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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan yang telah dilakukan tentang 

pengaruh WOM dan suasana toko terhadap keputusan pembelian pada Toko Kurnia 

Karangjati maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Berdasarkan pengujian uji F simultan, hasil analisis variabel-variabel WOM 

(X1) dan suasana toko (X2)  secara bersama-sama berpengaruh  signifikan 

terhadap keputusan pembelian Toko Kurnia Karangjati. 

2. Pada Uji t Parsial, WOM (X1) dan suasana toko (X2) berpengaruh signifikan 

positif terhadap Keputusan pembelian (Y) Toko Kurnia Karangjati.  

3.  Dari Variabel WOM (X1) dan suasana toko (X2) yang paling dominan 

mempengaruhi keputusan pembelian pada Toko Kurnia Karangjati adalah 

suasana toko dengan nilai koefisien sebesar 0,586. 

4. Keputusan pembelian pada Toko Kurnia Karangjati dapat dijelaskan oleh  

variabel WOM (X1) dan suasana toko (X2) sebesar 83,2%. Sedangakn 16,8% 

dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model, seperti motivasi, 

kebutuhan,  lokasi dan lain-lain. 

5.2 Saran 

Dari hasil analisa yang telah dilakukan dan kesimpulan yang ada, maka 

penulis berusaha mengajukan beberapa masukan atau saran bagi pihak pengelola 

Toko Kurnia Karangjati dalam upaya meningkatkan keputusan pembelian. Saran-

saran tersebut antara lain : 

1. Bagi Perusahaan 

a. Variabel WOM memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen 

Toko Kurnia Karangjati. Berdasarkan penilaian responden dalam penelitian ini, 

upaya yang sebaiknya dilakukan oleh Toko Kurnia Karangjati yaitu lebih 

memperhatikan pelayanan karyawan, keragaman produk, harga produk, kualitas 
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produk, stok produk dan proses pembayaran di kasir agar tercipta WOM positif 

bagi Toko Kurnia Karangjati dimata masyarakat/konsumen.  

b. Variabel suasana toko memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen Toko Kurnia Karangjati. Berdasarkan penilaian responden dalam 

penelitian ini, upaya yang sebaiknya dilakukan oleh Toko Kurnia Karangjati 

yaitu lebih memperhatikan pengelolaan pada suasana toko di Toko Kurnia 

Karangjati terutama pada penataan jarak antar rak, display produk, temperatur 

suhu ruangan, aroma dan pencahayaan toko. Toko Kurnia Karangjati juga perlu 

memperhatikandan menindaklanjuti keluhan-keluhan konsumen  yang 

menyangkut suasana toko yang ada di Toko Kurnia Karangjati, sehingga 

konsumen dapat merasakan kenyamanan saat melakukan pembeliandan dapat 

mendorong keputusan pembelian mereka. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan melakukan 

penelitian pada faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi keputusan pembelian 

konsumen. Besarnya faktor WOM dan suasana toko terhadapkeputusan 

pembelian konsumen adalah 23,6 %, dan 58,6% merupakan faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen selain faktor yang diteliti 

dalam penelitian ini. Peneliti selanjutnya dapat menganalisis faktor-faktor lain 

yang memberikan kontribusi terhadap keputusan pembelian konsumen pada 

department store, supermarket, maupun jenis ritel yang lainnya. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain adalah : 

1. Penelitian hanya menggunakan sampel sebanyak 100 orang responden dari 

populasi sebanyak 220 orang. Responden penelitian ini adalah konsumen Toko 

Kurnia Karangjati yang memiliki member. 

2. Terbatasnya variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dimana masih 

banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah WOM dan suasana toko. 
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