
BAB VI 

PENUTUP 

 

 

6.1 Kesimpulan 

 

Dari penelitian yang dilakukan di Kopi Cilik Kudus, didapatkan beberapa kesimpulan 

dari hasil penelitan ini. 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel sense terhadap customer 

loyalty. Hal itu terjadi karena sense memilki pengaruh kuat terhadap konsumen 

karena kesan pertama yang muncul akan menimbulkan stigma yang baik untuk 

kembali berkunjung ke kedai tersebut. 

2. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel feel terhadap customer 

loyalty. Hal itu terjadi karena ekspektasi dari awal konsumen memesan hingga 

hidangan datang sesuai dengan apa yang diharapkannya.  

3. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel act terhadap customer 

loyalty. Hal tersebut diperkuat dengan sudah baiknya sistem pembayaaran yang 

ada maupun pemilihan menu yang banyak sekai ragamnya sehingga hal tersebut 

tidak berpengaruh terhadap customer loyalty. 

4. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel think terhadap customer 

loyalty. Turut diperkuat lantaran konsumen sudah cukup puas terhadap sajian 

yang ada di Kopi Cilik tanpa perlu berinovasi secara lebih. 

5. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel relate terhadap customer 

loyalty. Hal tersebut turut diperkuat adanya kesan pertama yang baik terhadap 

kedai Kopi Cilik sehingga membuat si konsumen menyebarkan atau membagi 

kisahnya kepada orang lain. 

 

 

 

 

 



6.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, didapatkan beberapa saran yang dapat 

dipergunakan untuk Kopi Cilik. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, didapatkan beberapa saran yang dapat 

dipergunakan untuk Kopi Cilik. 

1. Konsisten dalam hal penyajian menu agar tampilan tetap enak dipandang 

2. Menjelaskan menu yang ada, terlebih banyak menu yang belum banyak 

dipahami oleh para konsumen agar konsumen tidak kecewa. 

3. Menyediakan ruangan ber-AC maupun ruangan bebas rokok, agar konsumen 

lebih nyaman 

4. Membuat sebuah laboratorium kopi, agar para konsumen antusias dalam 

menggeluti segala hal tentang kopi. 

 

Saran yang bisa diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Mensimulasikan hasil dan saran pada penelitian ini. 

2. Pengaruh harga dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. 

3. Melakukan analisis waste agar jalannya bisnis semakin efektif dan efisien. 
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