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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan teknis analisa data yang peneliti 

lakukan mengenai Experiential Marketing dan Nilai Pelanggan dalam 

meningkatkan Kepuasan Pelanggan pada CV. Yuka Family Di Kabupaten 

Sukabumi, maka peneliti mengambil simpulan sebagai berikut: 

 

5.1.1 Experiential Marketing pada CV. Yukas Family Kabupaten Sukabumi 

berjalan kurang optimal disebabkan dengan think perusahaan tidak bisa 

mendorong pelanggannya untuk berpikir positif terhadap pembelian ulang 

pada CV. Yukas Family Kabupaten Sukabumi 

5.1.2 Nilai Pelanggan pada CV. Yukas Family di Kabupaten Sukabumi  sudah 

berjalan dengan efektif yang disebabkan emosional value, perusahaan sudah 

membuat pelanggannya merasa nyaman  terhadap CV.Yukas Family 

dikarenakan sudah memberikan harapan yang diinginkan oleh para 

pelanggannya.



108 
 

 
 

5.1.3 Kepuasan Pelanggan pada CV. Yukas Family di Kabupaten Sukabumi 

pelanggan tidak merasa puas yang disebabkan perusahaan belum bisa 

memudahkan pelanggannya untuk membeli berbagai produk jenis mebeul 

karena keterbatasan stok barang yang ada pada CV. Yukas Family. 

5.1.4 Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial dan hasil pengujian hipotesis 

secara simultan  menunjukan bahwa Experiential Marketing dan Nilai 

Pelanggan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepuasan 

Pelanggan pada CV. Yukas Family di Kabupaten Sukabumi.  
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5.2 Saran 

 Berdasarkan dari simpulan di atas, maka peneliti memberikan saran kepada 

CV. Yukas Family di Kabupaten Sukabumi. Adapun saran tersebut sebagai 

berikut: 

5.2.1. CV.Yukas Family Kabupaten Sukabumi harus mengoptimalkan Experiential 

Marketing pada perusahaan. Salah satunya think kepada pelanggan, 

perusahaan harus bisa mendorong pelanggannya untuk berpikir positif 

terhadap perusahaan  agar pelanggan melakukan pembelian ulang pada CV. 

Yukas Family Kabipaten Sukabumi. 

1.1.1. CV. Yukas Family Di Kabupaten Sukabumi harus mempertahankan nilai 

pelanggan yang sudah berjalan efektif dengan meningkatkan  emosional 

value pelanggan agar pelanggan berminat untuk melakukan pembelian ulang 

produk terhadap CV. Yukas Family Kabupaten Sukabumi. 

Dalam hal kepuasan pelanggan CV. Yukas Family Di Kabupaten Sukabumi 

perusahaan harus bisa memenuhi kebutuhan pelanggannya dengan di perbanyak 

lagi bermacam-macam produk mebel agar pelanggan merasa dimudahkan untuk 

memenuhi kebutuhannya sehinggan pelanggan merasa puas terhadap perusahaan.
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