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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian yang

berjudul,“Pengaruh Store atmopshere, Promosi penjualan dan Proses

Keputusan pembelian Konsumen di Distro Oink! Bandung”, maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh Store atmosphere (X1) terhadap Keputusan pembelian (Y),

berdasarkan hasil yang diperoleh dari perbandingan thitung > ttabel dan thitung< -

ttabeladalah Ho ditolak, karena (8,897) ≥ttabel (1,677) dan - thitung (-8,897) <- ttabel (-

1,677). Ini berarti bahwa store atmosphere (X1) berpengaruh secara parsial

terhadap proses keputusan pembelian (Y). Hal tersebut sejalan dengan

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh FauzanArya (2014), menyatakan bahwa

store atmosphere secara parsial memiliki pengaruh terhadap proses keputusan

pembelian.

2. Pengaruh promosi penjualan (X2) terhadap keputusan pembelian (Y),

berdasarkan hasil yang diperoleh dari perbandingan thitung > ttabel dan thitung< -ttabel

Ho ditolak, karena thitung (8,715) ≥ ttabel (1,677) dan - thitung (-8,715) < - ttabel (-

1,677). Ini berarti bahwa promosi penjualan (X2) berpengaruh secara parsial

terhadap proses keputusan pembelian (Y). Hal tersebut sejalan dengan

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Natalia (2012) menyatakan bahwa

promosi penjualan secara parsial memiliki pengaruh terhadap proses keputusan

pembelian.

3. Berdasarkan hasil perhitungan tabelAnova, diperoleh nilai Fhitung sebesar

51,484. Kemudian dibandingkan dengan nilai ftabel yaitu sebesar 3,20. Dengan

demikian fhitung lebih besar dari pada ftabel yaitu 51,484> 3,20. Selain itu nilai

probabilitas jug amenunjukkan lebih kecil dari 0,05yaitu 0.000. Maka dari itu Ho

ditolak. Hasil uji regresi berganda pada tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan

yaitu store atmosphere dan promosi penjualan berpengaruh signifikan terhadap
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proses keputusan pembelian produk secara simultan. Hal ini sejalan dengan

penelitian Fauzan arya (2014) dan Natalia (2012) menyatakan bahwa uji F

menunjukkan bahwa store atmosphere dan promosi penjualan mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap proses keputusan pembelian.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mencoba

memberikan saran dan masukan yang dapat berguna dan menjadi pertimbangan

bagi kemajuan distro Oink! Bandung di masa yang akan datang, diantaranya :

1. Pihak manajemen distro Oink! sebaiknya memperhatikan elemen-elemen

store atmosphere yang menurut responden kurang baiks eperti, pintu masuk distro

Oink! yang terlalus empit, mungkin perusahaan dapat menambah lebar pintu agar

konsumen yang masuk dan keluar tidak saling mengganggu.

2. Pihak manajemen distro Oink! Sebaiknya lebih sering lagi melakukan

program promosi dan terus menawarkan promosi-promosi yang menarik lagi

kepada konsumen, mungkin Oink! bias memanfaatkan lahan kosong disebelah

tokonya untuk melakukan program promosi yang lebih interaktif terhadap

konsumen dengan mengadakan event promosi diluar toko.

3. Penggunaan diskon dan pemberian hadiah secara cuma-cuma yang

dilakukan oleh manajemen distro Oink! seharusnya tidak lagi menjadi prioritas

utama untuk menarik konsumen agar membeli produk, karena konsumen lebih

tertarik menggunakan kupon dalam pembelian produk Oink!. karena dalam

penggunaan kupon biasanya bersifat all item.

4. Pihak manajemen distro Oink! dalam menyediakan informasi tentang

tokonya masih sulit untuk dicari menurut konsumen, sebaiknya pihak manajemen

distro Oink! dapat lebih memelihara media sosial yang tersedia sehingga dapat

lebih mudah menyediakan informasi untuk konsumen.
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5. Pihak manajemen distro Oink! sebaiknya mencoba lebih interaktif lagi

terhadap konsumen toko Oink! sehingga bisa lebih mengerti kebutuhan yang

diperlukan oleh konsumen distro Oink!, atau pihak manajemen distro Oink!

sebaiknya melakukan riset tentang kebutuhan konsumen distro Oink! dengan

lebih mendalam lagi misalnya dengan mencari informasi tentang konsumen distro

Oink! dengan cara mengetahui siapa mereka, apa yang mereka lakukan, mengapa

mereka membeli, kapan mereka membeli, berapa banyak uang yang mereka

miliki, apa yang membuat mereka nyaman dengan membeli, apa yang mereka

harapkan dari distro Oink!, apa yang mereka pikirkan tentang distro Oink!, apa

pendapat konsumen tentang pesaing distro Oink.


