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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sesuai penjabaran rumusan 

masalah diatas, maka pada penelitian ini dengan judul “Pengaruh Store 

Atmosphere dan Reference Group Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada 

Konsumen Djati Lounge Malang)”, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Variabel Store Atmosphere terdiri dari tiga indikator di dalamnya yaitu 

ambience, spatial layout, dan facility aesthetics. Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa Store Atmosphere berpengaruh positif terhadap 

Keputusan Pembelian. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai Store 

Atmosphere yang dirasakan oleh konsumen, maka Keputusan Pembelian 

akan semakin meningkat. 

2. Variabel Reference Group terdiri dari tiga indikator yaitu informational 

reference group influence, utilitarian or normative influence, value-

expressive influence. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Reference 

Group berpengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian. Dengan kata 

lain, semakin tinggi peran Reference Group yang dirasakan oleh 

konsumen dalam mengoptimalkan pilihan, maka Keputusan Pembelian 

akan semakin meningkat. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun bagi pihak lain. Adapun 

saran yang diberikan, antara lain: 

1. Djati Lounge diharapkan dapat mempertahankan keindahan dari keunikan 

konsep dekorasi yang ditampilkan dengan cara merawat peralatan maupun 

perlengkapan yang ada khususnya yang terbuat dari kayu seperti hiasan 

potongan kayu jati pada bagian depan restoran hingga meja makan. 

2. Djati Lounge dapat melakukan peningkatan kualitas pelayanan dengan 

menyediakan alat pemanggil pelayan di setiap meja, sehingga dapat lebih 

mempermudah konsumen saat ingin memesan maupun melakukan 

pembayaran tanpa harus memanggil pelayan secara langsung. 

3. Dalam proses mencapai visi perusahaan, Djati Lounge perlu konsisten 

memutar lagu dengan ritme pelan untuk menyempurnakan penciptaan 

ambience santai serta menambah kenyamanan konsumen saat berada 

disana. 

4. Djati Lounge dapat bekerja sama dengan influencer serta mengajak 

pelanggan untuk melakukan review atau upload foto maupun video dan 

merekomendasikannya melalui internet saat berada di Djati Lounge. Hal 

tersebut bertujuan memperluas persebaran informasi mengenai Djati 

Lounge melalui pelanggan yang telah berkunjung dan influencer di 

internet, sehingga nantinya orang lain ataupun penggemar dari influencer 

tersebut dapat terdorong untuk melakukan keputusan pembelian di Djati 

Lounge berdasarkan informasi yang tersebar. 
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5. Bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik 

yang sama, sebaiknya menambah variabel baru yang belum pernah 

digunakan pada penelitian saat ini atau terdahulu, menambah indikator 

penelitian yang berkaitan dengan teknologi seperti ketersediaan WiFi, 

serta memperluas cakupan dari jenis objek penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 


