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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ole penulis mengenai 

“pengaruh store atmosphere terhadap loyalitas konsumen SOSI Sport Club 

2” serta mengacu kepada bab-bab sebelumnya maka akan didapat sebuah 

kesimpulan dan saran sebagai masukan untuk SOSI Sport Club 2, sehingga 

diharapkan kesimpulan dan saran tersebut akan memberikan manfaat untuk SOSI 

Sport Club 2 dalam melakukan kegiatan pemasaran yang khususnya berkaitan 

dengan judul skripsi ini. 

5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang diperoleh melalui 

penyebarab kuesioner sebanyak 71 responden yang berjudul tentang “Pengaruh 

store atmosphere terhadap loyalitas konsumen SOSI Sport Club 2” yang 

beralamat di BORMA ANTAPANI yang tepatnya di jalan Terusan Jakarta No. 53 

Bandung, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh yang positif antara Store Atmosphere terhadap 

Loyalitas Konsumen pada SOSI Sport Club 2, pengaruh tersebut bisa 

dilihat dari hasil perhitungan koefisien korelasi Rank Spearman (rs), maka 

dapat diketahui hasil nilai korelasi sebesar 0,551. Sehingga nilai tersebut 

berada pada interval 0,400-0,599 yang menunjukan bahwa pengaruh 
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antara store atmosphere terhadap loyalitas konsumen dapat dikatakan 

cukup kuat.  

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan tanggapan Store 

Atmosphere yang ada di SOSI Sport Club 2 maka dapat dilihat dari hasil 

tanggapan responden yang telah berikan oleh penulis yang ada didalam 

kuesioner yang diberikan ke responden sehingga dapat diketahui secara 

keseluruhan tanggapan konsumen mengenai store atmosphere yang 

dilakukan oleh SOSI Sport Club 2. Store atmosphere yang dilakukan SOSI 

Sport Club 2 dapat dikatakan baik karena nilai rata-rata keseluruhana 

sebesar 3,67 berada pada interval 3,40-4,19. Sedangkan nilai tertinggi dari 

rata-rata tersebut sebesar 4,13 yang terdapat pada pernyataan 

“pencahayaan didalam ruangan SOSI Sport Club 2 mampu menerangi 

semua peralatan olahraga”, adapun nilai yang berada dibawah rata-rata 

yaitu pernyaataan “bangunan luar unik dan menarik”, “warna dinding di 

dalam menarik”, “jalan/gang didalam toko lebar dan memudahkan 

konsumen berlalu-lalang”, “lebar jarak antara peralatan olahraga satu 

dengan yang lainnya membuat nyaman”, dan yang terakhir “tanda 

petunjuk untuk tempat pembayaran, tempat penyimpanan barang, ruang 

ganti, dan lainnya terlihat menarik”. 

3. Dapat diketahui bagaimana tanggapan responden karena penulis dapat 

melihat dari hasil analisis pernyataan responden terhadap loyalitas 

konsumen SOSI Sport Club 2 maka dapat diketahui secara keseluruhan 

tanggapan konsumen mengenai loyalitas yang diberikan konsumen kepada 
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SOSI Sport Club 2. Loyalitas konsumen yang diberikan kepada SOSI 

Sport Club 2 dapat dikatakan tinggi karena nilai rata-rata keseluruhana 

sebesar 3,85 berada pada interval 3,40 – 4,19. Sedangkan nilai tertinggi 

dari rata-rata tersebut sebesar 3,97 yang terdapat pada pernyataan “saya 

sering berlatih mengunjungi SOSI Sport Club 2”, adapun nilai yang 

terendah yaitu ada pada pernyaataan “walaupun banyak fitnes centre, saya 

akan tetap menjadi pelanggan/member di SOSI Sport Club 2” yaitu 

nilainya sebesar 3,75. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa loyalitas 

konsumen terhadap SOSI Sport Club 2 dapat dikatakan tinggi. 

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Store Atmosphere terhadap 

Loyalitas Konsumen maka dapat dilihat dari hasil perhitungan koefisien 

determinasi yang didapat sebesar 30,36%, yang artinya loyalitas konsumen 

yang ada pada SOSI Sport Club 2 dipengaruhi oleh store atmosphere 

sebesar 30,36%. Dan sisanya dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain 

yaitu seperti promosi, harga, atribut produk, dan lain-lain yang ada di 

SOSI Sport Club 2. 

5. Mengacu kepada perhitungan hipotesis, bahwa statistik uji t yang 

menjelaskan ݐ௧௨ = 4,57 sedangkan ݐ௧ = 1,619, maka ݐ௧௨  lebih 

besar dari ݐ௧  sehingga Ho akan ditolak dan Ha diterima, ini berarti 

terdapat pengaruh yang positif antara store atmosphere terhadap loyalitas. 

Sehingga hipotesis “Store Atmosphere mempunyai pengaruh positif 

terhadap Loyalitas Konsumen” dapat diterima. 
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5.2.Saran 

Adapun saran yang akan dikemukakan oleh penulis, dilihat dari hasil 

penelitian ini terdapat indikator yang dianggap oleh responden belum baik dan 

dibawah rata-rata, dan nilai tersebut sebanyak empat item atau indikator yang 

didapat dari tanggapan responden sebagai berikut : 

1. “bangunan luar unik dan menarik” 

Bangunan sebaiknya dibuat lebih menarik agar konsumen mendapat 

penilaian terhadap SOSI Sport Club 2 lebih baik lagi. 

2. “warna dinding di dalam menarik” 

Dilihat dari tanggapan responden bahwa warna dinding di SOSI Sport 

Club 2 berada pada bawah rata-rata yaitu cukup baik sehingga untuk 

mendapatkan penilaian yang baik SOSI Sport Club 2 sebaiknya 

memberikan warna dinding yang unik agar warna dinding didalam lebih 

menarik. 

3. “jalan/gang didalam toko lebar dan memudahkan konsumen berlalu-

lalang” 

Gang didalam toko pun berpengaruh terhadap jawaban tanggapan 

responden, SOSI Sport Club 2 juga sebaiknya memperlebar lagi gang 

didalam toko agar konsumen mudah pada saat berlalu-lalang. 

4. “lebar jarak antara peralatan olahraga satu dengan yang lainnya membuat 

nyaman” 

Lebar jarak peralatan olahraga yang dapat mempengaruhi kenyamanan 

konsumen sebaiknya diberi jarak lagi sehingga tidak berdesakan antara 
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perlatan olahraga satu dengan lainnya yang dapat membuat konsumen 

nyaman dalam berlatih. 

5. “tanda petunjuk untuk tempat pembayaran, tempat penyimpanan barang, 

ruang ganti, dan lainnya terlihat menarik” 

Tanda petunjuk pun menjadi salah satu dari tanggapan store atmosphere 

yang sebaiknya diperbaiki kembali dan dibuat menarik perhatian agar 

konsumen dapat mengetahui dan dapat membacanya. 

kelima item tersebut yang nilainya dibawah rata-rata yang diperoleh dari data 

tanggapan responden maka sebaiknya diperbaiki kembali agar dapat menarik dan 

dapat membuat nyaman konsumen sehingga penilaian konsumen akan lebih baik 

lagi. 


