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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan di Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Strategi pasar yang dilakukan Sarang Cekeran Midun termasuk sudah tepat 

namun kurang dihiraukan oleh konsumen karena banyaknya konsumen yang 

tidak terlalu memperdulikan tagline dari Sarang Cekeran Midun. Hal tersebut 

bisa terjadi karena tidak adanya pesaing secara langsung yang memiliki 

konsep penjualan seperti Sarang Cekeran Midun ini yang menjadikan Sarang 

Cekeran Midun sebagai marketleader. Hal ini tentunya menjadi nilai unggulan 

dari Sarang Cekeran Midun. 

2. Experiential marketing yang baik menjadikan Sarang Cekeran Midun ini 

berkesan dibenak konsumen. Hal tersebut dapat menjadi sebuah keunggulan 

bagi Sarang Cekeran Midun karena dengan adanya kesan yang timbul dibenak 

konsumen maka ada kemungkinan konsumen tersebut akan melakukan 

pembelian ualng atau bisa jadi konsumen tersebut menjadi sarana promosi 

word of mouth yang dengan memberikan referensi kepada teman-temannya. 

3. Secara keseluruhan  keputusan pembelian pada Sarang Cekeran Midun ini 

yaitu orang akan membeli namun masih enggan untuk pembelian kembali 

kecuali jika Sarang Cekeran Midun ini menambahkan menu yang lebih 

bervariasi, menyediakan lahan parkir, meningkatkan kenyamanan dengan 

mengurangi antrian yang tersedia bisa dengan penambahan gerai atau 

membuka cabang, memasang kerai atau tirai plastik untuk mengurangi polusi 

udara dan debu karena letak Sarang Cekeran Midun ini yang berada di pinggir 

jalan utama, dan adanya promo diskon.   

4. Keputusan pembelian Sarang Cekeran Midun di pengaruhi oleh strategi pasar 

dan experiential marketing. Namun hanya variabel experiential marketing 

yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian di 



93 

 

 

 

Sarang Cekeran Midun. Sementara itu, variabel strategi pasar tidak 

berpengaruh secara signifikan sehingga bisa diabaikan. Dan pengaruh variabel 

experiential marketing tersebut terhadap variabel keputusan pembelian adalah 

kurang kuat. Sedangkan besarnya pengaruh secara proporsional yang 

disebabkan oleh variabel lain di luar kedua variabel tersebut dikatakan besar. 

Hal ini menunjukkan bahwa ada variabel atau faktor lainnya yang tidak 

dibahas dalam penelitian ini yang juga berpengaruh juga terhadap keputusan 

pembelian di Sarang Cekeran Midun seperti citra, tempat serta faktor-faktor 

lainnya 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka diajukan saran sebagai berikut : 

1. Penambahan menu menjadi lebih bervariasi dapat membuat konsumen tidak 

mudah bosan dan selalu menimbulkan rasa penasaran di benak konsumen 

dengan menu yang tersedia, hal ini juga di harapkan dapat meningkatkan 

penjualan pada Sarang Cekeran Midun. Misalnya dengan menambahkan rasa 

kuah baru setiap 6bulan sekali. 

2. Membuka cabang atau penambahan gerai dapat meningkatkan kenyamanan 

dan mengurangi terjadinya antrian pengunjung, selain itu pemanfaatan lahan 

kosong milik UNPAD dan bekerjasama dengan pengelola lahan tersebut untuk 

dijadikan sebagai lahan parkir dapat mengatasi masalah susahnya lahan parkir, 

hal ini juga di harapkan dapat meningkatkan penjualan pada Sarang cekeran 

Midun. 

3. Pemasangan kerai atau tirai plastik dapat mengurangi debu dan polusi 

kedaraan, hal ini juga di harapkan dapat meningkatkan penjualan pada Sarang 

Cekeran Midun. 

4. Melakukan revisi harga yang lebih sesuai atau mengadakan promosi diskon 

seperti happy hour, buy 1 get 1, diskon 15% setiap hari rabu dapat menarik 

konsumen untuk melakukan pembelian, hal ini juga di harapkan dapat 

meningkatkan penjualan Pada Sarang Cekeran Midun. 
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5. Penelitian selanjutnya bisa dilakukan dengan melihat variabel lain yang 

mempengaruhi keputusan pembelian. Variabel citra dan place bisa digunakan 

untuk meneliti lebih lanjut dari keputusan pembelian untuk membeli kembali 

ke Sarang Cekeran Midun. 

 

 

 


