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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hasil 

hipotesis awal yang menyatakan terdapat pengaruh Lingkungan Fisik 

(servicescape) yang terdiri dari Kondisi Latar Belakang Suasana (Ambient), 

Dimensi Desain, dan Dimensi Sosial berpengaruh positif terhadap Kepuasan 

Konsumen pada Taman Santap Rumah Kayu di Bandar Lampung, sehingga 

hipotesis diterima. Hal ini berdasarkan pada alasan berikut, 

1. Hasil uji t sub variabel diketahui bahwa nilai t hitung pada variabel 

Lingkungan Fisik (Servicescape) (X) yaitu Kondisi Latar Belakang Suasana 

(Ambient), Dimensi Desain, dan Dimensi Sosial lebih besar dari t tabel, serta 

hasil uji f hitung lebih besar dibandingkan nilai f tabel, dengan nilai 

signifikansi dibawah alpha yang telah ditentukan.  Hal ini menunjukkan 

semua variabel Lingkungan Fisik (Servicescape) (X) memiliki pengaruh yang 

positif terhadap Kepuasan Konsumen (Y) pada Taman Santap Rumah Kayu 

di Bandar Lampung, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho 

ditolak  
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2. Hasil uji R 2  menunjukkan sumbangan variabel X (servicescape) berperan 

dalam mempengaruhi variabel Y (Kepuasan Konsumen) sebesar 59,4% dan 

sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

3. Jika dilihat dari besar persentase masing-masing variabel Lingkungan Fisik 

(Servicescape) (X), Dimensi Sosial bepengaruh paling rendah terhadap 

Kepuasan Konsumen pada Taman Santap Rumah Kayu di Bandar Lampung. 

Hal ini dikarenakan masih ada sebagian responden yang beranggapan 

lingkungan sosial yang diciptakan Taman Santap Rumah Kayu masih belum 

maksimal. Selanjutnya, Karakteristik dimensi desain memberikan nilai 

pengaruh yang paling tinggi. Hal ini dikarenakan sebagian besar responden 

menyukai dan menikmati desain dan arsitektur bertema tradisional dan 

pepohonan hijau yang diciptakanTaman Santap Rumah Kayu Bandar 

Lampung. 

 

5.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan terkait penelitian ini adalah sebagai berikut, 

1. Taman Santap Rumah Kayu, sebaiknya senantiasa meningkatkan dimensi 

sosial. Restoran sebaiknya lebih meningkatkan lingkungan sosial dengan cara 

pendelegasian tugas untuk karyawan atau penempatan karyawan-karyawan 

pada pos-pos pelayanan yang ada agar konsumen mudah untuk menjangkau 

karyawan apabila dibutuhkan mengingat area restoran yang cukup besar, 

menambah jumlah karayawan pada setiap pos pelayanan, melayani dengan 

profesional terhadap tugas dan wewenangnya, selalu tanggap dan mengerti 



83 
 

keinginan konsumen, melayani dengan tulus dan ikhlas sehingga terjalin 

hubungan emosional yang baik antara karyawan dengan konsumennya, serta 

memberikan pelatihan kepada karyawannya bagaimana berpenampilan yang 

baik, bersih dan rapih, bagaimana menyapa dengan baik, memberikan salam, 

dan selalu sopan terhadap konsumen. Keseluruhan hal tersebut agar tercipta 

sebuah lingkungan sosial yang baik, sehingga hal ini dapat membantu 

menciptakan kepuasan konsumen pada Taman Santap Rumah Kayu di Bandar 

Lampung. 

2. Taman Santap Rumah Kayu sebaiknya senantiasa mempertahankan dan 

meningkatkan kondisi latar belakang suasana (ambient). Hal ini disebabkan 

variabel Latar Belakang Suasana merupakan variabel dominan kedua yang 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Restoran sebaiknya senantiasa 

mempertahankan kondisi lingkungan yang bersih, suhu udara yang baik 

pencahayaan yang tepat dan lebih memperhatikan latar belakang musik 

dengan memberikan musik-musik yang menciptakan suasana nyaman bagi 

konsumen dalam menikmati lingkungan fisik di restoran, lebih 

memaksimalkan suasana alam seperti suara burung yang berkicau, serta lebih 

memaksimalkan aroma masakan yang dapat mempengaruhi konsumen untuk 

menyantap makanan,  yang pada akhirnya akan tercipta juga kepuasan 

konsumen. 

3. Taman Santap Rumah Kayu sebaiknya senantiasa mempertahankan dan 

meningkatkan dimensi desain. Hal ini disebabkan karena variabel dimensi 

desain merupakan variabel dominan yang berpengaruh paling besar pertama 

terhadap kepuasan konsumen. Restoran sebaiknya terus mempertahankan 
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desain dan arsitektur yang menarik berupa pepohonan hijau, memperluas 

lahan parkir, menambah ornamen-ornamen interior dengan memadukan 

skema warna dengan lukisan-lukisan yang unik,  dan menambah fasilitas-

fasilitas lain yang dapat memaksimalkan kinerja lingkungan fisik dalam 

mempengaruhi konsumen sehingga terciptanya kepuasan konsumen.  

 


