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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pada pembahasan 

Bab IV mengenai pengaruh experiental marketing terhadap loyalitas, maka 

penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tanggapan konsumen mengenai experiental marketing pada Warung Nasi Ibu 

Imas secara keseluruhan dinilai baik sebesar 79.31% yang berada pada rentang 

presentase 68.01 – 84.00. Pada pernyataan karyawan Warung Nasi Ibu Imas 

ramah-tamah menunjukkan penilaian yang tinggi dari responden, pelayan 

selalu menyapa kepada setiap pengunjung dan menawarkan setiap bantuan 

kepada pengunnjung. Sedangkan penilaian yang rendah dengan nilai sebesar 

65,86% menurut konsumen adalah bagian sirkulasi udara, di Warung Nasi Ibu 

Imas dinilai masih merupakan pernyataan yang terendah, pernyataan tersebut 

wajar karena sirkulasi udara di bagian belakang Warung Nasi Ibu Imas terasa 

pengap hanya jendela yang terdapat di bagian ruang depan sementara ruang 

lainnya disekat-sekat layaknya ruangan kamar yang hanya dilengkapi kipas 

angin kecil. 

2. Tanggapan konsumen mengenai loyalitas pelanggan pada Warung Nasi Ibu 

Imas secara keseluruhan dinilai baik sebesar 78,62% yang berada pada rentang 

presentase 68.01 – 84.00. Pernyataan bahwa produk makanan di Warung Nasi 

Ibu Imas aman untuk di konsumsi merupakan penilaian tertinggi. Makanan di 

warung Nasi Ibu Imas sudah higienis dan bersih baik dari sayuran maupun 

daging. Selama ini manajemen selalu melakukan cek setiap makanan yang 

datang dari penyalur. Sedangkan pernyataan terendah dengan nilai sebesar 

75,52% terdapat pada penawaran pesaing apabila ada penawaran yang lebih 

menarik. Warung nasi ibu imas tidak kurang menunjukkan perubahan dari 

segi fisik sepeti lahan dan bangunan, karena semakin banyaknya pengunjung 
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ruangan menjadi terasa sempit, dan konsumen pindah ke tempat lain. Lahan 

parkir yang tidak memadai menambah keyakinan konsumen untuk berpindah 

warung nasi lain.  

3. Experiental marketing berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan di Warung 

Nasi Ibu Imas sebesar 47,7% dengan nilai thitung sebesar 7,147. Sedangkan 

nilai ttabel dengan sebesar 1,672. Dengan demikian thitung (7,147)> ttabel(1,672), 

sehingga jelas H0 ditolak dan Ha diterima. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dibahas di atas, maka penulis 

mencoba memberikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan, diantaranya 

adalah : 

1. Beberapa ruangan terasa pengap dan panas karena kurangnya sirkulasi udara, 

maka sebaiknya manajemen memperhatikan sirkulasi udara. Misalnya dengan 

merubah rungan dengan tidak disekat-sekat layaknya kamar tertapi dibuat 

menjadi terbuka sehingga ruangan menjadi luas dan sirkulasi udara baik dan  

menempatkan kipas agin menjadi berfungsi dengan baik. 

2. Agar konsumen tetap loyal untuk melakukan pembelian maka Warung Nasi 

Ibu Imas perlu meningkatkan fasilitas fisik dengan menyediakan lahan parkir 

yang memadai selain menambah variasi menu, upaya tersebut dilakukan untuk 

memberikan jaminan bahwa para pelanggan benar-benar mendapatkan 

kenyamanan selama berkunjung dan menu makanan dan minuman sesuai 

dengan harapan dan selera yang diinginkan setiap konsumen. 

3. Diharapkan para karyawan selalu menjaga keramahan dalam memberikan 

pelayanan, serta menambah dan mempertahankan menu yang ada agar 

konsumen merekomendasikan kepada teman dan juga kerabatnya untuk 

melakukan kunjungan ke Warung Nasi Ibu Imas. 

 


