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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan teknik analisis data yang 

peneliti lakukan mengenai store environment dan emosi positif terhadap impulse 

buying pada Cafe Butler Bar & Bistro Kota Sukabumi, maka peneliti mengambil 

simpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Secara keseluruhan Store Environment, Emosi Positif, dan Impulse Buying 

pada Cafe Butler Bar & Bistro Kota Sukabumi masuk dalam ketegori tinggi 

yang diartikan perusahaan sudah baik dalam mendorong konsumen 

melakukan pembelian impulse buying. Dari beberapa indikator-indikator 

store environment, emosi positif, dan impulse buying yang mempunyai 

pengaruh besar yaitu Store environment melalui dimensi Store Image dengan 

indicator lokasi mudah ditemui. Lalu pada Emosi positif melalui indikator 

Pleasure (Kesenangan), dan Impulse buying melalui indikator Kegairahan 

dan Stimulasi. Hal ini dapat dibuktikan oleh hasil penyebaran kuesioner yang 

dilakukan kepada konsumen Cafe Butler Bar & Bistro Kota Sukabumi yang 

menyatakan konsumen setuju terhadap store environment dan emosi positif 

yang mendorong pada pembelian impulse buying. 

5.1.2 Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi menunjukan bahwa store 

environment dan emosi positif memiliki pengaruh yang lemah terhadap 

impulse buying.  Hasil analisis data yang didapat pada uji F Store
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 Environment dan Emosi Positif terhadap Impulse Buying menunjukan bahwa 

nilai Fhitung yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan nilai Ftabel. Maka 

pengaruh store environment dan emosi positif terhadap impulse buying  

signifikan hal tersebut dapat disimpulkan setelah pengujian hipotesis dan hal 

yang dapat mempengaruhi pembelian impulse buying pada Cafe Butler Bar 

& Bistro Kota Sukabumi yang dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 

5.1.3 Hasil analisis data yang didapat pada uji t Store Environment dengan Impulse 

Buying menunjukan bahwa nilai thitung yang diperoleh lebih besar 

dibandingkan dengan nilai ttabel. Hal ini menunjukan bahwa store image, store 

atmosphere dan store theatrics yang diberikan oleh perusahaan dapat 

mendorong konsumen melakukan pembelian impulse buying. Maka store 

environment terhadap impulse buying memiliki pengaruh yang signifikan.  

5.1.4 Hasil analisis data yang didapat pada uji t Emosi Positif dengan Impulse 

Buying menunjukan bahwa nilai thitung yang diperoleh lebih besar 

dibandingkan dengan nilai ttabel. Hal ini menunjukan bahwa pleasure dan 

arousal yang dirasakan oleh konsumen mendorong untuk melakukan 

pembelian impulse buying. Maka emosi positif terhadap Impulse Buying 

memiliki pengaruh yang signifikan.  

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran pada Cafe 

Butler Bar & Bistro Kota Sukabumi yang dapat dijadikan masukan dalam 

meningkatkan kemajuan perusahaan. Adapun saran yang diberikan sebagai berikut: 
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5.2.1 Cafe Butler Bar & Bistro Kota Sukabumi harus meningkatkan lagi store 

environment yaitu meningkatkan eksteriornya, terutama pada lahan parkir 

yang sangat sedikit harus ditinjau kembali untuk kenyamanan para konsumen 

yang berkunjung ke cafe. Dengan dilakukannya perbaikan dan peningkatan 

diharapkan menjad lebih baik lagi dan konsumen merasa senang dan nyaman 

saat berkunjung. Jika semua upaya tersebut sudah dilaksanakan cafe tersebut 

akan mampu menarik lebih banyak lagi konsumen. 

5.2.2 Cafe Butler Bar & Bistro Kota Sukabumi harus meningkatkan lagi emosi 

positif yaitu meningkatkan arousal atau kegairahan, untuk menciptakan 

sebuah motivasi yang ada didalam diri konsumen untuk melakukan 

pembelian secara impulse buying. Dengan dilakukannya perbaikan dan 

peningkatan diharapkan menjadi lebih baik lagi dan konsumen merasa senang 

dan nyaman saat berkunjung. Jika semua upaya tersebut sudah dilaksanakan 

cafe tersebut akan mampu menarik lebih banyak lagi konsumen. 

5.2.3 Cafe Butler Bar & Bistro Kota Sukabumi harus meningkatkan lagi impulse 

buying yaitu meningkatkan spontanitas, yang mana merangsang keinginan 

konsumen dalam melakukan pembelian saat berada di cafe. Dengan 

dilakukannya perbaikan dan peningkatan diharapkan menjadi lebih baik lagi 

dan konsumen merasa senang dan nyaman saat berkunjung. Jika semua upaya 

tersebut sudah dilaksanakan cafe tersebut akan mampu menarik lebih banyak 

lagi konsumen. 

 


