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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Keputusan pembelian konsumen dalam memilih berbelanja di Alfamart. 

Hal ini berarti semakin tinggi Kualitas Pelayanan maka semakin tinggi 

pula tingkat Konsumen dalam memutuskan berbelanja di Alfamart, 

sebaliknya semakin rendah Kualitas Pelayanan maka semakin rendah pula 

tingkat konsumen dalam memutusakan berbelanja di Alfamart.Dapat 

dilihat dari nilai rata-rata dari keseluruhan ,terlihat 4,63 yang berada diatas 

nilai interval 3,40 pernyataan dari responden bahwa “Karyawan Alfamart 

memberikan pelayanan secara cepat dan tepat” 

2. Rata-rata Kelompok Referensi dari keseluruhan 3.40 sama dengan nilai 

interval dengan nilai tertinggi 3,52 dengan pernyataan dari responden 

sendiri bahwa “pelanggan berbelanja ke minimarket Alfamart karena saran 

dari keluarga dan kerabat”. Sehingga masih terdapat pengaruh positif 

terhadap keputusan pembelia 

3. Kualitas Pelayanan dan Kelompok Referensi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pembelian konsumen dalam memlihi berbelanja di 

Alfamart. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kualitas pelayanan dan 

peran kelompok referensi maka semakin tinggi pula tingkat Keputusan 

konsumen dalam memilih berbelanja di Alfamart, sebaliknya semakin 

rendah tingkat kualitas pelayanan dan peran kelompok referensi maka 

semakin rendah pula tingkat Keputusan konsumen dalam memilih 

berbelanja di Alfamart. Dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa dapat 

dikatakan konsumen memilih Alfamart sebagai tempat belanjanya karena 

rata-rata dari keseluruhan pernyataan sebesar 3.78 dengan nilai 
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tertinggi3.68 dengan pernyataan bahwa konsumen memilih berbelanja di 

Alfamart karena saran dari orang lain” 

 

5.2 Saran 

Saran dari penelitian ini antara lain : 

1. Bagi minimarket Alfamart, hasil penelitian menunjukkan secara umum 

kualitas pelayanan minimarket Alfamart sudah cukup baik, sehingga perlu 

dipertahankan. Akan tetapi masih terdapat beberapa indikasi yang lemah 

pada kualitas pelayanan seperti pada aspek jaminan, hal ini dibuktikan dari 

analisis deskriptif variable bahwa persentase yang paling sedikit dalam 

variabel kualitas pelayanan adalah indikator empati, empati dengan nilai 

3.41 yang menyatakan “karyawan tidak memberikan bantuan disaat 

konsumen terlihat bingung” dan Kelompok Referensi kelompok acuan 

tidak langsung tidak berperan dalam pemilihan konsumen untuk berbelanja 

kembali ke minimarket Alfamart dengan nilai interval 2,87 dengan 

pernyataan “konsumen tidak mengetahui informasi minimarket Alfamart 

dai internet atau social media,sehingga minimarket Alfamart hendaknya 

untuk memperbaiki, melengkapi dan menyempurnakan dalam memberikan 

informasi dan promosi yang gencar sehingga menarik hati konsumen 

,upaya tersebut untuk menanamkan mind-set kepada konsumen agar tetap 

berbelanja ke minimarket Alfamart agar dapat meningkatkan word mouth-

to-mouth promotion atau biasa disebut juga referensi group. Bagi peneliti 

selanjutnya, variable independen yang digunakan dalam 

penelitian ini hanya mencakup dua variable independen saja, sehingga 

masih perlu kajian tentang variabel-variabel independen lain di luar model 

penelitianini, seperti nilai pelanggan, lokasi dan citra. 


