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BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan

sebagai berikut

1. Iklan yang dilakukan oleh Chingu Korean Fan Cafe Bandung dapat dikatakan

baik atas pernyataan tentang informasi yang berisi promo makanan, voucher

gratis, potongan harga dan mengikuti berbagai event bazar kuliner.

2. Suasana tempat di Chingu Korean Fan Cafe Bandung sudah baik, hal ini di

lihat dari tulisan pada papan nama yang terletak di depan Cafe.

3. Minat beli konsumen di Chingu Korean Fan cafe Bandung dapat dikatakan

tinggi , hal ini dapat dilihat dari perhatian terhadap informasi mengenai Café.

Konsumen memberikan perhatian lebih pada produk-produk makanan dengan

varian baru serta adanya diskon produk.

4. Iklan berpengaruh terhadap minat beli konsumen Chingu Korean Fan Café ,

karena berdasarkan perhitungan uji thitung = 3.784 lebih besar dari ttabel = 2.011.

5. Suasana tempat tidak berpengaruh terhadap minat beli konsumen Chingu

Korean Fan Cafe, karena berdasarkan perhitungan uji thitung = 1.344 lebih kecil

dari ttabel  = 2.011.

6. Iklan dan suasana tempat berpengaruh terhadap minat beli konsumen di

Chingu Korean Fan Cafe Bandung sebesar 16.1%, sisanya 83,9% dipengaruhi
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oleh faktor lain yang tidak diteliti, misalnya harga, kualitas produk, dan

kualitas pelayanan.

5.2 Saran

Iklan dan suasana tempat yang dinilai baik dapat dipertahankan,

sedangkan yang mendapatkan penilaian rendah perlu ditingkatkan. Berdasarkan

hasil kesimpulan maka saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Iklan gambar produk pada katalog sebaiknya memperjelas tampilan menu  dan

dibuat menarik dengan ciri khas Korea.

2. Suasana tempat sebaiknya menggunakan desain dan tampilan dibuat

semenarik mungkin, manajemen sebaiknya dapat menambah ornament-

ornament dan ruangan khas Korea serta menyediakan ruangan atau area

merokok karena Cafe tidak menyediakan ruangan khusus atau menempatkan

meja diluar.

3. Untuk meningkat kan minat beli konsumen pihak manajemen Chingu Korean

Fan Cafe Bandung harus memberikan jasa layanan pesan antar, hal ini karena

kondisi persaingan yang ketat maka tidak perlu menunggu pembeli tapi

mendatangi pembeli.

4. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel lain selain iklan dan

suasana tempat dalam memprediksi minat beli konsumen atau menggunakan

variabel yang lebih banyak sehingga variabel dapat lebih terjelaskan, hal ini

akan berguna demi kemajuan manajemen Chingu Korean Fan Cafe bandung.


