
115 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Bauran Eceran yaitu 

(produk, harga, lokasi, promosi, presentasi, dan layanan pelanggan) Terhadap 

Keputusan Pembelian Ulang Konsumen dalam berbelanja di Toserba Indrako 

Teluk Kuantan. Dari hasil penelitian terhadap model dan pengajuan hipostesis 

yang dilakukan maka didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 

ulang konsumen di Toserba Indrako Teluk Kuantan. Hal ini dilihat dari hasil 

uji t hitung, yaitut hitung (2,624) > t tabel (1,985) dan sig (0,010) < (0,05). 

2. Harga berpengaruh negative dansignifikan terhadap keputusan pembelian 

ulang konsumen di Toserba Indrako Teluk Kuantan. Hal ini dilihat dari hasil 

uji t hitung, yaitut hitung (-2,704) > t tabel (1,985) dan sig (0,010) < (0,05). 

3. Lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 

ulang konsumen di Toserba Indrako TelukKuantan. Hal ini dilihat dari hasil 

uji t hitung, yaitut hitung (4,371) > t tabel (1,985) dan sig (0,010) < (0,05). 

4. Promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 

ulang konsumen di Toserba Indrako Teluk Kuantan. Hal ini dilihat dari hasil 

uji t hitung, yaitut hitung (6,074) > t tabel (1,985) dan sig (0,010) < (0,05). 



116 
 

5. Presentasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 

ulang konsumen di Toserba Indrako Teluk Kuantan. Hal ini dilihat dari hasil 

uji t hitung, yaitut hitung (4,942) > t tabel (1,985) dan sig (0,010) < (0,05). 

6. Layanan Pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian ulang konsumen di Toserba Indrako Teluk Kuantan. Hal ini dilihat 

dari hasil uji t hitung, yaitut hitung (5,235) > t tabel (1,985) dan sig (0,010) < 

(0,05). 

 

Berdasarkan uji f, maka diketahui bahwa secara simultan terdapat pengaruh 

yang signifikan dari variable bebas (produk, harga, lokasi, promosi, presentasi, dan 

layanan pelanggan) terhadap variable terikat (keputusan pembelian ulang). Hal ini 

dapat dibuktikan dengan melihat hasil nilai F hitung (200.327) > F tabel (2.20) dengan 

Sig. (0,000) < 0,1. 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R²) menunjukkan bahwa variabel 

terikat (keputusan pembelian ulang) dipengaruhi oleh variabel bebas (produk, harga, 

lokasi, promosi, presentasi, dan layanan pelanggan), besar pengaruhnya adalah 

sebesar sebesar 0,963 atau 96,3%. 

Dari hasil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Bauran Eceran (retailing 

mix) Berpengaruh Terhadap Keputusan Pembelian Ulang Konsumen (repeat 

purchasing) di Toserba Indrako Teluk Kuantan. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka didapatkan 

terdapat pengaruh antara bauran eceran terhadap keputusan pembelian ulang 

konsumen di Toserba Indrako Teluk Kuantan. Oleh sebab itu, pihak dari Toserba 

Indrako Teluk Kuantan harus senantiasa meningkatkan pengetahuannya terhadap 

segala faktor yang memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumen dalam berbelanja 

di Toserba Indrako Teluk Kuantan. Maka dari itu, penulis memilki beberapa saran 

sebagai berikut : 

1. Dalam rangka memperbaiki strategi produk, maka perusahaan haruslah 

menjaga agar produk mereka selalu memilki varian, agar konsumen tidak 

merasa bosan, dan mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang 

beranekaragam. Selain itu, produk yang ada haruslah selalu dalam 

keadaan baru, jangan sampai ada produk yang sudah mau kadaluarsa 

masih saja dipajang di rak (etalase) 

2. Dalam rangka memperbaiki strategi harga, maka perusahaan haruslah 

menetapkan harga yang sesuai dengan harga pasaran dan mampu bersaing 

dengan harga yang ditetapkan oleh para pesaing. 

3. Dalam rangka memperbaiki strategi lokasi, maka perusahaan akan lebih 

baik menempatkan juru parkir demi terjaganya keamanan dan 

kenyamanan kendraan konsumen yang berbelanja. 
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4. Dalam rangka memperbaiki strategi promosi, perusahaan haruslah 

senantiasa melakukan promosi melalui media masa (media online) serta 

memberikan diskon yang lebih menarik lagi dari sebelumnya. 

5. Dalam rangka memperbaiki strategi presentasi, pihak dari perusahaan 

hendaknya terus memperbaiki rak dan memposisikan barang agar lebih 

mudah konsumen dalam mencari produk yang dibutuhkan. Selain itu 

suasana seperti pendingin ruangan juga harus terus diperbaiki. 

6. Dalam rangka memperbaiki strategi layanan pelanggan, pihak perusahaan 

harus cekatan dalam menempatkan karyawan yang lebih professional 

dalam melayani konsumen ketika berbelanja, serta menyediakan kotak 

saran dari konsumen untuk Toserba Indrako TelukKuantan. 

 

 

 

 

 


