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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. KESIMPULAN 

 Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis dan pembahasan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Store atmosphere yang terdiri dari store exterior, general interior, store 

layout, dan interior display memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian konsumen Alicia 

Skincare, terbukti dari hasil Fhitung yang lebih besar dari Ftabel  yaitu 

8.823>2.76. Namun dari keempat elemen store atmosphere, hanya elemen 

general interior yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen dengan hasil thitung lebih besar dari ttabel yaitu 

1.819>1.69389. Sedangkan elemen store exterior, store layout, dan 

interior display tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen dengan hasil thitung (0.493, 0.699, dan 

0.880) lebih kecil dari ttabel (1.69389).  

b. Dari keempat elemen store atmosphere, yang paling dominan dalam 

memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian adalah general 

interior dengan koefisien regresi sebesar 0,515.  

c. Store atmosphere yang dimiliki Alicia Skincare memberikan pengaruh 

yang relatif kecil kepada keputusan pembelian konsumen yaitu sebesar 
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46.5%, sedangkan 53.5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar 

variabel store exterior, general interior, store layout, dan interior display. 

5.2. SARAN 

 Saran yang dapat diberikan kepada kepada Alicia Skincare dan peneliti 

selanjutnya adalah: 

a.   Pihak manajemen Alicia Skincare perlu mempertahankan dan 

meningkatkan kualitas store exterior, general interior, store layout, dan 

interior display yang dimilikinya, karena elemen-elemen tersebut 

memberikan pengaruh secara bersama-sama terhadap keputusan 

pembelian konsumen. Pihak manajemen Alicia Skincare dapat lebih 

berkonsentrasi dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas general 

interior karena elemen ini memberikan pengaruh secara parsial terhadap 

keputusan pembelian konsumen. dari hasil tersebut juga dapat berarti 

bahwa general interior merupakan elemen yang paling diperhatikan oleh 

konsumen saat melakukan keputusan pembelian. Meskipun begitu, store 

exterior, store layout, dan interior display tetap tidak dapat diabaikan.  

Dalam aplikasinya, pihak manajemen Alicia Skincare dapat 

mengalokasikan dana yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas 

general interior daripada  store exterior, store layout, dan interior display 

yang dimilikinya. Lalu dalam melakukan kegiatan pemasaran dengan 

media sosial, pihak manajemen Alicia Skincare dapat mengunggah foto-

foto yang lebih menunjukkan keunggulan kualitas general interior 
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daripada  store exterior, store layout, dan interior display yang 

dimilikinya. Hal lain yang dapat dilakukan Alicia Skincare misalnya 

adalah mengenai pembersihan area toko. Misalnya untuk bagian luar toko 

(exterior) seperti teras dan tempat parkir, hanya perlu dibersihkan satu kali 

sesaat sebelum toko dibuka, namun untuk bagian dalam toko (interior) 

seperti ruang tunggu dan area kasir, perlu dibersihkan setiap satu jam. 

b.   Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang sama namun 

menggunakan metode penelitian yang berbeda, yaitu menggunakan 

metode penelitian kualitatif. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan 

teknik pengumpulan data wawancara mendalam (in-depth interview) untuk 

menggali lebih dalam dan menggambarkan sebenarnya apa yang 

menyebabkan para pelanggan Alicia Skincare tidak mendapatkan 

pengaruh secara parsial dari store exterior, store layout, dan interior 

display dalam melakukan keputusan pembelian. Harapannya 

menggunakan metode tersebut adalah agar hasil penelitian yang didapat 

lebih spesifik dan mendalam sehingga dapat digunakan Alicia Skincare 

dalam mengembangkan perusahaannya.  

Peneliti selanjutnya juga perlu mempertimbangkan hal-hal lain 

diluar elemen store atmosphere yang mungkin memberikan pengaruh 

terhadap keputusan pembelian konsumen Alicia Skincare, sehingga dapat 

diketahui sebenarnya faktor apa yang dominan memberikan pengaruh 

kepada pelanggan Alicia Skincare dalam melakukan keputusan pembelian. 

  


