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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kualitas pelayanan dan store 

atmosphere terhadap Proses kepuasan konsumen di Restoran House Of Farah. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Kualitas pelayanan secara keseluruhan sudah berkualitas baik hal ini 

didukung karena penyajian makanan dan minuman di Restoran House Of 

Farah sudah disajikan dengan cepat sehingga konsumen dapat terpuaskan 

tanpa menunggu makanan dan minuman dengan waktu yang lama. 

2. Store Atmosphere yang diciptakan di Restoran House Of Farah secara 

keseluruhan sudah baik dibandingkan dengan restoran lain yang menjual 

produk sejenis. 

3. Kepuasan konsumen Restoran House Of Farah sudah tercapai, konsumen 

yang berkunjung merasa puas dengan pelayanan dan store atmosphere 

yang diberikan 

4. Berdasarkan pengujian analisis statistik diperoleh hasil kualitas pelayanan 

memiliki keeratan hubungan yang kuat dengan kepuasan konsumen. Hasil 

koefisien determinasi dan pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan 

bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

kepuasan konsumen. 

5. Berdasarkan pengujian analisis statistik diperoleh hasil store atmosphere 

memiliki keeratan hubungan yang kuat dengan kepuasan konsumen. Hasil 

koefisien determinasi dan pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan 

bahwa store atmosphere berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

kepuasan konsumen 

6. Secara simultan, hasil perhitungan koefisien korelasi berganda (R) kualitas 

pelayanan, dan store atmosphere memiliki keeratan hubungan yang kuat 

dengan kepuasan konsumen. Hasil koefisien determinasi dan hasil uji 
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hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan secara bersama-sama (simultan) dari kualitas pelayanan dan 

store atmosphere terhadap kepuasan konsumen. 

 

5.2 Saran 

Setelah mengkaji hasil penelitian ini, maka yang dapat penulis ajukan 

saran adalah sebagai berikut: 

 

1. Kualitas Pelayanan yang diberikan oleh Restoran House Of Farah 

Bandung dinilai belum maksimal, untuk itu pihak Restoran House Of 

Farah perlu mengevaluasi kembali secara ketat proses dari pemberian 

pelayanan agar seluruh konsumen yang datang merasa kebutuhannya 

terpuaskan dengan cara memperhatikan kerapihan penampilan 

karyawannya, memposisikan serta menempatkan karyawan agar menyebar 

dengan baik di setiap sudut ruangan dengan tujuan untuk mempermudah 

konsumen apabila mereka memerlukan bantuan, memperbaiki cara 

penyampaian informasi tentang restoran agar konsumen dapat 

memperoleh informasi dengan lengkap dan jelas, menyediakan peralatan 

makan dengan lebih cepat dan sesuai dengan makanan yang disajikan serta 

meningkatkan segi keamanaan agar konsumen merasa aman dan nyaman 

untuk berkunjung ke Restoran House Of Farah Bandung. 

2. Untuk meningkatkan store atmosphere yang lebih baik maka Restoran 

House Of Farah Bandung perlu meningkatkan lahan parkir, karena lahan 

parkir yang tersedia sangat terbatas sehingga beberapa konsumen 

mengurungkan niatnya untuk berkunjung ke restoran House Of Farah 
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Bandung, selain itu pihak restoran perlu memperhatikan suhu di dalam 

ruangan agar konsumen tidak merasa kepanasan apabila berada di dalam 

ruangan, lalu pihak restoran perlu lebih baik lagi dalam menata tempat 

duduk agar setiap konsumen yang dating tidak harus lagi mengubah  

tempat duduk yang telah disediakan, serta pihak restoran perlu 

menambahkan poster atau gambar yang unik guna memberikan kesan 

positif serta menarik perhatian para konsumen. 

 


