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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap variabel 

Store Layout dan Brand Equity yang mempengaruhi Proses Keputusan 

Pembelian Konsumen pada Supermarket Borma, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berkut : 

1. Pengaruh Store Layout terhadap Proses Keputusan Pembelian bersifat 

rendah dan positif berdasarkan hasil uji korelasi diantara kedua variabel 

tersebut yang menghasilkan nilai sebesar  0.219 yang termasuk dalam 

kategori rendah. 

2. Pengaruh Brand Equity terhadap Proses Keputusan Pembelian bersifat 

kuat dan positif berdasarkan hasil uji korelasi diantara kedua variabel 

tersebut yang menghasilkan nilai sebesar  0.753 yang termasuk dalam 

kategori kuat. 

3. Besarnya pengaruh kontribusi Store Layout terhadap Proses Keputusan 

Pembelian bersifat rendah berdasarkan hasil uji koefisien determinasi 

diantara kedua variabel tersebut yang menghasilkan nilai sebesar  4.8% 

yang termasuk dalam kategori rendah. 

4. Besarnya pengaruh kontribusi Brand Equity terhadap Proses Keputusan 

Pembelian bersifat kuat berdasarkan hasil uji koefisien determinasi 

diantara kedua variabel tersebut yang menghasilkan nilai sebesar  56.70% 

yang termasuk dalam kategori kuat. 

5. Adapun besarnya pengaruh kontribusi Store Layout dan Brand Equity 

terhadap Proses Keputusan Pembelian bersifat kuat berdasarkan hasil uji 
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koefisien determinasi diantara ketiga variabel tersebut yang menghasilkan 

nilai sebesar  59.2% yang termasuk dalam kategori kuat, karena Store 

Layout, Brand Equity, dan Keputusan Pembelian memberikan kontribusi 

melebihi nilai 50%, dan sisanya 40.8% dipengaruhi oleh variabel yang 

lain. 

 

5.2 Saran 

Setelah menguraikan kesimpulan dari penelitian Pengaruh Store 

Layout dan Brand Equity Terhadap Proses Keputusan Pembelian, maka 

penulis menyampaikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi 

perusahaan , diantaranya sebagai berikut : 

1.  Saran perbaikan yang diajukan untuk  Store Layout  bagi Perusahaan, 

diantaranya : 

 Luas  lorong  toko   

 Ketersediaan toilet dan ruang tunggu 

 Ketersediaan barang komplementer 

 Penataan produk pada display toko 

 Tingkat kenyamanan saat melewati lorong toko 

 Jarak antar setiap rak toko 

 Ketersediaan petunjuk di setiap ruang toko 

 Kemudahan menemukan produk yang dibutuhkan 

 Kerapihan dan kemenarikan produk yang dipajang 

 Ketersediaan barang favorit yang di pajang 
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Dari 10 item pernyataan di atas dari variabel Store Layout ini perlu 

menjadi sebuah perhatian bagi perusahaan dalam hal peningkatan kualitas 

dan ketersediaannya yang harus dilakukan sebaik mungkin untuk 

mencapai kepuasan konsumen ketika berbelanja melalui kondisi Store 

Layout  toko. 

2. Saran perbaikan yang diajukan untuk  Brand Equity  bagi Perusahaan, 

diantaranya : 

 Kesadaran merek Supermarket Borma di benak konsumen 

 Menjadi pilihan utama konsumen 

 Peran konsumen dalam hal merekomendasikan  

Dari 3 item pernyataan di atas dari variabel Brand Equity ini perlu 

menjadi sebuah perhatian bagi perusahaan dalam hal peningkatan kualitas 

dan starteginya yang harus dilakukan sebaik mungkin untuk menciptakan 

brand equity yang lebih baik di benak konsumen. 

3. Saran perbaikan yang diajukan untuk  Proses Keputusan Pembelian untuk 

menghadirkan minat beli konsumen, diantaranya : 

 Ketersediaan informasi yang lengkap terkait Supermarket Borma 

 Tingkat pengaruh informasi dalam mempengaruhi evaluasi 

alternatif berbelanja 

Dari 2 item pernyataan di atas dari variabel Proses Keputusan 

Pembelian ini perlu menjadi sebuah perhatian bagi perusahaan dalam hal 

peningkatan informasi dan keterlibatan informasi yang ada dalam hal 

memepengaruhi keputusan konsumen yang harus dilakukan sebaik 

mungkin untuk terus meningkatkan volume penjualan perusahaan. 



129 

 

 

 

4. Beberapa saran yang dapat menjadi rujukan bagi perusahaan dari 

pengisian kolom saran kuesioner yang telah dibagikan kepada 202 

responden telah terangkum menjadi sebuah pernyataan, diantaranya : 

 Penataan produk yang dijual di Borma kurang rapih, tetapi Borma 

merupakan supermarket yang memiliki harga jual produk lebih 

murah dibandingkan supermarket yang lainnya 

 Tata ruang, pencahayaan, dan alur lalu litas konsumen di Borma 

kurang nyaman sehingga perlu ditingkatkan lagi kualitasnya 

 Peningkatan pelayanan, keamanan, kebersihan, kelengkapan 

produk, perluasan area toko, dan fasilitas bagi konsumen 

 Beberapa barang terkadang sering terlihat berceceran di lantai dan 

berdebu 

 Tersedianya fasilitas lebih untuk Lansia dan Ibu Hamil 

 Peningkatan ekspansi gerai Borma yang tidak hanya di daerah 

perkotaan saja tetapi lebih diperluas lagi kawasan pasarnya untuk 

daerah yang cukup jauh dari kota 

 Rak yang sudah kosong karena produk habis terjual segera untuk di 

isi kembali dan kelengkapan keterangan harga dari setiap 

produknya  

 Peningkatan kelengkapan pada produk perlengkapan ATK 

 Peningkatan jumlah AC ruangan supaya kondisi udara di ruangan 

tetap nyaman ketika berbelanja 

 

 

 


