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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan teknik analisis data yang 

peneliti lakukan mengenai gaya hidup dan store atmosphere terhadap keputusan 

pembelian pada C’Kopi Gaud Sukabumi, maka peneliti mengambil simpulan 

sebagai berikut: 

5.1.1 Gaya hidup milenial pada konsumen C’Kopi Gaud Sukabumi, melalui 

pengukuran dimensi activity, interest, opinion secara keseluruhan dapat 

dikatakan sudah baik dalam mendorong konsumen untuk melakukan 

keputusan pembelian. Namun masih terdapat responden yang menjawab 

ragu-ragu terhadap dimensi minat (interest) yang menyatakan mengenai 

menu C’Kopi Gaud Sukabumi yang menarik untuk konsumen nya. 

5.1.2 Store athmosphere pada C’Kopi Gaud Sukabumi, melalui pengukuran 

dimensi eksterior, interior, store layout dan interior display secara 

keseluruhan dapat dikatakan sudah baik dalam mendorong konsumen 

untuk melakukan keputusan pembelian. Namun masih terdapat responden 

yang menjawab tidak setuju terhadap pernyataan mengenai bagian interior 

C’Kopi Gaud Sukabumi yang menyatakan pencahayaan pada C’Kopi 

Gaud Sukabumi sudah baik dan terdapat responden yang menjawab tidak 

setuju pada bagi eksterior terutama pada penyediaan lahan parkir yang 

dirasa masih kurang baik dan tidak aman. 
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5.1.3 Proses keputusan pembelian pada C’Kopi Gaud Sukabumi, melalui 

pengukuran dimensi pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi 

alternative, keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian secara 

keseluruhan dapat dikatakan sudah baik. Namun masih terdapat konsumen 

yang menjawab ragu-ragu terhadap pernyataan kepuasan terhadap C’Kopi 

Gaud. Masih banyak reponden yang merasa kurang puas dengan 

pelayanan pada C’Kopi Gaud. 

5.1.4 Berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan menunjukan bahwa 

fenomena gaya hidup milenial dan store athmosphere berpengaruh positif 

dan signifikan dalam proses keputusan pembelian pada C’Kopi Gaud 

Sukabumi. Hal tersebut dapat disimpulkan setelah pengujian hipotesis 

serta hal-hal lain yang mempengaruhi proses keputusan pembelian pada 

C’Kopi Sukabumi yang dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut: 

5.2.1 Saran Teoritis 

Disarankan bagi mahasiswa administrasi bisnis Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi, penelitian ini mampu memberikan wawasan 

mengenai gaya hidup milenial, store atmosphere dan proses keputusan 

pembelian 

5.2.2 Saran Praktis 

1. Bagi Peneliti 
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Peneliti harus lebih memperdalam lagi pengetahuan tentang gaya hidup 

milenial, store atmosphere dan proses keputusan pembelian, serta 

bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Bagi Perusahaan 

a. C’Kopi Gaud Sukabumi harus membuat inovasi atau terobosan yang baru 

untuk menarik minat (interest) konsumen. Menu yang lebih variatif 

dengan lebih banyak pilihan yang berorientasi pada jenis makanan 

tertentu dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan penjualan di 

sebuah coffee shop dengan menu terbatas. 

b. C’Kopi Gaud Sukabumi harus meningkatkan store athmosphere pada 

bagian eksterior ruangan khususnya pencahayaan dan juga penyediaan 

lahan parkir agar konsumen merasa nyaman selama berada di C’Kopi 

Gaud Sukabumi. 

c. Untuk meningkatkan keputusan pembelian pada C’Kopi Gaud sebaiknya 

C’Kopi Gaud meningkatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap 

pelayanan yang diberikan C’Kopi Gaud dengan mengetahui apa yang 

menjadi keinginan konsumen dilihat dari gaya hidup konsumen dan 

menciptakan athomsphere (suasana) yang nyaman bagi konsumen. 

3. Bagi Pihak Lain 

Bagi pihak lain dan peneliti selanjutnya, bisa menggunakan variabel dalam 

penelitian ini dan sebaiknya menambah beberapa variabel lain. Agar menambah 

wawasan dan pengetahuan, mengenai beberapa variabel yang di padu padankan 

dengan penelitian ini. 


