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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Secara umum penelitian ini menunjukkan hasil analisis deskriptif

menunjukkan bahwa kondisi penilaian responden terhadap variabel-variabel

penelitian ini secara umum sudah baik. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya

tanggapan kesetujuan yang tinggi dari responden terhadap kondisi dari masing-

masing variabel penelitian. Dari hasil tersebut selanjutnya diperoleh bahwa enam

variabel independen yaitu variabel lokasi, merchanise, harga, promosi, suasana

toko dan pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian

konsumen (variabel dependen). Penjelasan dari masing-masing variabel dijelaskan

sebagai berikut

1. Berdasarkan uji t diperoleh nilai variabel penelitian yaitu lokasi

(2,091), merchandise(1,992), harga (2,054)), promosi (0,025)suasana

toko(2,383) dan pelayanan (0,813)). Jika dibandingkan dengan (1,986)

maka nilai > . Hal ini menunjukkan bahwa lokasi, merchandise,

harga, suasana toko, di swalayan kandis mempunyai pengaruh signifikan

terhadap keputusan pembelian konsumen. Sedangkan jika t tabel(1,986) maka

nilai t hitung < t tabel. Hal ini menunjukkan bahwa promosi dan pelayanan tidak

signifikan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Dimana elemen

suasana toko merupakan elemen yang paling mempengaruhi keputusan

pembelian di swalayan kandis.
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2. Berdasarkan uji f diperoleh nilai sebesar 32,517. Hal ini menunjukkan

bahwa nilai 32,517> 2,198. Hal ini menunjukkan bauran ritel

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian

konsumen.

3. Berdasarkan nilai koefisien determinasi ( /square) diperoleh 0,656 atau

sebesar 65,6 %. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas secara

bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel terikat sebesar 65,6%

sedangkan sisanya 34,4 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti

dalam penelitian ini.

6.2 Saran

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab V dan

kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Meskipun secara keseluruhan variabel lokasi, merchandise, harga, promosi,

suasana toko dan pelayanan terkesan baik bagi konsumen, akan lebih baik lagi

pihak Swalayan Kandis lebih meningkatkan pelaksanaan variabel tersebut,

misalnya dapat berupa menciptakan keunikan toko tersendiri. Sehingga

konsumen merasa tertarik dan menjatuhkan pilihannya untuk berbelanja di

Swalayan Kandis dan pada akhirnya Kandis Swalayan Kandis dis Swalayan

menjadi pilihan utama untuk berbelanja.

2. Mengacu pada kesimpulan penulis menyarankan kepada pemilik agar

mempertahankan suasana toko pada saat sekarang ini. Suasana toko menurut
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regresi parsial merupakan variabel yang sangat mempengaruhi, ini bisa dilihat

nilai koefisien sebesar 2,383.

3. Untuk para pelanggan agar membawa teman- teman untuk berbelanja di

Swalayan kandis

4. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya meneliti variabel lain dari bauran ritel

yang lebih mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.


