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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil 

kesimpulan : 

1. Faktor-faktor yang terbentuk 

a. Faktor yang pertama terdiri atas brosur menarik (0,81), adanya kupon 

berhadiah (0,89), adanya discount (0,92) dan adanya hadiah langsung 

(0,83)  

b. Faktor kedua terdiri atas pelayanan karyawan ramah (0,80), produk 

yang ditawarkan komplit (0,82), suasana ruang sejuk (0,81), 

penempatan display yang menarik (0,65), harga bersaing (0,59), dan 

penataan rak-rak produk yang lega (0,71). 

c. Faktor ketiga beranggotakan parkir luas (0,78) dan parkir aman 

(0,83). 

d. Faktor keempat beranggotakan lokasi yang mudah dijangkau (0,79) 

dan jarak dengan rumah dekat (0,77).  

 

2. Setelah diketahui variabel-variabel mana yang masuk ke salah faktor, 

maka sekarang dapat diberikan nama untuk keempat faktor tersebut : 

a. Faktor yang pertama terdiri atas brosur menarik, adanya kupon 

berhadiah, adanya discount dan adanya hadiah langsung  dinamakan 
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Faktor Promosi, karena dengan adanya faktor-faktor tersebut, maka 

diharapkan para konsumen dalam hal ini pembeli dapat lebih tertarik 

berbelanja di Indomaret Kapling dan bahkan akan melakukan 

pembelian ulang dikemudian hari. 

b. Faktor kedua terdiri atas pelayanan karyawan ramah, produk yang 

ditawarkan komplit, suasana ruang sejuk, penempatan display yang 

menarik, harga bersaing, dan penataan rak-rak produk yang lega 

masuk masuk ke dalam faktor dua yang dapat dinamakan dengan 

Faktor Pelayanan, hal ini dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan 

faktor – faktor yang berhubungan dengan melayani konsumen. 

c. Faktor ketiga beranggotakan parkir luas dan parkir aman, faktor 

ketiga ini dinamakan Faktor Parkir, karena Indomaret kapling 

menyediakan area parkir yang luas dan aman bagi konsumen yang 

hendak berbelanja. 

d. Faktor keempat beranggotakan lokasi yang mudah dijangkau dan 

jarak dengan rumah dekat. Faktor keempat ini dapat dinamakan 

Faktor Lokasi, karena lokasi Indomaret Kapling yang sangat strategis 

yaitu disamping dipinggir jalan raya Kapling juga dekat dengan 

perumahan penduduk, sehingga konsumen yang hendak berbelanja di 

Indomaret Kapling mudah untuk menjangkaunya. 

  



 

 

51 

3. Faktor - faktor yang mempengaruhi konsumen berbelanja pada 

Indomaret Kapling adalah terdiri dari empat faktor yaitu Faktor Promosi, 

Faktor Pelayanan, Faktor Parkir, dan Faktor Lokasi. 

 

4. Faktor yang paling dominant mempengaruhi konsumen berbelanja di 

Indomaret Kapling adalah faktor promosi. 

 

  

5.2. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa faktor yang 

paling dominant adalah faktor promosi. Dengan hal ini diharapkan bagi pihak 

manajemen Indomaret Kapling lebih dapat meningkatkan faktor promosi 

dengan jalan meningkatkan jumlah nominal discount dan jumlah hadiah 

langsung yang disediakan.  

Pengaruh dari empat faktor yang terbentuk dalam penelitian 

mempunyai pengaruh konsumen untuk berbelanja di Indomaret Kapling 

adalah sebesar 66,561%. Sehingga diharapkan bagi pihak manajemen untuk 

dapat dijadikan acuan untuk meningkatkannya baik dari faktor-faktor yang 

terbentuk dalam penelitian ataupun dari faktor lain sebesar 33,439%. 
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