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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian Pengaruh Keragaman Produk  dan Store 

Atmosphere terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Widely Project, 

maka penulis mengambil simpulan sebagai berikut: 

1. Keragaman Produk yang diberikan Widely project kepada konsumennya 

menunjukkan hasil yang “Beragam”. Namun dari hasil wawancara pra-

survey dan pasca-survey, banyak dari Konsumen Widely Project produk 

yang ditawarkan oleh Widely project kurang adanya produk- produk 

yang disukai remaja saat ini. Hal ini dikarenakan, trend model pakaian 

saat ini cepat berubah-ubah mengikuti jaman dan permintaan konsumen.  

2. Store Atmosphere yang diberikan Widely Project kepada konsumennya 

menunjukkan hasil yang “Unik”. Namun dari hasil wawancara pra-

survey dan pasca-survey, banyak dari Konsumen Widely Project Store 

atmosphere yang ditawarkan oleh Widely project tidak terlalu 

mempengaruhi terhadap keputusan pembelian konsumen. Hal ini 

dikarenakan, konsumen yang berbelanja di Widely Project lebih 

cenderung untuk membeli produk yang disukainya dibandingkan dengan 

menikmati store atmosphere yang ditawarkan oleh Widely Project. 
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3. Keputusan pembelian konsumen untuk memilih Widely Project sebagai 

pilihan untuk berbelanja karena konsumen tertarik dengan produk yang 

ditawarkan oleh Widely Project yang memiliki kualitas yang baik. 

Fasilitas yang ditawarkan oleh Widely project juga berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen untuk memilih Widely Project sebagai 

pilihan utama untuk berbelanja. 

4. Menurut hasil penelitian diketahui bahwa variabel Keragaman produk 

dan Store atmosphere memiliki pengaruh yang signifikan dalam 

menentukan keputusan pembelian konsumen. Namun keragaman produk 

memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan Store atmosphere. 

Keragaman produk dan Store atmosphere memiliki pengaruh yang 

sedang. Besarnya pengaruh keragaman produk dan Store atmosphere 

sebesar 56 persen atau bisa dikatakan sedang. Hal ini menunjukan bahwa 

ada variabel atau faktor lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini 

yang juga berpengaruh dalam menentukan keputusan pembelian 

konsumen pada Widely Project. 
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5.2 Saran 

Setelah menguraikan simpulan, maka penulis mencoba memberikan saran-

saran sebagai masukan dan sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen dan 

diharapkan dapat bermamfaat untuk masa sekarang maupun untuk masa yang 

akan datang. Adapun saran penulis sebagai berikut : 

1. Widely Project perlu menambah produk-produk yang update dan yang 

sedang disenangi remaja saat ini agar dapat mengikuti perkembangan Fashion 

masa kini. Hal ini diperlukan untuk menjaga eksistensi perusahaan dalam 

memenangkan persaingan usaha. 

2. Widely Project perlu memperhatikan pemasangan tanda petunjuk produk 

pada Widely Project untuk memudahkan konsumen mencari produk yang 

diinginkan. 

3. Widely Project sebaiknya terus memperbaiki akses keluar masuk kendaraan 

yang akan berbelanja di Widely Project untuk menerapkan sistem Valet 

parkir agar membantu kenyamanan konsumen saat berbelanja di Widely 

Project. 

4. Widely perlu menambah pengharum ruangan untuk menambah kesegaran 

ruangan karena pada saat memasuki Widely project terkadang tercium aroma 

makanan dari Cafe Fabrik. 

5. Aspek lain diluar yang tidak diteliti  yang perlu dikembangkan perusahaan 

adalah dari aspek harga dan promosi produk yang dijual seperti lebih aktif  

lagi melakukan Big Sale atau diskon atau event besar besaran agar dapat 

menarik perhatian konsumen dan lebih memperhatikan promosi di media 
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media sosial dan media sosial untuk mengetahui seberapa jauh dampak 

promosi yang dilakukan Widely Project terhadap penjualannya untuk 

mempertahankan konsumen dan memenangkan persaingan.  


