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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan menguji Store atmosphere terhadap keputusan 

pembelian produk di Koffie Lucky. Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasannya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Store atmosphere secara keseluruhan berada dalam kategori baik. Hal ini 

tercermin dari tanggapan responden kenyamanan, papan menu, tampilan 

produk, dan hal yang mendukung store atmosphere dari segi interior, 

eksterior. Keputusan Pembelian Produk koffie lucky berada dalam 

kategori baik, hal ini tercermin bahwa konsumen merasa mempunyai 

kebutuhan / kenginginan untuk membeli produk di koffie lucky, berusaha 

mencari informasi mengenai produk tersebut, tidak ragu untuk membeli di 

koffie lucky, dan akan memberi saran kepada orang lain (teman, kerabat, 

dll.) untuk membeli di koffie lucky. 

2. Secara Parsial, hasil perhitungan koefisien determinasi (R square) store 

atmosphere memiliki keeratan hubungan yang kuat dengan keputusan 

pembelian produk. Hasil koefisien determinasi dan hasil uji hipotesis 

secara parsial menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

secara parsial dari store atmosphere terhadap  keputusan pembelian. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa store atmosphere yang 

dilaksanakan dengan baik akan memberikan pengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian.  

5.2  Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mencoba 

memberikan saran dan masukan yang dapat berguna dan menjadi pertimbangan 

bagi kemajuan Koffie Lucky, diantaranya:  
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1. Bagi pihak manajemen cafe Koffie Lucky agar dapat meningkatkan, 

faktor-faktor pendukung dalam mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen di Koffie Lucky seperti bangunan cafe yang tidak begitu luas 

membuat konsumen tidak nyaman berada didalam cafe Koffie Lucky 

selain itu pencahayaan didalam ruangan cafe tidak begitu terang sehingga    

perlu ditingkatkan kembali fasilitas-fasilitas yang ada, pihak manajemen 

Koffie Lucky dihrapkan terus memperhatikan dan mempertahankan Store 

Atmosphere cafe yang telah dianggap baik pelaksanaannya oleh konsumen 

seperti pintu masuk cafe, desain cafe, area parkir, lokasi cafe, bangunan 

cafe, warna dinding didalam cafe,  jarak antar meja, konsep bar mengingat 

bahwa kenyamanan konsumen merupakan prioritas utama untuk 

menunjang keputusan pembelian konsumen yang lebih baik. Pihak  

manajemen cafe Koffie Lucky juga harus lebih meningkatkan proses 

keputusan pembelian yang menurut responden dalam hal ini hasil 

pencarian informasi tentang Koffie Lucky masih kecil dibandingkan 

dengan yg lain dengan begitu manajemen Koffie Lucky perlu lebih 

memperkenalkan cafe Koffie Lucky terhadap konsumen misalnya melalui 

seocial media atau memasang iklan di media cetak ataupun elektronik.  

2. Disarankan para  konsumen bisa lebih dimanjakan  dengan meningkatkan 

pelayanan yang lebih baik lagi, menu-menu yang disajikan lebih berfarian 

agar konsumen dapat menikmati Koffie Lucky dengan makanan dan 

minuman yang beragam, serta keadaan cafe yang lebih nyaman sehingga 

konsumen betah berlama-lama di cafe Koffie Lucky. Selain itu diharpakan 

peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel-variabel lain yang juga 

dapat menggambarkan nilai cafe tersebut.  

 


