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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu : 

1. Secara bersama-sama variabel Lokasi (X1), Harga (X2), Fasilitas (X3), 

Suasana (X4) dan Menu makanan (X5), mempunyai pengaruh yang signifkan 

terhadap Keputusan konsumen  dalam memilih Coffee Shop di Kota Malang. 

Sedangkan besarnya pengaruh kelima variabel bebas tersebut terhadap 

Keputusan konsumen  sebesar 61,9% sedangkan sisanya 38,1% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Dan 

secara parsial variabel Lokasi, Harga, Fasilitas, Suasana dan Menu makanan 

secara parsial atau sendiri-sendiri berpengaruh signifikan terhadap Keputusan 

konsumen terbukti. Ini dapat dibuktikan dengan Fasilitas thitung dari masing-

masing variabel lebih besar dari ttabel yaitu sebesar 1,6612.  

2. Berdasarkan hasil koefisien determinasi parsial dapat diketahui bahwa 

variabel suasana merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap 

Keputusan konsumen. Ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien determinasi 

parsial variabel suasana mempunyai nilai terbesar yaitu sebesar 0,125 

dibanding variabel lainnya yaitu lokasi, harga, fasilitas serta variabel menu 

makanan. 
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5.2.Saran 

Berdasar kesimpulan diatas, selanjutnya dapat diusulkan saran yang 

diharapkan akan bermanfaat bagi pihak perusahaan berkaitan dengan pengaruh 

faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih coffee 

shop di Kota Malang. 

1. Saran yang diusulkan adalah mempertahankan dan selalu meningkatkan 

variabel suasana, karena berdasarkan penelitian variabel ini mempunyai 

pengaruh dominan terhadap keputusan konsumen misalnya suasana coffee 

shop selain dibuat suasana yang nyaman, dan aman untuk lebih menjamin 

keamanan pengunjung coffee shop sebaiknya pihak perusahaan menjamin 

keamanan dari barang dan kendaraan yang dibawa oleh konsumen, selain itu 

suasana tempat dibuat lega dan terdapatnya fasilitas-fasilitas yang 

mendukung suasana agar lebih terkesan nyaman seperti adanya tempat duduk 

di ruang terbuka. Dan juga disarankan bagi pemilik Coffee shop untuk 

mencari serta meningkatkan variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian 

ini  dan dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih coffee 

shop. 

2. Disarankan kepada perusahaan untuk memperhatikan variabel fasilitas karena 

berdasarkan hasil penelitian variabel lokasi merupakan variabel yang paling 

rendah pengaruhnya terhadap Keputusan konsumen. Saran yang diusulkan 

adalah selain telah tersedia fasilitas-fasilitas hiburan sebaiknya pihak 
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perusahaan juga menyediakan fasilitas yang membuat konsumen lebih betah 

seperti meja, tempat duduk yang mencukupi dan nyaman seperti sofa, serta 

adanya fasilitas kamar kecil. 

 


