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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Keragaman produk yang diterapkan pada KFC store Merdeka Bandung 

meliputi jenis produk, kualitas produk, variasi produk, ukuran produk 

dan jumlah produk. Kelengkapan produk yang dijual di KFC store 

Merdeka Bandung sangat penting untuk diperhatikan, karena faktor ini 

sangat menentukan apakah kebutuhan dan keinginan konsumen 

terpenuhkan atau tidak. Dalam kelengkapan produk, KFC 

memperhatikan dari berbagai macam dimensi seperti : jenis produk, 

keluasan, kedalaman, konsistensi, dan fleksibilitas. 

2. Kegiatan promosi yang diterapkan KFC store Merdeka Bandung 

meliputi seluruh lini seperti advertising, personal selling,direct 

marketing, sales promotion,dan public relations. Berdasarkan dari hasil 

kuesioner yang telah dilakukan, dapat ditark kesimpulan bahwa 

program promosi KFC hampir seluruhnya sudah berjalan dengan baik, 

hanya saja untuk personal selling dan public relation masih 

mendapatkan persepsi konsumen yang kurang baik. 
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3. Dilihat dari uji parsial setiap variabel bebas, dalam hal ini variabel 

keragaman produk (X1) dan bauran promosi (X2) berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap proses keputusan pembelian konsumen 

(Y). Hal ini dapat dilihat dari perbandingan nilai Thit dengan Ttab 

dimana setiap variabel bebas mempunyai nilai Thit > Ttab. Selain itu, 

dapat dilihat juga dari nilai signifikan dimana semua nilai signifikansi 

<0.05. 

4. Selanjutnya dari uji simultan, variabel keragaman produk (X1) dan 

bauran promosi (X2) secara simultan berpengaruh signfinikan terhadap 

proses keputusan pembelian konsumen (Y). Hal ini dapat dilihat dari 

perbandingan Fhit dengan Ftab dimana Fhit (36,717) > Ftab (3,09). 

5. Berdasarkan uji parsial yang diperoleh maka variabel bebas yang paling 

berpengaruh secara signifikan terhadap proses keputusan pembelian 

konsumen adalah variabel keragaman produk, hal ini dapat dilihat dari 

hasil Thit variabel keragaman produk (4,163) yang lebih besar dibanding 

Thit variabel bauran promosi (3,400). 

6. Nilai koefisien korelasi (R) adalah 0,656 yang artinya antara variabel 

keragaman produk dan bauran promosi dengan proses pengambilan 

keputusan pembelian konsumen terjadi hubungan yang kuat karena 

berada pada interval 0,600 – 0,799. Nilai R² adalah 0,431 yang artinya 

sebesar 43,1% variabel proses pengambilan keputusan pembelian dapat 

dijelaskan oleh variabel keragaman produk dan bauran promosi. 

Sisanya sebesar 56,9% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain 
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yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Persamaan regresi adalah Y = 

9,521 + 0,417 X1 + 0,225 X2. Arah hubungan adalah searah karena 

positif sehingga apabila variabel keragaman produk dan bauran promosi 

naik maka proses pengambilan keputusan akan naik pula. 

 

5.2. Saran 

Setelah mengadakan penelitian, pembahasan, serta analisis pada 

pengaruh keragaman produk dan bauran promosi terhadap proses pengambilan 

keputusan pembelian di KFC store Merdeka Bandung, penulis mencoba 

memberikan saran yang mungkin dapat memberikan manfaat sebagai bahan 

masukan atau perbaikan yang akan dilakukan oleh KFC. Adapun saran-saran yang 

dapat dikemukakan penulis antara lain : 

1. Program colonel link harus ditingkatkan lagi frekuensinya dengan 

melakukannya pada saat kondisi store tidak banyak pengunjung, 

sehingga karyawan bisa menawarkan produk secara langsung ke 

pelanggan tanpa meninggalkan tugas utamanya masing-masing. 

2. Publikasi akan program CSR bisa diperluas cakupan medianya, agar 

konsumen bisa lebih mengetahui akan kegiatan-kegiatan sosial yang 

telah dilakukan KFC, contohnya melalui media cetak, media elektronik 

dan jejaring sosial. 

3. Diadakannya lagi program sales promotion berupa free ice cream, 

karena berdasarkan hasil wawancara dengan assistant manager, promo 
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tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan pada jumlah 

transaksi yang terjadi setiap bulannya. 

4. Para karyawan khususnya kasir diberi pelatihan intens yang 

berhubungan dengan pelayanan kepada konsumen mulai dari ketika 

menyapa konsumen, menawarkan atau memberikan informasi produk, 

mengatasi keberatan, dan melakukan penutupan. Dimaksudkan agar 

karyawan memiliki interpersonal skill yang baik sehingga dapat 

berkomunikasi dengan pelanggan secara baik dan persuasif. Kasir 

berperan penting dalam mensukseskan program promosi yang 

dijalankan karena mereka yang langsung menjual dan mempromosikan 

produk kepada konsumen. 

 


