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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

 Dari hasil penelitian mengenai pengaruh periklanan dan potongan harga 

terhadap volume penjualan dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 

  1. Hasil rekapitulasi jawaban responden mengenai periklanan di Rumah 

Makan Manado Rasaroa dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari 

tanggapan responden mengenai periklanan memiliki mean score 3,986. 

Kegiatan periklanan yang dilaksanakan oleh Rumah Makan Manado 

Rasaroa bertujuan untuk memberikan informasi mengenai produk yang 

ada pada Rumah Makan Manado Rasaroa, membujuk konsumen agar 

berkunjung ke Rumah Makan Manado Rasaroa, dan mencari konsumen 

baru. Dalam melakukan periklanannya Rumah Makan Manado Rasaroa 

menggunakan  media sebagai alat penyampaian pesan. Media tersebut 

adalah facebook, twitter, path, website dan bbm broadcast. 

   Hasil rekapitulasi jawaban responden mengenai potongan harga di 

Rumah Makan Manado Rasaroa dapat dikatakan baik. Hal ini dapat 

dilihat dari tanggapan responden mengenai potongan harga memiliki 

mean score 3,184. Melalui strategi potongan harga Rumah Makan 

Manado Rasaroa mengadakan promo-promo guna menarik lebih banyak 

konsumen. Promo tersebut menawarkan beberapa paket yang di setiap 

pembelian produk makanan dan minuman nya mendapatkan potongan 

harga. Potongan harga yang diberikan sebesar 5-15% untuk setiap 

pembelian makanan dan minuman. Promo tersebut adalah promo lunch, 

promo batik, promo student, dan promo pptik. 

  2. Hasil rekapitulasi jawaban responden mengenai volume penjualan pada 

Rumah Makan Manado Rasaroa dapat dikatakan tinggi. Hal ini dapat 

dilihat dari tanggapan responden mengenai volume penjualan memiliki 

mean score 3,997. Penjualan pada Rumah Makan Manado Rasaroa 
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selama kurun waktu satu tahun cenderung menurun. Penurunan yang di 

alami turun hingga mencapai 25,3% dari  170,33 menjadi 127,09 . Hal ini 

disebabkan karena semakin ketatnya persaingan di antara restoran-

restoran yang memiliki fasilitas dan suasana yang sama seperti di jalan 

wijaya yang memang merupakan pusat atau tempat berkumpulnya rumah 

makan yang menyajikan berbagai macam jenis masakan. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kegiatan periklanan dan 

potongan harga terhadap volume penjualan yang dilakukan oleh Rumah 

Makan Manado Rasaroa, dapat diketahui dengan menggunakan analisis 

regresi, koefisien korelasi, koefisien determinasi, serta pengujian 

hipotesis. Dari penggunaan analisis regresi, dapat diketahui persamaan 

regresi yaitu Y= 3,675 + 0,106 X1 + 0,907 X2. 

 Untuk mengetahui kuat lemahnya dan arah hubungan antara variabel X 

dan variabel Y, maka dilakukan perhitungan statistik atas data-data 

mengenai kegiatan periklanan dan potongan harga, dengan menggunakan 

rumus koefisien korelasi dapat diperoleh r = 0,883. Hal ini menunjukkan 

bahwa antara variabel independen dengan variabel dependen, 

mempunyai hubungan yang sangat kuat dan searah. 

 Berdasarkan nilai dari koefisien determinasi sebesar 77,9 %. Hal ini 

menunjukkan adanya kontribusi dari periklanan (X1) dan potongan harga 

(X2) terhadap volume penjualan Rumah Makan Manado Rasaroa (Y) 

sebesar 77,9%, sedangkan sisanya sebesar 22,1% lainnya diberikan oleh 

variabel lain yang tidak diteliti. Menurut penelitian terdahulu yang 

menyatakan  bahwa ada faktor lain yang menyebabkan volume penjualan 

menurun selain periklanan dan potongan harga yaitu dari segi kualitas 

jasa yang dilakukan kurang maksimal dalam  memberi pelayanan kepada 

pelanggan sehingga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan yang 

secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap volume penjualan. 

Hasil pengujian hipotesis diperoleh dari fhitung = 82,916, dan ftabel = 3,20. 

Dengan demikian fhitung lebih besar daripada Ftabel yaitu 82,916 > 3,20. 
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Selain itu nilai probabilitas juga menunjukkan lebih kecil dari 0,05 yaitu 

0.000. Maka dari itu Ho ditolak. Hasil uji regresi berganda pada tingkat 

signifikansi 0,05 menunjukkan yaitu Periklanan dan Potongan Harga 

berpengaruh signifikan terhadap Volume Penjualan secara simultan. 

 

5.2  Saran 

1) Rumah Makan Manado Rasaroa sebaiknya lebih gencar lagi  dalam 

melakukan promosi melalui iklan yaitu dengan menambah media iklan   

seperti media cetak dan media elektronik. Dengan  menggunakan media 

cetak dan media elektronik sebagai media iklan diharapkan mampu 

menjangkau masyarakat secara luas, pesan yang ada di dalam iklan dapat 

lebih sampai ke dalam benak konsumen dan dapat menarik lebih banyak 

konsumen. Meskipun biaya yang dikeluarkan untuk memasang iklan di 

media cetak dan media elektronik lebih mahal dari memasang iklan di 

media sosial namun melalui media-media inilah restoran mampu 

meningkatkan efektivitas iklan . Apabila Rumah Makan Manado Rasaroa  

hanya menggunakan media sosial saja sebagai media iklan nya tentu iklan 

akan sulit dijangkau oleh masyarakat luas. 

2) Rumah Makan Manado Rasaroa hendaknya dalam memberikan potongan 

harga diskon disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. Sebab 

apabila restoran tetap melakukan potongan harga disaat kondisi keuangan 

sulit maka restoran akan mengalami kerugian dan penjualan restoran pun 

akan menurun. 

3) Rumah Makan Manado Rasaroa diharapkan ylebih inovatif dalam 

mengembangkan produk makanan dan minumannya. Bisa dengan 

membuat menu-menu baru atau juga menambahkan varian rasa di dalam  

setiap menu makanan dan minumannya namun tentu tidak mengurangi 

kualitas rasa yang ada. Sehingga konsumen tidak merasa bosan dengan 

menu yang ada di Rumah Makan Manado Rasaroa. 

 


