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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Citra Merek pada restoran Sambara yang memberikan respon baik terhadap 

elemen-elemen citra merek yang ada di restoran Sambara. Hal tersebut dapat 

erjadi dikarenakan konsumen lebih memilih restoran sambara dibandingkan 

pesaingnya. Penyataan paling tinggi bahwa restoran sambara mudah diketahui 

dikarenakan letak restoran tersebut sangat strategis dan pernyataan paling 

rendah kesesuaian cita rasa melebihi ekspetasi konsumen dikarenakan 

konsumen tidak mengetahui  rasa yang diberikan restoran sambara kepada 

konsumennya. 

2. Kualitas produk yang baik menjadikan restoran sambara ini berkesan dibenak 

konsumen. Hal tersebut dapat ditunjukan dari segi variasi makanan yang 

diberikan oleh restoran sambara dan didukung oleh respon konsumen yang 

memberikan respon yang baik terhadap elemen-elemen kualitas produk. Tidak 

menutup kemungkinan para konsumen akan merekomendasikan produk 

restoran sambara terhadap kerabat, keluarga, atau tetangga. Namun sedikit 

kekurangan adalah dari segi tampilan makanan yang tidak kunjung berubah. 

Hal ini menjadi pertimbangan tersendiri bagi konsumennya karena dari 

tampilan yang biasa saja. Penyataan paling tinggi bahwa variasi makanan 

yang ada di restoran sambara sangat bervariasi hal itu ditunjukan restoran 

sambara memiliki berbagai macam masakan dan pernyataan paling rendah 

adalah tampilan makanan. Tampilan makanan di restoran sambara biasa saja 
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sehingga setelah konsumen melihat tampilan makanan yang disajikan menjadi 

kurang berselera. 

3. Proses keputusan pembelian di Restoran Sambara Bandung tergolong cukup 

baik. Namun untuk memastikan agar konsumen restoran sambara membeli 

ulang produk restoran sambara, harus dilakukan usaha-usaha yang dapat 

mendukung tertariknya konsumen untuk membeli ulang. Misal dengan 

melakukan promosi unik dan meningkatkan keunggulan di restoran sambara. 

4. Citra merek berpengaruh signifikan terhadap proses keputusan pembelian di 

Restoran Sambara Bandung  hal tersebut dikarenakan citra merek dan proses 

keputusan pembelian saling berkaitan sehingga citra merek mempengaruhi 

proses keputusan pembelian. Citra merek termasuk dalam ketegori baik 

karena dapat dibuktikan dari respon konsumen yang diberikan kepada restoran 

sambara.  

5. Kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap proses keputusan pembelian 

di Restoran Sambara Bandung. Hal tersebut dikarenkan kualitas produk dan 

proses keputusan pembelian juga saling berkaitan sehingga kualitas produk 

mempengaruhi proses keputusan pembelian. Kualitas produk termasuk dalam 

ketegori baik karena dapat dibuktikan dari respon konsumen yang diberikan 

kepada restoran sambara.  

 

5.2 SARAN 

Adapun saran untuk penelitian ini terutama untuk restoran sambara bandung 

sebagai berikut: 

1. Sebaiknya restoran sambara menjaga kesesuaian cita rasa yang diberikan 

kepada konsumen agar melebihi ekspetasi konsumen. Dengan cara 

meningkatkan kualitas rasa produk Sambara. 

2. Sebaiknya restoran sambara menambah variasi  tampilan makanan dan 

pengemasan agar konsumen tidak jenuh melihat tampilan tersebut dan dari 
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tampilan yang menarik maka konsumen akan menjadi lebih berselara untuk 

menyantap makanan tersebut. 

3. Sebaiknya restoran sambara memiliki keunggulan masakan sunda yang 

menjadi ciri khas restoran sambara  agar mempunyai produk masakan yang 

berbeda di antara pesaingnya. 

4. Untuk peneliti yang akan meleliti di restoran sambara dapat menggunakan 

variabel citra merek dan kualitas pelayanan.  

 


