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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan dan hasil penelitian 

terhadap data yang telah terkumpul mengenai Pengaruh Promosi Penjualan Terhadap 

Loyalitas Pelanggan di Warung Nasi Sederhana Rai Raka Cab.Cibatu Garut, maka 

pada tahap terakhir dari penulisan skripsi penulis menarik beberapa kesimpulan 

sesuai dengan tujuan dari penulisan skripsi ini. 

 Setelah dianalisis berdasarkan data-data yang diperoleh dengan perhitungan 

dan telah diuraikan serta dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

3. Hasil analisis regsesi berganda antara promosi penjualan (potongan harga, 

kupon pembelian, dan sampel gratis) dengan loyalitas pelanggan 

menyimpulkan bahwa : 

- Potongan harga berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan di Warung Nasi Sederhana Rai Raka cab.Cibatu Garut karena 

memiliki angka koefisien sebesar 0,411 dan memiliki tingkat signifikansi 

0,000 (≤ α = 0,05), yang berarti dimensi variabel tersebut memiliki 

pengaruh yang signifikan. 

- Kupon pembeliantidak berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan di Warung Nasi Sederhana Rai Raka cab.Cibatu Garut karena 

memiliki angka koefisien sebesar 0,053 dan memiliki tingkat signifikansi 

0,535 (≤ α = 0,05), yang berarti dimensi variabel tersebut tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan. Namun ada temuan yang menarik, berdasarkan 

tanggapan responden bahwa kupon pembelian membuat konsumen 

melakukan pembelian dan merasa tepat melakukan pembelian.. 
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- Sampel gratis berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

di Warung Nasi Sederhana Rai Raka cab.Cibatu Garut karena memiliki 

angka koefisien sebesar 0,214 dan memiliki tingkat signifikansi 0,015 (≤ α 

= 0,05), yang berarti dimensi variabel tersebut memiliki pengaruh yang 

signifikan. 

2. Hasil analisis regresi sederhana antara promosi penjualan dengan loyalitas 

pelanggan menyimpulkan bahwa nilai F sebesar 60,601 dengan tingkat 

signifikansi yang dihasilkan adalah sebesar 0,000 (≤ α = 0,05), yang berarti 

Ho ditolak dan Ha diterima Dan hasil analisis uji regresi dapat dilihat nilai R 

Square sebesar 0,322 , yaitu menunjukan bahwa dalam model regresi variabel 

promosi penjualan mampu menjelaskan 32,2% variabel loyalitas pelanggan. 

Sisanya yaitu 67,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian. Jadi terdapat pengaruh antara promosi penjualan dengan 

loyalitas pelanggan di Warung Nasi Sederhana Rai Raka cab.Cibatu Garut 

5.2 Saran 

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui 

bahwa program promosi penjulan yang telah dilakukan oleh warung nasi 

sederhana rai raka telah berjalan dengan baik dan telah mendapat respon yang 

baik dari para pelanggannya. Sebaiknya warung nasi sederhana rai raka 

mempertahankan hal tersebut terlebih pada program potongan harga dan 

sampel gratis agar dapat mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan juga 

untuk menarik pelanggan barunya dan juga harus mencari alat ukur yang 

lainnya  untuk mengukur variabel loyalitas pelanggan. 

2. Warung Nasi Sederhana Rai Raka cab.Cibatu Garut sebaiknya mengganti 

program kupon pembelian salah satunya dengan alat promosi penjualan 

lainnya seperti contoh pemberian hadiah, yaitu pemberian hadiah (gelas atau 
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piring cantik) kepada konsumen secara gratis ketika konsumen telah 

berbelanja sesuai dengan ketentuan tertentu. 

3. Berdasarkan mayoritas pernyataan-pernyataan dimensi kupon pembelian 

menjawab cukup setuju, maka kiranya perlu dikaji kembali. Karena tidak 

menutup kemunginan ada pernyataan-pernyataan yang belum sesuai dan juga 

ketidak tepatan waktu peneliti memberikan kuesioner kepada responden, 

karena saya sebagai penulis merasa masih banyak kekurangan dan 

keterbatasan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Pada peneliti atau penulis selanjutnya diharapkan untuk dapat 

mengidentifikasi variabel-variabel independen lain yang dapat mempengaruhi 

loyalitas pelanggan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor 

lain yang berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan, agar pembeli 

dapat melakukan pembelian ulang dan setia terhadap perusahaan. 


