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BAB V 

PENUTUP 

V.1 Kesimpulan 

Dalam bab ini peneliti menguraikan suatu kesimpulan yang merupakan hasil 

dari penelitian yang telah dilakukan tentang Pengaruh customer relations Barista 

Starbucks Coffee Terhadap Kepuasan Pelanggan. Berikut adalah hasil penelitian : 

a. Pada uji pertama yang dilakukan yaitu uji korelasi yang mana dalam

perhitungan nya meggunakan program Windows Statistic For Social Science

(SPSS) versi 20 terdapat nilai korelasi r yaitu = 0,847 nilai tersebut memiliki

hubungan yang sangat kuat karena terletak diantara 0,800 – 1,000. Maka

dapat disimpulkan bahwa hubungan antara customer relations (Variabel X)

terhadap Kepuasan Pelanggan (Variabel Y) memiliki hubungan yang sangat

kuat. Sedangkan hasil dari uji regresi penelitian ini adalah Y = 5.369 + 0.505

X. Hal ini menjelaskan jika koefisien regresi sebesar 0.505 x mempunyai arti

bahwa setiap bertambah satu satuan untuk customer relations maka kepuasan

pelanggan bertambah 0,505. Sehingga dapat dikatakan semakin tinggi

kualitas pelayanan barista di Starbucks Coffee Pondok Indah Mall 2 melalui

panduan Starbucks Coffee maka mampu mempengaruhi kepuasan dari

pelanggan.

b Hasil signifikasi hipotesis dapat diketahui nilai t tabel adalah 1,664. 

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan t hitung 19,953 > t table 1,664 

maka dapat diketahui bahwa  Ho ditolak dan Ha diterima (ada pengaruh). 

Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan 

antara customer relations terhadap Kepuasan Pelanggan dengan melakukan 

survei pada pelanggan tetap di Starbucks Coffee Pondok Indah Mall 2. 
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V.2 Saran 

Dari penelitian yang berjudul Pengaruh Customer Relations Barista Melalui 

Panduan Starbucks Coffee Terhadap Kepuasan Pelanggan. Maka peneliti 

memberikan beberapa saran, yaitu :  

1. Berdasarkan hasil penelitian adanya hubungan yang kuat antara kualitas

pelayanan dengan kepuasan pelanggan dan panduan Starbucks Coffee

mempunyai pengaruh besar, hal ini terjadi karena responden mempercayai

Starbucks Coffee Pondok Indah Mall 2 sebagai kedai kopi yang mampu

memenuhi kebutuhan dan kepuasan mereka. Sehingga diharapkan Starbucks

Coffee Pondok Indah Mall 2 kedepannya dalam melayani pelanggan tetap lebih

menerapkan panduan Starbucks Coffee.

2. Starbucks Coffee sebagai kedai kopi yang banyak peminat di masyarakat

Indonesia semoga mampu mempertahankan panduan Starbucks Coffee

ditengah – tengah persaingan dalam pelayanan dengan kedai kopi lain.
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