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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh Store atmosphere dan lokasi

Terhadap loyalitas konsumen pada Distro House Of Smith Buah-Batu Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Store atmosphere PadaHouse Of Smith Buah-Batu dapat dikatakan baik, hal

ini tercermin diantaranya adalah suhu udara di dalam ruangan toko “House

Of Smith Buah-Batu” selalu segar, Fasilitas kamar ganti yang ada di“House

Of Smith Buah-Batu” cukup luas dan nyaman dan Menurut responden

dekorasi dan warna ruangan di dalam toko “House Of Smith Buah-Batu”

terlihat menarik. Lokasi Pada House Of Smith Buah-Batu berada dalam

kategori baik, hal ini tercermin diantaranya “House Of Smith Buah-Batu”

mudah dijangkau oleh kendaraan umum, Lingkungan sekitar “House Of

Smith Buah-Batu” merupakan wilayah yang relatif aman dan Lokasi “House

Of Smith Buah-Batu” merupakan lokasi yang ramai

Loyalitas konsumen pada House Of Smith Buah-Batu berada dalam kategori

baik, hal ini tercermin dari pernyataan responden bahwa bersedia melakukan

pembelian ulang di “House Of Smith Buah-Batu dan bersedia untuk

merekomendasikan kepada teman-temannya agar berbelanja di “House Of

Smith Buah-Batu”

2. Berdasarkan pengujian analisis statistic diperoleh hasil:

a. Secara simultan, hasil perhitungan koefisien korelasi berganda (R) Store

atmosphere (Variabel X1), dan lokasi memiliki keeratan hubungan yang

kuat dengan loyalitas konsumen (Variabel Y). Hasil koefisien determinasi

dan hasil uji hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa terdapat

pengaruh yang signifikan Store atmosphere (Variabel X1), dan lokasi

(Variabel X2) terhadap loyalitas konsumen (Variabel Y).
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b. Secara parsial,  hasil penelitian menunjukan bahwa Store atmosphere

secara parsial memiliki pengaruh terhadap loyalitas konsumen dan lokasi

secara parsial memiliki pengaruh terhadap loyalitas konsumen pada

Distro House Of Smith Buah-Batu Bandung

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian serta kesimpulan yang telah dipaparkan

sebelumnya, berikut adalah saran untuk perbaikan manajemen distro House Of

Smith Buah-Batu Bandung.

1. Secara keseluruhan variabel Store Atmosphere dinilai baik oleh responden hal

tersebut terlihat pada rata-rata penilaian yaitu sebesar 3,70. Dilain sisi

pernyataan  “pengaturan cahaya di ruangan toko distro House Of Smith Buah-

Batu” dan pernyataan “Tata letak barang/produk distro House Of Smith Buah

Batu sudah rapih dan sesuai kategori.” Mendapatkan penilaian terendah

dengan penilaian rata-rata sebesar 3,67. Maka diharapkan adanya perbaikan

pada pengaturan cahaya di ruangan agar lebih terang dan tata letak

barang/produk agar ditata lebih rapih lagi sesuai kategori.

2. Secara keseluruhan variabel lokasi dinilai baik oleh responden hal tersebut

terlihat pada rata-rata penilaian yaitu sebesar 3,77. Dilain sisi pernyataan

“Lokasi distro House Of Smith Buah-Batu memiliki tempat parkir yang luas.”

Mendapatkan penilaian terendah dengan penilaian rata-rata 3,72. Maka

diharapkan manajemen distro House Of Smith Buah-Batu Bandung untuk

lebih memperhatikan setiap konsumen yang membawa kendaraan agar

konsumen tidak kebingungan untuk mencari lahan parkir.

3. Secara keseluruhan variabel loyalitas konsumen dinilai baik oleh responden

hal tersebut terlihat pada rata-rata penilaian yaitu sebesar 3,84. Dilain sisi

pernyataan “Sebagai konsumen House Of Smith Buah-Batu saya tidak

berminat terhadap produk pesaing” mendapatkan penilaian terendah dengan

penilaian rata-rata sebesar 3,80 hal tersebut dikarenakan di Bandung banyak

para pesaing distro yang menjual produk sejenis sehingga konsumen masih
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tertarik membeli produk lain. Maka diharapkan distro House Of Smith bisa

memberikan kualitas produk dan pelayanan terbaik kepada konsumen.


