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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1   Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Kreasi nilai yang diciptakan oleh Alfamart cabang Cikutra Barat kepada 

konsumennya sudah tepat. Hal ini didukung oleh tersedianya berbagai 

macam jenis produk yang dijual di alfamart beraneka macam dengan 

varietas sekitar tiga ribu jenis merek produk lokal ditambah dengan merek 

private label yaitu “Pasti”. Selain itu, produk yang ditawarkan ukurannya 

lengkap, jumlah produk yang tersedia banyak dan penempatan produk di rak 

terlihat teratur dimana klasifikasi produk dibagi menjadi produk makanan 

dan bukan makanan. Keramahan karyawan yang selalu memberikan 

kehangatan dengan senyuman dan salam kepada konsumen yang datang 

serta kecepatan pelayanan  konsumen Alfamart, sehingga manfaat yang 

diberikan oleh perusahaan kepada konsumen lebih tinggi dari biaya yang 

dikeluarkan oleh karena itu konsumen merasa puas. 

2. Alfamart merupakan salah satu minimarket nasional yang sudah cukup lama 

berdiri dan memiliki Citra Merek yang baik dimata konsumen. Hal yang 

mendukung diantaranya, konsumen sangat mengenal merek dan logo 

Alfamart, mulai dari masyarakat perkotaan hingga masyarakat pedesaan 

sudah tidak asing lagi dengan minimarket Alfamart, Alfamart menjangkau 

seluruh wilayah di Indonesia. Begitu banyaknya penghargaan-penghargaan 

yang diraih oleh Alfamart memberikan kesan citra positif yang sangat kuat 

terutama pada pertengahan 2007, Alfamart dinobatkan sebagai jaringan 

minimarket pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikat ISO 

9001:2000 untuk sistem manajemen mutu. Salah satu manfaat yang 

diberikan oleh alfamart adalah peningkatkan pelayanan terhadap 
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konsumennya. alfamart bekerja sama dengan PT.Telekomunikasi Indonesia 

untuk semakin memudahkan konsumennya dalam pembayaran 

berlangganan Telkomvision, Telkom Speedy, Flexi, dan telepon rumah. 

Tersedianya layanan belanja online yaitu alfaonline.com sangat sesuai 

dengan gaya hidup modern masyarakat saat ini, dimana kecanggihan 

teknologi melalui akses internet dapat mempermudah konsumen dalam hal 

berbelanja.  

3. Keputusan Pembelian konsumen Alfamart cabang Cikutra Barat  dapat 

terlihat dari banyaknya orang/ konsumen yang melakukan tindakan 

pembelian. Hal ini didukung oleh kegiatan berbelanja yang tujuannya untuk 

memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Konsumen merasa 

perlu dan sangat penting karena konsumen membutuhkan tempat berbelanja 

yang aman dan nyaman serta mudah dijangkau. Kemudahan informasi 

tempat ditunjang dari tingkat sosialisasi masyarakat yang tinggi dan karena 

faktor lokasi yang startegis berada di pinggir jalan raya Cikutra Barat, 

sehingga untuk mencari informasi tempat menuju Alfamart cabang Cikutra 

Barat mudah, dan karena faktor lain seperti selalu tersedianya barang atau 

keragaman produk, keramah-tamahan karyawan, dan kecepatan pelayanan 

sehingga sangat banyak yang merekomendasikan berbelanja di Alfamart 

cabang Cikutra Barat. Alfamart cabang Cikutra Barat dapat memuaskan 

kebutuhan konsumen sehingga konsumen sangat berminat dan pasti untuk 

datang kembali ke Alfamart cabang Cikutra Barat. 

4. Keputusan Pembelian konsumen Alfamart cabang Cikutra Barat di 

pengaruhi oleh Kreasi Nilai dan Citra Merek. Namun hanya variabel Citra 

Merek yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian konsumen Alfamart cabang Cikutra Barat. Sementara itu variabel 

Kreasi Nilai tidak berpengaruh secara signifikan sehingga bisa di abaikan. 

Dan pengaruh pengaruh variabel Citra Merek terhadap Keputusan 

Pembelian adalah sangat kuat. Sedangkan besarnya pengaruh secara 

proporsional yang disebabkan oleh variabel lain di luar kedua variabel 

tersebut dikatatakan sangat lemah. Hal ini menunjukkan bahwa ada variabel 
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atau faktor lainnnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini yang juga 

berpengaruh juga terhadap Keputusan Pembelian di Alfamart cabang 

Cikutra Barat. 

 

5.2     Saran 

  Berdasarkan hasil pembahasan yang dirangkum dalam kesimpulan di 

atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut : 

1. Mempeluas tempat parkir, atau paling tidak mengatur tempat parkir dengan 

baik jadi disediakan parkir khusus motor dan mobil sehingga memudahkan 

akses keluar masuk kendaraan pengunjung Alfamart cabang Cikutra Barat 

terutama yang membawa kendaraan beroda empat, sehingga konsumen 

lebih merasa nyaman selama berbelanja. Dan agar konsumen yang telah 

selesai berbelanja dapat mengeluarkan kendaraannya dengan mudah. 

2. Tersedianya layanan wi-fi dan adanya meja dan kursi, untuk membuat 

konsumen merasa nyaman untuk berada di area ritel dan bisa dijadikan 

tempat untuk bersantai atau nongkrong terutama oleh anak muda. 

3. Kebijakan harga, dengan memberikan diskon dan penawaran khusus untuk 

jenis barang tertentu bagi konsumen. 

4. Memperbanyak jumlah toko dan memperluas cakupan area alfaonline.com, 

sementara ini alfaonline baru mengcover lima ratus empat puluh toko yang 

memiliki cakupan area di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang ,Bekasi, 

Bandung, dan Surabaya, sehingga diharapkan semua masyarakat Indonesia 

dapat menikmati layanan ini. dan dijadikan sebagai strategi keunggulan 

bersaing dan nilai tambah bagi perusahaan. 

 

http://danytrilaksono.com/alfaonline-com-toko-belanja-online-murah-promo-heboh-jual-barang-hanya-rp-1/

