
 

 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 KESIMPULAN  

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian terhadap 167 responden 

yang telah dilakukan oleh penulis tentang pengaruh brand baru terhadap proses 

keputusan pembelian konsumen pada restoran ToniJack’s Indonesia Bandung 

Indah Plaza, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :  

1. Brand baru pada restoran ToniJack’s Indonesia Bandung Indah Plaza 

dibangun dengan menerapkan dan memperhatikan unsur-unsur 

diantaranya penyampaian pesan, diferensiasi pesan, slogan, logo, 

serta pengingatan kembali keberadaan merek. Akumulasi dari 

seluruh dimensi yang membangun brand baru pada restoran 

ToniJack’s Indonesia Bandung Indah Plaza ini berada pada kategori 

“baik”.  Hal ini berarti bahwa keadaan brand baru pada restoran 

ToniJack’s Indonesia Bandung Indah Plaza telah dianggap baik di 

mata responden. Walaupun demikian, perlu diperhatikan kembali 

kinerja manajemen dalam usaha pengingatan kembali keberadaan 

merek yang dinilai masih belum optimal.   

2. Proses keputusan pembelian konsumen pada restoran ToniJack’s 

Indonesia Bandung Indah Plaza melalui tahap pengenalan masalah, 

pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan 

perilaku pasca pembelian. Akumulasi dari seluruh dimensi proses 



 

 

keputusan pembelian tersebut berada pada kategori “baik”. Hal ini 

menunjukan bahwa proses keputusan pembelian konsumen pada  

restoran ToniJack’s Indonesia Bandung Indah Plaza sudah 

berlangsung secara optimal dan restoran sudah dianggap mampu 

memenuhi kebutuhan responden terhadap restoran cepat saji. 

Walaupun pada kenyataannya beberapa responden masih 

menganggap bahwa keunggulan restoran ToniJack’s Indonesia masih 

belum maksimal dibandingkan dengan restoran cepat saji lainnya.  

3. Pengaruh brand baru terhadap proses keputusan pembelian pada 

restoran ToniJack’s Indonesia Bandung Indah Plaza :  

Dari hasil penyebaran kuesioner yang dibagikan dan perbandingan 

data kunjungan kosumen antara Mcdonald’s sebagai brand lama 

yang telah dikenal masyarakat Indonesia pada umumnya dan 

ToniJack’s Indonesia sebagai brand baru, bahwa brand baru 

berpengaruh terhadap kunjungan konsumen khususnya orang asing. 

Hal ini terlihat dari  perbandingan data kunjungan konsumen 

khususnya orang asing diantara kedua restoran tersebut yang 

menunjukkan menurunnya total konsumen orang yang mengunjungi 

ToniJack’s Indonesia dibandingkan dengan konsumen orang asing 

yang mengunjungi Mcdonald’s, meskipun persentase kunjungannya 

sama jika dibandingkan dengan keseluruhan total konsumen. 

 



 

 

4. Kepercayaan konsumen terhadap suatu barang atau produk 

dipengaruhi oleh brand yang mengeluarkan barang atau produk 

tersebut. Semakin terkenal suatu brand, semakin tinggi juga tingkat 

penjualan dari barang atau produk yang dikeluarkan oleh brand 

tersebut. Karena bagi kebanyakan konsumen, brand dari suatu 

barang atau produk mampu menunjukkan mutu dan kualitas dari 

barang atau produk tersebut. Sehingga dengan hanya melihat brand 

saja, konsumen meyakini bahwa barang atau produk dari brand 

tersebut berkualitas baik. 

 

4.2       SARAN UNTUK RESTORAN TONIJACK’S INDONESIA 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan hasil perhitungan, maka 

penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan brand baru yang 

dianggap masih belum optimal, sebagai berikut: 

1. Slogan. Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja dari 

slogan agar lebih menarik dan mudah diingat adalah dengan membuat 

jingle restoran yang kemudian diperdengarkan kepada konsumen yang 

sedang makan di restoran. 

2. Logo. Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja dari logo 

agar mudah dikenal adalah dengan memperbesar ukuran logo yang 

terletak dipinggir Jalan Merdeka, tepatnya sebelum masuk ke area Jack’s 

Stop.  



 

 

3. Pengingatan kembali keberadaan merek. Usaha yang dapat dilakukan 

diantaranya: menggunakan jasa sales promotion girl untuk menyebarkan 

brosur restoran ToniJack’s Indonesia Bandung Indah Plaza di tempat 

ramai (supermarket, universitas, sekolah dan tempat ramai lainnya), 

memasang poster dan spanduk di tempat yang mudah dilihat masyarakat 

luas, memberikan dukungan yang mencolok kepada beberapa kegiatan 

sosial, menjadi sponsor untuk peristiwa yang banyak mendapat 

perhatian, pemberdayaan website dengan menyediakan layanan keluhan 

bagi konsumen sehingga manajemen restoran dapat segera menanggapi 

keluhan tersebut, melakukan promosi melalui media elektronik seperti 

televisi untuk menjangkau masyarakat lebih luas. 

 
     Berikut ini beberapa saran yang berkaitan dengan proses keputusan 

pembelian konsumen  yang dianggap masih belum optimal, sebagai berikut: 

1. Evaluasi alternatif. Adapun saran untuk meningkatkan proses 

keputusan pembelian konsumen melalui dimensi evaluasi alternatif, 

diantaranya: selalu memberikan pelayanan yang cepat, akurat, dan 

ramah, selalu memberikan produk yang berkualitas. Produk yang 

berkualitas dapat dicapai melalui berbagai cara, diantaranya: 

memperhatikan time card untuk setiap produk yang ada pada transfer 

bin, mengganti kemasan yang lebih ramah terhadap lingkungan karena 

saat ini konsumen lebih aware terhadap keadaan lingkungan sekitar. 

Sedangkan untuk meningkatkan pelayanan maka karyawan dan seluruh 



 

 

elemen dalam restoran harus menjalankan standard hospitality dan 

grooming dengan seksama. 

 

4.3 SARAN UNTUK FAKULTAS BAHASA  

1. Sebaiknya pihak Fakultas dan Jurusan melakukan kerja sama dengan 

instansi-instansi terkait, misalnya dengan melakukan kerjasama 

dengan perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan bahasa. 

2. Mohon untuk pihak Fakultas atau Jurusan untuk memberikan sedikit 

gambaran kepada mahasiswa tentang Praktik Kerja Lapangan, karena 

tidak sedikit mahasiswa yang merasa kebingungan pada saat 

melaksanakan praktik kerja lapangan. 

 

4.4       SARAN UNTUK MAHASISWA JURUSAN BAHASA JEPANG 

1. Sebaiknya para mahasiswa yang hendak melakukan praktik kerja 

lapangan sudah mengetahui di mana mereka akan melakukan praktik 

kerja lapangan jauh hari sebelumnya. 

2. Dalam mencari tempat praktik kerja lapangan, sebaiknya mahasiswa 

tidak terfokus pada instansi yang bergerak di bidang bahasa Jepang. 

Agar dapat mempraktikan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan ke 

dunia kerja nyata secara baik. 

3. Selama melakukan praktik kerja mahasiswa jurusan Jepang harus 

disiplin dan menjaga nama baik Universitas Widyatama. 

 


