
  
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Setelah peneliti melakukan serangkaian pengumpulan data, pengolahan 

data, penyebaran kuesioner dan pengujian hipotesis dengan tujuan mengetahui 

bagaimana pengaruh store atmosphere terhadap kepuasan konsumen di LISUNG 

RESTO, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai bahan masukan 

perusahaan sebagai berikut : 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang diperoleh melalui 

penyebaran kuesioner kepada 100 responden, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

 

Dalam merancang strore atmosphere yang baik sesuai visi, misi dan 

tujuan LISUNG RESTO. Pelaksanaan tersebut telah dilakukan dengan 

baik dimana konsumen merasakan atau merespon dengan baik store 

atmosphere yang ditawarkan LISUNG RESTO.   

konsumen terkesan dengan exterior LISUNG RESTO yang merupakan 

bagian depan atau keseluruhan phsycal exterior dari suatu toko seperti 

kejelasan papan nama, keleluasaan pintu masuk dan keluar, kondisi 

bangunan yang baik, lingkungan sekitar yang nyaman, keunikan 

bangunan, dan keamanan parkir yang telah ditawarkan LISUNG RESTO. 

General interior yang bertujuan memberikan kesan yang nyaman juga 

menyenangkan seperti pengaturan cahaya, warna dinding, musik yang 

disajikan dan ruangan yang bersih rapih  dapat dirasakan dengan baik oleh 

konsumen LISUNG RESTO. Store lay out LISUNG RESTO yang 

merupakan rencana untuk menentukan lokasi tertentu dan pengaturan dari 

peralatan barang dagangan di dalam toko serta fasilitas toko seperti 

penataan ruang yang sangat baik, penataan barang yang rapih dan 

tersedianya fasilitas umum toilet atau tempat sampah yang ada. 

Selanjutnya Interior point of purchase displays LISUNG RESTO seperti 

keindahan dekorasi dinding LISUNG RESTO, dan elemen Store 

atmosphere tersebut diharapkan mampu mempengaruhi kepuasan 



  
konsumen, selain itu Store atmosphere dapat dijadikan salah satu pembeda 

antara LISUNG RESTO dengan para pesaing. 

 
Tanggapan konsumen atas pelaksanaan store atmosphere yang dilakukan 

oleh LISUNG RESTO berdasarkan hasil kuesioner dapat dikatakan baik, 

karena rata-rata responden menyatakan setuju. Dimana nilai rata-rata dari 

keseluruhan pernyataan adalah sebesar 3,79 dan berada pada interval 3,40 

 

4,19  

Adapun nilai rata-rata tertinggi yang diperoleh adalah sebesar 4,13 

terdapat pada pernyataan Apakah Anda Setuju Bahwa Sirkulasi Udara di 

LISUNG RESTO Terasa Sejuk . Sedangkan nilai rata-rata terendah 

diperoleh sebesar 3,17 yang terdapat pada pernyataan Apakah Anda 

Setuju Bahwa Warna dan Pencahayaan di Dalam LISUNG RESTO Baik . 

 

Tanggapan konsumen atas kepuasan konsumen di LISUNG RESTO 

berdasarkan hasil kuesioner dapat dikatakan baik, karena rata-rata 

responden menyatakan setuju. Dimana nilai rata-rata dari keseluruhan 

pernyataan adalah sebesar 3,80 dan berada pada interval 3,40 

 

4,19. 

Adapun nilai rata-rata tertinggi yang diperoleh adalah sebesar 4,30 

terdapat pada pernyataan Apakah Anda Setuju Bahwa Sirkulasi Udara di 

LISUNG RESTO Terasa Sejuk . Sedangkan nilai rata-rata terendah 

diperoleh sebesar 3,21 yang terdapat pada pernyataan 

 

Apakah anda 

merasa puas dengan kelengkapan fasilitas tambahan di LISUNG RESTO . 

 

Pengaruh store atmosphere terhadap kepuasan konsumen di LISUNG 

RESTO diperoleh nilai rs sebesar 0,869. Nilai rs berada di antara 0.76 s/d 

1,00 maka menunjukan hubungan yang sangat kuat. Dari perhitungan 

tersebut diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar sebesar 75,5% 

sedangkan sisanya sebesar 24,5% diterangkan oleh variabel-variabel lain 

yang tidak diteliti oleh penulis. 

Berdasarkan perhitungan statistic uji t, ternyata t hitung = 17,39 lebih 

besar dari t tabel = 1,663, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Ini berarti 



  
terdapat hubungan positif antara Store Atmosphere terhadap Kepuasan 

Konsumen di LISUNG RESTO, dapat diterima.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis mengajukan beberapa saran 

sebagai berikut 

 

Berdasar hasil penelitian Store Atmosphere yang dilakukan oleh LISUNG 

RESTO sudah baik, namun pihak menejemen harus lebih meningkatkan 

lagi dengan harapan konsumen akan lebih merasa puas dengan Store 

Atmosphere yang diberikan oleh LISUNG kepada setiap konsumen yang 

datang. Seperti warna dan pencahayaan, papan nama, keleluasan pintu 

masuk, kenyamanan dan keamanan lahan parker. Hal tersebut sangat 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, ini merupakan tugas bagi 

semua pihak menejemen agar pelaksanaan Store Atmosphere dapat lebih 

baik. 

 

Selalu berusaha untuk tetap memelihara, menjaga, dan meningkatkan 

hubungan yang baik dengan pelanggan, baik memalui interaksi maupun 

jaringan distribusi. 

 

vaktor yang sudah baik dalam pelaksanaan Store Atmosphere yang 

dilakukan oleh LISUNG RESTO harus tetap dipertahankan jangan sampai 

menurun seperti, bentuk bangunan yang unik, kondisi bangunan yang baik, 

dan sirkulasi udara.         


