
BAB VI 

PENUTUP 
 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan pada BAB I, maka dapat 

disimpulkan  

1. Varibel-variabel unsur Experiential Marketing yang mempengaruhi Loyalitas 

Pelanggan adalah sense (panca indera), fell (perasaan) dan think (berfikir). 

Dimana unsur sense (panca indera) diperoleh nilai sebesar 3,053, sedangkan 

unsur fell (perasaan) sebesar 2,376 dan unsur think (berfikir) sebesar 2,356 

dengan perbandingan nilai ttabel yaitu 1,998. 

2. Usulan strategi pemasaran untuk meningkatkan loyalitas pelanggan di Cafe 

Ice Cream Durian Asli yaitu sebagai berikut: 

a. Memotivasi pelanggan untuk mencoba produk yang ditawarkan dengan  

produk sesuai dengan selera pelanggan, dan manfaatkan fasilitas cafe yang 

tersedia dengan semaksimal mungkin dengan menarik perhatian pelanggan 

melalui hal-hal yang meninggalkan kesan yang kuat, misalnya seperti 

desain dan layout cafe yang menarik. 

b. Usulan strategi dengan mengevaluasi kinerja karyawan dalam 

menawarkan produk kepada pelanggan dengan memperhitungkan kondisi 

mood pelanggan. 

c. Usulan strategi dengan melakukan inovasi terhadap produk, menghasilkan 

varians menu rasa yang berragam, dan membuat program bersama 

pelanggan agar cafe cepat tanggap terhadap kebutuhan pelanggan. 

 

6.2 Saran 

Berikut adalah saran-saran yang dapat diberikan pada penelitian ini, antara 

lain adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan pihak Cafe Ice Cream Durian Asli untuk dapat meningkatkan 

variabel yang mempengaruhi loyalitas pelanggan, pihak Cafe Ice Cream 

Durian Asli harus memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana 
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menciptakan mood dan suasana hati yang positif yang senang, semangat, 

puas dan santai pada saat sebelum, sedang dan setelah mencoba produk 

Cafe Ice Cream Durian Asli, karena suasana hati atau emosi terjadi pada 

saat pelanggan sedang menggunakan suatu produk. Serta memaksimalkan 

terhadap kinerja karyawan terutama kepada karyawan yang memiliki 

kemampuan yang baik dalam berinteraksi. 

2. Diharapkan pihak Cafe Ice Cream Durian Asli dapat lebih memaksimalkan 

usaha dalam act dan realte marketing. Hal ini dapat dilakukan dengan 

mengadakan acara-acara yang yang melibatkan pemilik, karyawan serta 

pelanggan yang mampu menghadirkan asosiasi-asosiasi yang positif. Hal-

hal tersebut bisa membuat Cafe Ice Cream Durian Asli menjadi status soial 

bagi pelanggan dan membuat pelanggan merasa tergabung dengan suatu 

lingkungan sosial. 

3. Penelitian sebaiknya dilakukan di lebih banyak cafe-cafe di Pekanbaru, 

dengan demikian didapatkan perbedaaan dan pengaruh experiential 

marketing pada masing-masing cafe. 

4. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya sebaiknya mencari lebih lanjut 

terhadap model dan metode penelitian untuk mendapatkan faktor-faktor 

lain yang dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan pada sebuah cafe atau 

tempat makan dan minum lainnya yang kemungkinan tidak hanya terbatas 

pada experiential marketing. 

 


