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V.  KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Kesimpulan 

Kualitas produk berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan di Cafe Tempo 

Gelato Yogyakarta. Hubungan kausal tersebut menunjukkan bukti bahwa semakin baik 

persepsi konsumen terhadap kualitas produk yang ditawarkan oleh Cafe Tempo Gelato 

Yogyakarta, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepuasan mereka. Kualitas pelayanan 

berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan di Cafe Tempo Gelato Yogyakarta. 

Artinya semakin tinggi tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak manajemen 

cafe tersebut maka akan semakin tinggi pula tingkat kepuasan pelanggan. Harga 

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan di Cafe Tempo 

Gelato Yogyakarta, artinya semakin baik persepsi pelanggan terhadap harga produk gelato 

di Cafe Tempo Gelato di Yogyakarta tidak selalu diikuti dengan semakin tinggi atau 

rendahnya tingkat kepuasan pelanggan. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa bagi 

pelanggan Cafe Tempo Gelato di Yogyakarta, harga gelato bukan faktor determinan yang 

mempengaruhi tingkat kepuasan mereka. Servicescape berpengaruh positif terhadap 

kepuasan pelanggan di Cafe Tempo Gelato Yogyakarta. Pengertianya semakin baik kesan-

kesan pelanggan terhadap perancangan lingkungan fisik di Cafe Tempo Gelato Yogyakarta, 

maka akan semakin tinggi pula tingkat kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan 

berpengaruh positif terhadap minat beli ulang di Cafe Tempo Gelato Yogyakarta memberi 

bukti bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan, maka akan semakin kuat minat 

pelanggan untuk melakukan pembelian ulang. Konsumen merasa puas sehingga timbul niat 
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untuk mengunjungi kembali cafe dikarenakan fasilitas dan kualitas yang diberikan cafe 

dinilai bagus. 

B. Implikasi 

1. Implikasi Manajerial 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, yang dapat digunakan 

pihak Tempo  Gelato Yogyakarta sebagai bahan pertimbangan dalam strategi 

pemasaran dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan yang nantinya 

akan mempengaruhi peningkatan pada volume penjualan produk. Pihak manajemen 

Cafe Tempo Gelato di Yogyakarta perlu memprioritaskan kebijakan yang terkait 

dengan kualitas produk, kualitas pelayanan, dan servicescape.  Cara yang dapat 

dilakukan diantaranya adalah : 

a. Tempo Gelato perlu mempertahankan cita rasa produk nya, menggunakan 

bahan yang berkualitas, menjaga kebersihan dapur, dan melakukan quality 

kontrol pada saat mengolah produk.  

b. Karyawan khususnya dalam memberikan pelayanan perlu mempertahankan 

keramahan pada pelangganya khususnya pada saat suasana cafe tergolong 

ramai. 

c. Tempo Gelato perlu melakukan pembenahan pada lingkungan fisik melalui 

penambahan penerangan dan suhu  cafe , memperluas area parkir, dan lebih 

menajamkan aroma gelato agar menjadi ciri khas dari Cafe Tempo Gelato. 
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2. Implikasi Teoris  

 Berdasarkan teori dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nuri dan 

Sri (2016), penelitain ini mengembangkan teori bahwa terdapat faktor lain yang 

dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan yaitu harga dan servicescape.  

Untuk variabel harga memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan sedangkan 

untuk variabel servicescape memiliki pengaruh positif dan signifikan.  

3. Keterbatasan Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan penyebaran angket secara langsung dan tidak 

langsung (melalui google forms) sehingga terdapat kemungkinan terjadinya bias 

dalam pengisiannya, khususnya pada pengisian melalui google forms. Dikarenakan 

peneliti tidak bertatap muka secara langsung sehingga tidak ada kontrol langsung, 

sehingga informasi yang diperoleh terbatas. Selain itu, untuk penelitan selanjutnya 

perlu menambahkan variabel-variabel bebas lain yang diindikasikan kuat 

mepengaruhi kepuasan pelanggan. Jika dimungkinkan secara teori maupun praktik, 

peneliti selanjutnya juga perlu melakukan pengembangan model penelitian dengan 

menambahkan variabel pemediasi misalnya persepsi nilai (perceived value), atau 

menambah kan variabel pemoderasi, misalnya promosi dan word of mouth (WOM). 

Peneliti selanjutnya juga perlu memperluas cakupan penelitian agar hasil penelitian 

nantinya dapat lebih obyektif dan dapat digeneralisasikan. 
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