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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai

berikut

1. Berdasarkan hasil survei dari masing-masing sub variabel store atmosphere

nilai terendah rata-rata indikator penelitian terdapat pada dimensi Klasifikasi

penawaran toko Yomart Cijambe sesuai (berdasarkan fungsi, motivasi pembeli,

segmen pasar dan storability) yang memiliki nilai rata-rata sebesar 3.67. Hal ini

dikarenakan segmen pasar pada Yomart Cijambe hanya sekitar daerah Jalan Cijambe

saja dan ketersediaan produk yang ditawarkan Yomart Cijambe dinilai masih kurang

menurut tanggapan konsumen sehingga menurunkan motivasi konsumen dalam

memilih produk yang ditawarkan Yomart Cijambe. Meskipun memiliki nilai

terendah, tetapi masih dalam kategori baik.

2. Berdasarkan hasil survei dari masing-masing sub variabel promosi penjualan

nilai terendah rata-rata indikator penelitian terdapat pada dimensi Yomart

Cijambe mengadakan acara program “harga miring” dan acara amal peduli

lingkungan dalam pengenalan produk baru maupun lama yang memiliki nilai rata-rata

sebesar 3.73. Hal ini dikarenakan acara yang di adakan Yomart Cijambe tersebut

hanya diadakan dalam satu tahun ataupun 6 bulan sekali sehingga kurang menarik

perhatian atau minat konsumen. Meskipun memiliki nilai terendah, tetapi masih

dalam kategori baik.

3. Berdasarkan hasil survei dari masing-masing sub variabel loyalitas konsumen

nilai terendah rata-rata indikator penelitian terdapat pada dimensi konsumen

akan melakukan pembelian produk dan jasa lain diluar Yomart Cijambe Bandung

seperti belanja di Griya, Yogya departement store yang memiliki nilai rata-rata

sebesar 3.73. Hal ini dikarenakan rata-rata konsumen hanya berbelanja di Yomart

Cijambe dan dikarenakan Griya dan Yogya department store letaknya sangat jauh

dari jangkauan konsumen yang berada di Yomart Cijambe. Meskipun memiliki nilai

terendah, tetapi masih dalam kategori baik.
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4. Store atmosphere berpengaruh terhadap loyalitas konsumen Yomart Cijambe

Bandung sebesar 54.46%. Sedangkan tanggapan responden mengenai store

atmosphere dapat dikatakan baik dengan nilai rata-rata 3,89. Walau demikian

masih terdapat faktor-faktor yang perlu ditingkatkan karena memiliki nilai di

bawah rata-rata.

5. Promosi penjualan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen Yomart Cijambe

Bandung sebesar 40.83%. Sedangkan tanggapan responden mengenai promosi

penjualan dapat dikatakan baik dengan nilai rata-rata 3,86. Walau demikian

masih terdapat faktor-faktor yang perlu ditingkatkan karena memiliki nilai di

bawah rata-rata.

6. Store atmosphere dan promosi penjualan berpengaruh terhadap loyalitas

konsumen Yomart Cijambe Bandung, hal ini dilihat dari uji hipotesis yang

menunjukkan Fhitung 76,180> Ftabel 3.07.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan maka saran yang dikemukakan adalah

sebagai berikut :

1. Yomart Cijambe sebaiknya lebih memperhatikan dan menambah ketersediaan

barang maupun produk dan lebih memberikan info terbaru mengenai produk

melalui brosur atau iklan, agar konsumen dapat mengetahui barang yang

sedang ada di Yomart Cijambe dan lebih mempersiapkan produk apa saja

yang akan dibeli maupun dikonsumsi nantinya.

2. Yomart Cijambe sebaiknya mengadakan acara tersebut lebih dari satu tahun

maupun 6 bulan sekali ataupun mengadakan acara seupa namun dengan tema

yang berbeda, dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan konsumen

dan konsumen tidak akan merasa bosan dengan acara dalam rangka promosi

yang ditawarkan oleh Yomart Cijambe untuk pengenalan produk lama

maupun baru.
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3. Yomart Cijambe sebaiknya harus lebih bekerjasama dengan Griya, Yogya

departement store dengan merekomendasikan kepada konsumen Yomart

Cijambe, agar konsumen Yomart Cijambe juga nantinya akan melakukan

pembelian di Griya maupun Yogya department store. Griya dan Yogya

department store juga perlu memberikan informasi mengenai produk maupun

harga yang akan ditawarkan kepada konsumen di Yomart Cijambe.

4. Kepada peneliti lain dapat menggunakan variabel selain Store atmosphere dan

promosi penjualan sehingga akan diketahui faktor lain yang dapat

mempengaruhi loyalitas konsumen.

5. Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang telah diambil serta data yang

menunjukan promosi penjualan selalu meningkat dalam tahun 2013-2015,

akan tetapi tingkat pendapatan menurun dari tahun 2013-2015, serta

menurunnya jumlah pengunjung dalam tahun yang sama, maka store

atmosphere dan promosi penjualan saling mempengaruhi loyalitas konsumen,

namun yang lebih mempengaruhi konsumen dari Yomart Cijambe adalah

store atmosphere. Oleh karena itu Yomart Cijambe perlu lebih memperhatikan

aspek-aspek store atmosphere lebih rinci dan detail untuk membuat konsumen

nyaman dalam berkunjung maupun berbelanja di dalam Yomart Cijambe.

Sedangkan untuk promosi penjualan Yomart Cijambe perlu memperhatikan

ulang konsep dan rencana promosi yang akan dilakukan untuk menarik jumlah

konsumen dan mempertahankan konsumen, serta seberapa kali kegiatan

promosi tersebut dilakukan.


