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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian di atas yang telah di rangkum pada bab sebelum nya, 

peneliti akhir nya mendapatkan kesimpulan setelah mengumpulkan dan mengolah 

dari kuisioner yang telah di sebarkan kepada 189 responden rata- rata responden 

kuisioner berdasarkan jenis kelamin mendapati perempuan sebanyak 110 orang atau 

57.5 % dan kepada laki-laki sebanyak 79 orang atau 42.5%, berdasarkan umur 

responden mendapati yang berumur 24 kebawah, yaitu sebanyak 88 responden atau 

46% dan di ikuti dengan umur 25 - 34 tahun dengan jumlah 68 responden atau 35%, 

selanjutnya untuk usia 35 - 44 dengan 8 responden atau 5 %, usia dari 45-54 tahun 

dengan jumlah 23 responden atau 11.5%, serta 4 responden dari usia 55 tahun keatas 

atau 2,5%. 

Berdasarkan pekerjaan di dominasi oleh pegawai swasta dengan jumlah 120 

responden atau 62%, selanjutnya di ikuti oleh kalangan pelajar atau mahasiswa 

sebanyak 29 responden atau 16 %,  dan oleh pegawai negeri  sebanyak 25 responden 

atau 13.5%, serta wiraswata dengan jumlah 15 0responden atau 13.5%, berdasarkan 

pendapatan responden  < Rp 3.000.000,- sebanyak 72 orang atau 37,5%, pendapatan 

sebesar Rp 3.000.001 sampai Rp 5.000.000,- berjumlah sebanyak  49 responden atau 

25,5%, selanjutnya pendapatan responden sebesar Rp 5.000.001,- sampai Rp 

7.000.000,- dengan jumlah 12 responden atau 7%, dan untuk pendapatan responden 

sebesar Rp 7.000.001,- sampai Rp 10.000.000,- dengan jumlah sebanyak 34 
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responden atau 18 % dan yang terakhir dengan angka pendapatan > Rp 10.000.000 

sebanyak 22 orang atau 12 %. 

Berdasarkan profil pendidikan SMP terdapat  sebanyak 19 responden atau 

10.5%, responden yang berpendidikan D1/D2/D3 memperoleh hasil sebanyak 22 

responden atau 12%, yang berpendidikan SMA/SMK/MA memperoleh hasil 

sebanyak 93 koresponden atau 49% dan yang terakhir  berpendidikan S1/S2 

memperoleh hasil sebanyak 55 responden atau 28,5%, berdasarkan kegemaran 

responden yang gemar mengunjungi Café  sebanyak 120 responden atau 63%, 

selanjut nya yang tidak gemar mengunjungi Cafe sebanyak 69 responden atau 37%, 

berdasarkan café yang sering dikunjungi responden yang memilih Café Chemistree 

sebanyak 18 responden atau 10%, yang sering mengunjungi Café kez bakery 

sebanyak 23 responden atau 12.5%, selanjut nya yang sering mengunjungi  Teras 

Café sebanyak 26 responden atau 14%, yang memilih Socialities & Crib sebanyak 49 

responden atau 25.5%, De Bottle 57 responden atau 29.5%, sedangkan yang memilih 

lain nya sebanyak 16 responden atau 8.5%.  

Berdasarkan frekuensi  responden mengunjungi Café selama 1 kali seminggu 

sebanyak 38 koresponden atau 19.5%, yang mengujungi café selama 1-3 kali 

seminggu sebanyak 37 responden atau 18.5%, yang mengunjungi selama 1 kali dalam 

3-4 bulan sebanyak 53 responden atau 28.5%, selanjut nya yang mengunjungi café 

selama 3 kali dalam setahun sebanyak 53 responden atau 28.5%, dan yang terakhir 

yang mengunjungi café selama  1 kali dalam setahun sebanyak 8 koresponden atau 

5% maka di dapati hasil sebagai berikut :  
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1. Hasil hipotesis H1 di terima, variable Brand menghasilkan nilai sig. yang 

lebih kecil dari 0.05, yaitu 0.000 dengan nilai B -0.52900 (negatif) maka 

menandakan bahwa variable Brand berpengaruh signifikan negatif terhadap 

purchase intention. 

2. Hasil hipotesis H2 di terima, variable fitur menghasilkan nilai sig. yang lebih 

kecil dari 0.05, yaitu 0.000 dengan nilai B -0.10500 (negatif) maka 

menandakan bahwa variable fitur berpengaruh signifikan negatif terhadap 

purchase intention. 

3. Hasil hipotesis H3 di terima, variable Price menghasilkan nilai sig. yang lebih 

kecil dari 0.05, yaitu 0.000 dengan nilai B 0.90900 (positif) maka 

menandakan bahwa variable fitur berpengaruh signifikan positif terhadap 

purchase intention. 

4. Hasil hipotesis H4 di terima, variable Social Influence menghasilkan nilai sig. 

yang lebih kecil dari 0.05, yaitu 0.000 dengan nilai B 0.48400 (positif) maka 

menandakan bahwa variable social influence berpengaruh signifikan positif 

terhadap purchase intention. 

 

5.2 Saran 

Saran dari peniliti setelah mendapatkan hasil dari pengolahan data – data 

konsumen dari penelitian, bahwa untuk yang mendirikan café atau yang sudah 

memiliki café agar lebih memerhatikan dan  mengutamakan variable harga dan fitur 

dan untuk penelitian selanjut nya agar peneliti selanjut nya dapat memasukan juga 
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variable  produk untuk mendukung hasil penelitian dan memberikan masukan yang 

lebih baik lagi.  

Saran lain yang dapat di pertimbangkan oleh peneliti selanjut nya agar dapat 

mencantumkan juga pertanyaan di kuisioner berupa pertanyaan-pertanyaan yang 

dapat lebih menguatkan variable- variable yang di teliti seperti pertanyaan budget 

yang di rela di keluarkan oleh konsumen saat berkunjung di café pilihan nya.  
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