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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Citra Merek pada Cuanki Serayu dirasa sudah baik. Hal tersebut didukung 

dari konsumen Cuanki Serayu yang memberikan respon yang baik 

terhadap elemen-elemen Citra Merek yang ada di Cuanki Serayu. Namun 

hal ini sedikit dihiraukan oleh konsumen karena pada dasarnya konsumen 

membeli produk Cuanki Serayu atas dasar ketertarikan terhadap 

produknya. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak adanya pesaing secara 

langsung yang memiliki produk sejenis dengan harga bersaing. 

2. Kualitas Produk yang baik menjadikan Cuanki Serayu ini berkesan 

dibenak konsumen. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari segi kualitas rasa 

yang diberikan oleh Cuanki Serayu dan didukung dari konsumen Cuanki 

Serayu yang memberikan respon yang baik terhadap elemen-elemen 

Kualitas Produk. Tidak menutup kemungkinan para konsumen akan 

merekomendasikan produk Cuanki Serayu terhadap orag lain baik itu 

dekat maupun yang jauh. Sedikit kekurangannya adalah dari segi inovasi 

yang tidak kunjung berubah. Hal ini menjadi pertimbangan tersendiri bagi 

para konsumen untuk berkunjung ulang ke Cuanki Serayu Bandung. 

3. Keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen Cuanki Serayu 

sudah pasti, namun untuk memastikan agar konsumen akan membeli ulang 

produk Cuanki Serayu, sebaiknya dilakukan usaha-usaha yang dapat 

mendukung tertariknya konsumen untuk membeli ulang. Misal dengan 

melakukan promosi yang lebih unik, inovasi produk yang berbeda, dan 

meningkatkan kualitas rasa dari produk Cuanki Serayu itu sendiri.  
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4. Keputusan pembelian konsumen pada Cuanki Serayu dipengaruhi oleh 

citra merek dan kualitas produk. Variabel kualitas produk memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian pada konsumen 

Cuanki Serayu Bandung. Sementara itu, variabel citra merek tidak 

berpengaruh signifikan. Pengaruh variabel kualitas produk terhadap 

variabel keputusan pembelian sangat besar. Sedangkan besarnya pengaruh 

secara proporsional yang disebabkan oleh variabel lain di luar kedua 

variabel tersebut dikatakan sangat lemah. Hal ini menunjukkan bahwa ada 

variabel atau faktor lainnnya yang tidak dibahas dalam penelitin ini yang 

juga berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian di Cuanki Serayu seperti 

faktor harga, suasana tempat serta faktor-faktor lainnya. Dari kedua 

variabel yang dibahas dalam penelitian ini, kualitas produk memiliki 

pengaruh yang lebih besar terhadap keputusan pembelian dibandingkan 

dengan citra merek. Hal ini mengindikasi apabila Cuanki Serayu ingin 

meningkatkan keputusan pembelian konsumen maka perbaikan yang 

dilakukan harus lebih fokus kepada kualitas produk di Cuanki Serayu 

Bandung. 

 

5.2 Saran 

 Adapun saran untuk penelitian ini terutama untuk Cuanki Serayu Bandung 

adalah sebagai berikut : 

1. Sebaiknya Cuanki Serayu mempertimbangkan untuk membuat area parkir 

khusus bagi pelanggan demi keamanan bersama. 

2. Promosi harus lebih ditingkatkan untuk menarik konsumen, terutama 

mempertahankan konsumen yang sudah ada sebelumnya untuk tetap loyal 

melakukan pembelian di Cuanki Serayu Bandung. Promosi dapat 

dilakukan dengan melalui expo-expo kuliner, dan berbagai acara kuliner 

lainnya. 

3. Sebaiknya Cuanki Serayu mempertimbangkan untuk melakukan promo-

promo unik dan konsep baru dalam strategi penjualan. 
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4. Menjaga cita rasa dan kualitas produk yang telah dikenal baik oleh 

pelanggan agar tetap mampu bersaing dengan yang lain. 

 

 


