuanda Poultry Shop 

dapat di katakan baik, hal ini tercermin dari sikap reponden bersedia untuk 

mengujungi Djuada PS secara teratur, berminat berbelanja kembali di 
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Djuanda PS, akan terus belanja di perusahaan Djuanda PS, memilih 

Djuanda PS meskipun ada tawaran menarik di perusahaan lain, dan 

merekomendasikan Djuanda PS pada teman untuk membeli produk di 

Djuanda Poutry Shop. 

 

4. Berdasarkan hasil pengujian analisis statistic dengan menggunakan 

software SPSS versi 20 di peroleh hasil : 

 Pengujian Store Atmosphere Exterior terhadap Loyalitas 

Konsumen di ketahui bahwa nilai signifikasi Store Atmosphere 

Exterior (X1) terhadap terhadap Loyalitas Konsumen Y sebesar 

0,00 atau lebih rendah daripada 0,05 maka dengan itu, terdapat 

pengaruh antara Store Atmosphere Exterior (X1) terhadap 

Loyalitas Konsumen di perushaan Djuanda Poultry Shop Kota 

Tasikmalaya. 

 

 Pengujian Store Atmosphere Interior terhadap Loyalitas 

Konsumen di ketahui bahwa nilai signifikasi Store Atmosphere 

Interior (X2) terhadap terhadap Loyalitas Konsumen Y sebesar 

0,00 atau lebih rendah daripada 0,05 maka dengan itu, terdapat 

pengaruh antara Store Atmosphere Interior (X2) terhadap 

Loyalitas Konsumen di perushaan Djuanda Poultry Shop Kota 

Tasikmalaya. 

 

 Pengujian secara simultan (bersama-sama) Store Atmosphere 

Exterior dan Store Atmosphere Interior terhadap Loyalitas 

Konsumen di ketahui bahwa nilai uji f 75,387 > 5,174 dan nilai 

signifikasi 0,00 < 0,05 maka dengan itu, Terdapat pengaruh antara 

Store Atmosphere (Exterior X1) dan Store Atmosphere (Interior 

X2) terhadap Loyalitas Konsumen di perushaan Djuanda Poultry 

Shop Kota Tasikmalaya. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan, maka penulis mencoba 

memberikan saran atau masukan yang dapat berguna dan menjadi bahan 

pertimbangan bagi kemajuan perusahaan Djuanda Poultry Shop di masa yang  

akan dating di antaranya : 

 

1. Loyalitas Konsumen menurun di akibatkan oleh Store Atmosphere 

(Exterior dan Interior) sehingga penjualan perusahaan Djuanda Poultry 

Shop menurun maka, Perusahaan harus mempernbaiki Store 

Atmosphere Exterior dan Interior  pada perusahaan sehingga 

konsumen dapat tertarik dan loyalitas konsumen dapat tercipta maka 

penjualan di perusahaan Djuanda Poultry Shop di Kota Tasikmalaya 

pun akan mengalami kenaikan. 

  

2. Untuk manajemen perusahaan Djuanda Poultry Shop agar dapat 

memperbaiki lebih bagus Store Atmosphere Exterior dan Store 

Atmosphere Interior dan membuat promo – promo produk perusahaan 

yang di jual atau memberikan hadiah kepada konsumen sehingga 

konsumen dapat loyal terhadap perusahaan Djuanda Poultry Shop di 

Kota Tasikmalaya. 

 

3. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian dapat di kembangkan dengan 

meneliti pengaruh variabel – variabel lain yang belum di teliti yag 

dapat mempengaruhi Loyalitas Konsumen, misalnya : Kualitas 

Produk, Kualitas Pelayanan, Penetapan Harga dan Promosi.   

 


