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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan 

analisa deskriptif dan verifikatif serta teknik analisis regresi berganda, antara 

authentic atmospherics terhadap kepuasan pelanggan di Sapu Lidi Resto, Resort, 

and Gallery Bandung, maka dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Secara umum tanggapan pelanggan mengenai pelaksanaan authentic 

atmospherics di Sapu Lidi Resto, Resort, and Gallery Bandung yang terdiri 

dari empat dimensi yaitu furnishing, decoration, music, dan menu 

presentation berada di kategori tinggi. Dimensi music mendapatkan skor 

tertinggi. Tingginya skor music dikarenakan volume musik yang diputar 

sesuai dengan ciri khas restoran, musik yang diputar tidak terlalu kencang 

dan tidak terlalu pelan sehingga memberikan kenyamanan kepada 

pelanggan yang sedang melakukan pembelian, selain itu musik yang 

diputar di Sapu Lidi Resto, Resort and Gallery sudah menggambarkan 

keotentikan karena memutarkan musik-musik tradisional Sunda.  

Sementara sub variabel yang memiliki skor terendah adalah sub variabel 

furnishing. Rendahnya skor furnishing dikarenakan pelanggan kurang 

tertarik dengan furnishing yang dipakai di Sapu Lidi Resto, Resort and 

Gallery. 

2. Tanggapan responden mengenai kepuasan pelanggan berada pada kategori 

tinggi. Penilaian tertinggi ada pada indikator kepuasan terhadap variasi 

jenis makanan yang disajikan, hal ini disebabkan banyaknya variasi jenis 

makanan yang disajikan di  Sapu Lidi Resto, Resort and Gallery Bandung 

sehingga pelanggan tidak merasa bosan karena memiliki banyak pilihan 

menu ketika melakukan pembelian.  Sedangkan penilaian terendah yaitu 

pada indikator kepuasan terhadap keotentikan furnishing yang dipakai, ini 

menunjukkan bahwa pelanggan merasa kurang puas dengan keotentikan 

furnishing yang ada di Sapu Lidi Resto, Resort and Gallery Bandung. 
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3. Berdasarkan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa authentic 

atmospherics yang terdiri dari empat dimensi yaitu furnishing, decoration, 

music, dan menu presentation secara simultan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Sedangkan secara parsial dimensi 

furnishing tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

menyarankan beberapa hal mengenai  authentic atmospherics terhadap kepuasan 

pelanggan di Sapu Lidi Resto, Resort, and Gallery Bandung, yaitu: 

1. Rekomendasi penulis mengenai pelaksanaan authentic atmospherics di 

Sapu Lidi Resto, Resort, and Gallery Bandung. 

a. Furnishing 

Untuk menjaga keotentikan furnishing di Sapu Lidi Resto, Resort, and 

Gallery Bandung yang harus dilakukan pihak restoran adalah dengan 

merawat item-item furnishing yang ada, salah satu cara yang bisa 

dilakukan adalah dengan memoles kembali furnishing yang sudah 

terlihat kusam agar kembali bagus seperti baru. Sapu Lidi Resto, 

Resort, and Gallery Bandung harus memperhatikan keotentikan yang 

ada pada furnishing sehingga tidak menghilangkan konsep utama dari 

Sapu Lidi Resto, Resort, and Gallery Bandung  yang lebih 

mengutamakan keotentikan dari atmosfer. Hal ini perlu dilakukan juga 

karena furnishing merupakan salah satu komponen desain yang paling 

penting yang dapat mempengaruhi persepsi dan evaluasi dari 

konsumen itu sendiri.  

b. Decoration 

Sapu Lidi Resto, Resort, and Gallery Bandung harus terus menjaga 

dekorasi yang sudah ada agar tetap otentik   karena dekorasi adalah 

item yang paling penting yang terkait dengan keotentikan di restoran. 

Tinggi rendahnya keotentikan yang dimiliki oleh sebuah restoran 

dilihat dari dekorasi yang dipakai di restoran tersebut.  
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c. Music 

Untuk menjaga keotentikan musik di Sapu Lidi Resto, Resort, and 

Gallery Bandung yang harus dilakukan pihak restoran salah satunya 

adalah dengan tetap memutar musik yang mendukung keotentikan 

atmosfir di restoran tersebut. Dalam hal ini musik yang diputar adalah 

musik-musik khas Sunda karena musik merupakan perwakilan dari 

budaya tertentu yang mencerminkan keotentikan dari sebuah restoran. 

d. Menu presentation 

Sapu Lidi Resto, Resort, and Gallery Bandung harus memperhatikan 

presentasi menu yang disajikan karena core product dari restoran 

adalah pada produk yang dijualnya, dan produk ini ditampilkan melalui 

presentasi menu. Oleh karena itu presentasi menu harus dibuat sebaik-

baiknya agar menarik minat konsumen. Pihak restoran harus tetap 

menjaga keotentikan dari presentasi menu yang sudah ada dan tetap 

mempertahankan citarasa yang sama pada presentasi menu yang ada 

agar konsumen selalu merasa puas. 

2. Secara keseluruhan kepuasan pelanggan di  Sapu Lidi Resto, Resort, and 

Gallery Bandung memiliki penilaian yang puas. Ini berarti bahwa hal 

tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Namun restoran harus 

memperhatikan indikator yang memiliki penilaian terendah, yaitu indikator 

kepuasan terhadap keotentikan furnishing yang dipakai. Perusahaan harus 

lebih memperhatikan keotentikan furnishing yang dipakai agar konsumen 

merasa puas. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membuat furnishing yang 

ada di Sapu Lidi Resto, Resort, and Gallery Bandung lebih otentik, 

misalnya dengan mendesain ulang furnishing yang sudah ada, atau 

menambahkan furnishing yang lebih otentik. 

3. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan di Sapu Lidi Resto, Resort, and 

Gallery Bandung melalui pelaksanaan authentic atmospherics, pengelola 

Sapu Lidi Resto, Resort, and Gallery Bandung diharapkan dapat 

mengendalikan dan mengembangkan authentic atmospherics sebagai suatu 

strategi pemasaran yang efektif dan diharapkan selalu menjaga Standard 
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Operational Procedure (SOP) dan prinsip-prinsip pelayanan yang telah 

ditetapkan oleh Sapu Lidi Resto, Resort, and Gallery Bandung.  

4. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini tentunya memiliki 

kekurangan dan keterbatasan. Hasil penelitian ini belum menjawab tuntas 

mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan adanya 

keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, maka penulis merekomendasikan 

dalam penelitian selanjutnya untuk dapat meneliti variabel-variabel lain 

selain dari authentic atmospherics untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan di Sapu Lidi Resto, Resort, and Gallery Bandung.   Para peneliti 

selanjutnya juga dapat melakukan penelitian mengenai authentic  

atmospherics tapi dengan menggunakan teori dari ahli yang berbeda. 

Selain itu para peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terhadap 

pelanggan yang pernah menggunakan produk dan jasa mengenai 

keputusan pembelian, repurchase intention dan loyalitas pelanggan di 

Sapu Lidi Resto, Resort, and Gallery Bandung.  

 


