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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. Suasana Toko di yang dilakukan oleh SMITH Buah Batu 48 Bandung 

ternyata kurang nyaman. Hal ini dapat dilihat dari hasil kuesioner yang 

telah diisi oleh responden menunjukan hasil yang kurang baik. Dilihat dari 

segi kekurangan suasana toko yang dimiliki SMITH Buah Batu 48 yaitu 

baik dari papan nama yang kurang terlihat, pencahayaan yang kurang 

menarik dan kurang cocok dengan konsep toko, dan dari segi musik yang 

dimainkan dalam toko. Namun dari kekurangan tersebut SMITH Buah 

Batu 48 pun memiliki kelebihan dari segi suasana toko yang dimiliki yaitu 

dari segi kemenarikan bangunan yang dimiliki, kemenarikan dan 

kecocokan warna interior dinding dengan konsep toko, kecocokan 

aroma/wangi dengan konsep toko, kesejukan udara dan kebersihan toko 

yang dimiliki toko SMITH Buah Batu 48 Bandung tersebut bisa menjadi 

nilai lebih bagi SMITH Buah Batu 48 ataupun konsumen yang berkunjung 

dan membeli kedepannya. 

2. Promosi Penjualan yang dilakukan oleh SMITH Buah Batu 48 Bandung 

juga ternyata kurang efektif. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil kuesioner 

yang telah diisi oleh responden yang menunjukan hasil yang kurang baik. 

Dari indikator promosi penjualan yang dilakukan SMITH Buah Batu 48 

ini dari nilai indikator Diskon dan Acara hanya indikator Diskon saja yang 

memberikan nilai yang baik  dan Indikator Acara tidak, hal ini berarti 

Diskon-Diskon produk yang di jual di toko SMITH Buah Batu 48 sudah 

baik karena banyak responden yang merasa puas memberikan nilai yang 

baik. Namun beda halnya dengan indikator Acara yang memiliki nilai 
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yang kurang baik, hal ini dikarenakan acara dan pengisi acara SMITH 

Buah Batu 48 masih terasa kurang menarik bagi konsumen sehingga 

konsumen juga merasa kurang tertarik untuk mengunjungi acara-acara 

SMITH Buah Batu 48 Bandung lainnya. Dari hal tersebut dirasa promosi 

penjualan secara keseluruhan yang dilakukan masih kurang efektif untuk 

menarik minat beli konsumen. 

3. Konsumen potensial SMITH Buah Batu 48 Bandung masih kurang 

berminat untuk mengunjungi toko SMITH Buah Batu 48, hal ini dapat 

dilihat dari nilai pendapat konsumen yang mengatakan kurangnya 

ketertarikan dan pengetahuan konsumen terhadap lokasi toko SMITH 

Buah Batu 48 Bandung. Walaupun dari segi pengetahuan dan ketertarikan 

konsumen terhadap produk clothing dapat dinilai baik, namun secara nilai 

keseluruhan minat beli konsumen di SMITH Buah Batu 48 Bandung ini 

masih dapat dikatakan kurang baik. 

4. Menurut hasil penelitian diketahui bahwa kedua variabel baik Suasana 

Toko dan Promosi Penjualan memiliki pengaruh yang signifikan dalam 

menentukan Minat Beli. Namun, variabel Promosi Penjualan memiliki 

pengaruh yang lebih besar dibandingkan variabel Suasana Toko. Dan 

pengaruh kedua variabel tersebut, baik secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap variabel Minat Beli mempunyai pengaruh yang cukup 

kuat dan kuat. Sementara itu, besarnya pengaruh secara proporsional yang 

disebabkan variabel lain diluar kedua variabel tersebut sebesar 38,2 persen 

atau bisa dikatakan cukup kuat. Hal ini menunjukan bahwa ada variabel 

atau faktor lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini yang juga 

berpengaruh dalam menentukan Minat Beli SMITH Buah Batu 48 

Bandung. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan uraian diatas penulis mencoba memberikan beberapa saran 

yang berkaitan dengan suasana toko dan promosi penjualan terhadap minat beli 

sebagai masukan bagi pihak SMITH Buah Batu 48 Bandung untuk masa yang 

akan datang. Adapun saran-saran tersebut, adalah: 

