
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data tentang analisi komparasi store atmosphere, lokasi store, layanan 

terhadap keputusan pembelian di eiger adventure flagship store merr dan rei adventure store manyar 

Surabaya yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji independent sample t-Test(uji beda) membuktikan bahwa variable Store 

Atmosphere dari Eiger dan Arei memiliki perbedaan terhadap keputusan pembelian. Hal ini 

dapat di buktikan dalam indikator pertama pertanyaan pertama pencahayaan lampu pada Eiger 

Flagship Merr Surabaya tampak terang, indikator yang mempunyai nilai rata-rata terendah 

adalah Suhu udara dalam Eiger Flagship Merr Surabaya. Sedangkan untuk Rei Adventure 

Manyar Surabaya memiliki rata-rata tertinggi terdapat pada indikator pertama pertanyaan 

pertama Pencahayaan lampu pada Rei Adventure Store Manyar tampak terang, indikator yang 

mempunyai nilai rata-rata terendah adalah tata letak produk dalam Arei Adventure Store Manyar 

memudahkan pergerakan dalam ruangan. Sehingga dapat di simpulkan variabel store atmoshpere 

memiliki perbedaan yang signifikan terhadap keputusan pembelian antara responden Eiger 

Adventure Flaghsip Store Merr Surabaya dan Rei Adventure Store Manyar Surabaya. 

2. Berdasarkan hasil uji independent sample t-Test(uji beda) membuktikan bahwa variable Lokasi 

Store dari Eiger dan Arei memiliki perbedaan terhadap keputusan pembelian. Hal ini dapat di 

buktikan dalam indikator Lokasi Store Eiger Adventure Flagship Store Merr Surabaya memiliki 

tempat parkir yang luas, sedangkan di Rei Adventure Store Manyar di buktikan dalam indikator 

lokasi store yang mudah di jangkau. Sehingga dapat di simpulkan variabel lokasi store memiliki 

perbedaan yang signifikan terhadap keputusan pembelian antara Eiger Adventure Flagship Store 

Merr dan Rei Adventure Store Manyar. 

3. Berdasarkan hasil uji independent sample t-Test(uji beda) membuktikan bahwa variable layanan 

dari Eiger dan Arei memiliki perbedaan terhadap keputusan pembelian. Hal ini dapat di buktikan 

dalam indikator layanan, penampilan karyawan Eiger Adventure Flagship Store Merr bersih dan 

rapi dan karyawan memiliki produk Knowledge yang bagus sehingga dapat membantu untuk 

memilih produk, sedangakan di Rei Adventure Store Manyar dengan karyawan dan petugas 

lainnya saling membantu jika terjadi masalah terhadap pengunjung. Sehingga dapat di simpulkan 

variabel layanan memiliki perbedaan yang signifikan terhadap keputusan pembelian antara Eiger 

Adventure Flagship Store Merr dan Rei Adventure Store Manyar. 

 

5.2Rekomendasi 

Rekomendasi yang penulis berikan adalah bedasarkan hasil penelitian yang ada, penulis ingin 

memberikan saran kepada pihak perusahaan dan peneliti guna untuk bahan pertimbangan. Saran 

yang peneliti gunakan sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan Eiger tetap mempertahankan hal-hal yang baik terkait store atmosphere dengan cara 

melakukan rotasi display setiap 2 minggu sekali dan meningkatkan suhu ruangan lebih idela lagi agar 

pelanggan yang sering datang ke store selalu merasakan pengalaman belanja yang menyenangkan, 

sementara untuk lokasi store sudah cukup bagus karena memiliki tempat parkir yang luas apabila 

pengunjung yang datang dengan sanak saudara yang lain, bisa lebih leluasa untuk membawa kendaraan, 

sedangkan untuk  layanan, tingkatkan produk knowledge karyawan dengan menggunakan bahasa 

inggris karena beberapa pelanggan Eiger juga ada yang berasal dari luar negeri. 



2. Bagi perusahaan Rei tatanan display lebih di perbaiki lagi dengan cara mengelompokkan produk-

produk sesuai dengan ketgori produknya. Untuk lokasi store sudah cukup baik karena sangat mudah di 

jangkau dan dekat dengan lokasi perkantoran dan kampus, sementara untuk layanan apabila ada 

pelanggan yang datang ke store lebih baik di sapa untuk meningkatkan engangment dengan pelanggan. 

3. Bagi penulis selanjutnya di harapkan meneliti variabel lain untuk dapat menilai lebih mendalam 

mengenai perbedaan antara store atmosphere, lokasi store dan layanan terhadap keputusan pembelian. 

Peneliti tersebut di harapkan dapat membantu perusahaan dalam melakukan perbaikan dan menambah 

informasi, sehingga dapat menjadi bahan refrensi bagi peneliti selanjutnya. 
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