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BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya,

maka penulis menarik beberapa kesimpulan atas hasil analisis tersebut yaitu:

1. Hasil penelitian mengenai Pengaruh Bauran Eceran (Retailing Mix)

Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Swalayan Rizki Di Pasir Pengaraian

Kabupaten Rokan Hulu, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

Persamaan regresi Y = -3.609 + 0,189X1+ 0,136X2 + 0,169X3 + 0,292X4 +

0,268X5 + 0,184X6 + e

artinya variabel independen yakni lokasi, produk, harga, promosi, suasana

toko, dan layanan, berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen,

artinya apabila variabel independen naik, maka variabel dependen juga

meningkat, dan jika variabel independen turun, maka variabel dependen

juga menurun.

2. Dari hasil koefesien regresi yang didapat menunjukkan bahwa variabel

promosi (X4 = 0,292) menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi

kepuasan konsumen, kemudian diikuti variabel suasana toko (X5 = 0,268),

variabel lokasi (X1 = 0,189), variabel layanan (X6 = 0,184), variabel harga

(X3 = 0,169) sementara produk (X2 = 0,136) menjadi faktor terendah yang

memengaruhi kepuasan konsumen di Swalayan Rizki.
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3. Berdasarkan hasil uji t, bahwa variabel yang paling dominan

mempengaruhi kepuasan konsumen adalah variabel promosi (X4),

diketahui nilai thitung (3.837) > ttabel (1.985) dengan signifikan (0.00) < 0.05

paling besar dibandingkan dengan variabel lainnya.

4. Berdasarkan hasil koefesien determinasi diketahui nilai adjusted r square

sebesar 0,765, yang artinya variabel lokasi, produk, harga, promosi,

suasana toko, dan layanan mampu menjelaskan kepuasan konsumen di

Swalayan Rizki sebesar 76,5%, sementara sisanya sebesar 23,5%

dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka

diajukan beberapa saran sebagai pelengkap terhadap Bauran Eceran (Retailing

Mix) yang dapat diberikan oleh Swalayan Rizki sebagai berikut :

1. Diharapkan Swalayan Rizki agar dalam memberikan kepuasan konsumen,

hendaknya tetap mempertahatikan faktor-faktor Bauran Eceran (Retailing

Mix) meliputi lokasi, produk, harga, promosi, suasana toko, dan layanan.

2. Mengingat bahwa promosi merupakan variabel yang paling dominan,

maka disarankan kepada Swalayan Rizki untuk lebih  meningkakan

komunikasi informasi penjualan dan pembelian, mempengaruhi

konsumen, serta mengingatkan pasar sasaran yang bertujuan mengubah

sikap dan tingkah laku pembelian, yang tadinya tidak mengenal sehingga

menjadi pembeli dan mengingat produk tersebut..
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3. Sebaiknya perusahaan berusaha meningkatkan kinerjanya dan senantiasa

memperhatikan atribut yang memengaruhi kepuasan konsumen agar

tercipta kesesuaian antara persepsi dan harapan konsumen.

4. Kepada para peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan dapat

mengkaji faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepuasan konsumen

diluar variabel ini.