1. Menambah atau memindahkan papan nama toko dibagian luar didekat 

jalan raya agar dapat lebih mudah terlihat oleh konsumen dan para 

pengguna jalan yang melewati toko SMITH Buah Batu 48 Bandung. 

2. Menambah lampu atau meningkatkan pencahayaan lampu toko dengan 

mengganti kualitas lampu dengan watt yang lebih besar agar dapat terlihat 

lebih terang dan dengan memberikan pencahayaan yang menarik dengan 

memasang lampu yang banyak warna agar pencahayaan dalam toko dapat 

lebih terlihat menarik lagi agar dapat lebih memudahkan konsumen dalam 

melihat dan memilih produk di toko tersebut. 

3. Dengan memainkan lagu sesuai dengan trend jaman sekarang di dalam 

toko khususnya lagu yang digemari anak muda jaman sekarang seperti 

lagu-lagu bergenre pop atau rock seperti lagu taylor swift, SIA, Bruno 

Mars dan dengan memainkan lagu bergaya classic namun masih tetap 

trend sampai sekarang seperti lagu the beatles, oasis, artic monkeys dan 

masih banyak lagi, jadi walaupun musiknya classic namun tetap bisa trend 

sehingga konsumen dapat merasa lebih nyaman bila berkunjung dengan 

mendengarkan alunan musik yang dimainkan di toko sesuai trend dan 

konsep toko tersebut. 

4. Membuat acara-acara yang lebih menarik lg seperti mengundang artis atau 

pengisi acara yang sedang naik daun baik mancanegara ataupun local yang 

sedang diminati banyak orang seperti band raisa dan tulus yang sedang 

digemari banyak orang khususnya anak muda di Indonesia sehingga besar 

kemungkinan orang akan beramai ramai datang untuk mengunjungi acara 

tersebut. 
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5. Lebih mengoptimalkan promosi dan promosi penjualan SMITH Buah Batu 

48 Bandung, seperti promosi dengan membuat media iklan 

(brosur,pamphlet,banner,dll), media internet (web,media social) yang 

khususnya pada media social instagram dan twitter yang sekarang sedang 

ramai dimainkan oleh anak muda serta katalog yang lebih tersebar dengan 

desain yang lebih menarik seperti memasang foto produk SMITH dengan 

model remaja yang wajahnya enak dilihat dan memasang info mengenai 

berita seputar dunia clothing ataupun toko SMITH Buah Batu 48 Bandung 

itu sendiri yang lebih up to date. Sehingga walaupun nama SMITH Buah 

Batu 48 ini lebih dikenal melalui mulut ke mulut namun alangkah baiknya 

bila promosi-promosi lainya lebih dikembangkan lagi agar SMITH Buah 

Batu 48 Bandung ini dapat lebih dikenal lagi secara luas, dan 

mengoptimalkan promosi penjualan karena promosi penjualan lebih 

memiliki hasil yang besar dan kuat dibanding dengan suasana toko, yang 

berarti promosi penjualan memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap 

minat beli dibanding suasana toko. Dengan melakukan promosi penjualan 

yang lain selain dimensi Diskon dan Harga seperti mengadakan Kupon, 

Hadiah, Sampel, Kesepakatan harga kemasaran, pengembalian dana dan 

rabat, cotiniuty programs, serta Kupon dan Undian agar dapat lebih 

mengoptimalkan promosi penjualan dengan membuat konsumen minat 

dan tertarik mengunjungi toko SMITH Buah Batu 48 Bandung 

kedepannya. 

 

 


