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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai pengaruh kualitas 

pelayanan dan food quality terhadap loyalitas konsumen, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kualitas pelayanan cafe Bober Bandung menurut responden cukup 

memuaskan. Hal ini berdasarkan nilai akumulasi jawaban responden. 

2. Food Quality  cafe Bober Bandung menurut responden cukup 

memuaskan. Hal ini berdasarkan nilai akumulasi jawaban responden. 

3. Hubungan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Konsumen di cafe 

Bober Bandung berdasarkan hasil uji korelasi memiliki interpretasi 

kuat. Hal ini menunjukan adanya hubungan yang kuat antara Kualitas 

Pelayanan terhadap Loyalitas Konsumen. Berdasarkan pengujian 

hipotesis, diketahui bahwa secara parsial Kualitas Pelayanan 

berpengaruh terhadap Loyalitas Konsumen dengan t hitung yaitu 

13,153 lebih besar dari t tabel yaitu 1,660. 

4. Hubungan Food Quality Terhadap Loyalitas Konsumen di cafe Bober 

Bandung berdasarkan hasil uji korelasi memiliki interpretasi kuat. Hal 

ini menunjukan adanya hubungan yang kuat antara Food Quality 

terhadap Loyalitas Konsumen. Berdasarkan pengujian hipotesis, 

diketahui bahwa secara parsial Food Quality berpengaruh terhadap 

Loyalitas Konsumen dengan t hitung yaitu 12,502 lebih besar dari t 

tabel yaitu 1,660. 
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5. Hubungan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Konsumen di cafe 

Bober Bandung berdasarkan hasil uji korelasi memiliki interpretasi 

kuat, sedangkan hubungan Food Quality Terhadap Loyalitas 

Konsumen di cafe Bober Bandung berdasarkan hasil uji korelasi 

memiliki interpretasi kuat. Hal ini menunjukan adanya hubungan yang 

kuat antara Kualitas Pelayan dan Food Quality terhadap Loyalitas 

Konsumen. Berdasarkan pengujian hipotesis, diketahui bahwa secara 

simultan Kualitas Pelayanan dan Food Quality berpengaruh terhadap 

Loyalitas Konsumen dengan f hitung yaitu 102,421 lebih besar dari f 

tabel yaitu 3,09. 

 

5.2 Saran 

1. Kualitas Pelayanan di cafe Bober Bandung cukup memuaskan, namun 

berdasarkan hasil data kuesioner yang telah di olah pernyataan 

mengenai pramusaji menghidangkan menu yang dipesan konsumen 

dengan cepat mendapatkan hasil rata-rata terendah. Sehingga 

pramusaji Cafe Bober sebaiknya menghidangkan menu yang di pesan 

oleh konsumen lebih cepat lagi. 

2. Food Quality di cafe Bober Bandung cukup memuaskan, namun 

berdasarkan hasil data kuesioner yang telah di olah pernyataan 

mengenai makanan yang di sajikan Cafe Bober memiliki tekstur padat 

mendapatkan hasil rata-rata terendah. Sehingga seharusnya tekstur 

makanan yang disajikan Cafe Bober sesuai dengan keinginan 

konsumen. 
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3. Berdasarkan hasil data kuesioner yang telah di olah mengenai loyalitas 

konsumen, pernyataan saya selalu membeli setiap produk baru yang di 

tawarkan Cafe Bober medapatkan hasil rata-rata terendah sehingga 

seharusnya Cafe Bober membuat produk baru lebih menarik agar 

konsumen tertarik untuk membeli produk baru tersebut. 

4. Berdasarkan fenomena pada penelitian ini bahwa seperti yang banyak 

dikeluhkan konsumen mengenai lahan parkir Cafe Bober yang kecil 

adalah tidak berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Sehingga 

seharusnya perusahaan hanya perlu berfokus untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan dan food quality, karena kedua faktor tersebut 

berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. 

 

 

 

 

  


