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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis data primer mengenai sales promotion, store 

atmosphere dan visual merchandisingterhadapimpulse buying (survey pada 

Hypermart Pondok Gede), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pernyataan hipotesis pertama (H1) diterima. Variabel sales promotion 

berpengaruh terhadap impulse buying di secara signifikan. Hal ini dibuktikan 

dari sales promotion memiliki nilai thitung sebesar 4,055 lebih besar dari  nilai 

ttabel sebesar 1,972.  Nilai signifikansi sales promotion (X1) lebih kecil dari 

0,05 atau mempunyai nilai signifikansi 0,000, dan nilai uji linearitas sebesar 

0,000.  

2. Pernyataan hipotesis kedua (H2) diterima. Variabel store atmosphere 

berpengaruh terhadap impulse buying di secara signifikan. Hal ini dibuktikan 

dari store atmosphere memiliki nilai thitung sebesar 4,636  yang lebih besar 

dari nilai ttabel 1,972. Nilai signifikansi store atmosphere (X2) lebih kecil dari 

0,05 atau mempunyai nilai signifikansi 0,000, dan nilai uji linearitas sebesar 

0,000 

3. Pernyataan hipotesis ketiga (H3) diterima. Variabel visual merchandising 

berpengaruh terhadap impulse buying di secara signifikan. Hal ini dibuktikan 

dari visual merchandisingmemiliki nilai thitung sebesar 9,292 yang lebih besar 

dari nilai ttabel 1,972. Nilai signifikansi visual merchandising(X2) lebih kecil 
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dari 0,05 atau mempunyai nilai signifikansi 0,000, dan nilai uji linearitas 

sebesar 0,000 

B. Implikasi 

Hasil analisis menyatakan bahwaSales Promotion, StoreAtmosphere dan 

Visual Merchandisingberpengaruh positif dan signifikan terhadapImpulse 

Buyingdi Hypermart Pondok Gede yang memiliki implikasi pada peningkatan 

pembelian tak terencanadengan meningkatkan promosi penjualan, kenyamanan 

toko, dan visual merchandising. Berdasarkan hasil yang menjawab permasalahan 

pada penelitian ini terdiri dari tiga aspek dalam meningkatkan pembelian tak 

terencanaHypermart Pondok Gede, yaitu:  

a. Sales Promotion (X1) diukur dengan empat dimensi yaitu Samples, Price 

Packs (cents-off deals),Rebates dan Prizes. Secara deskriptif pada keempat 

dimensi perlu adanya peningkatan. Dapat dilihat bahwa responden merasa 

promosi harga yang diberikan Hypermart Pondok Gede tidak menguntungkan 

pelanggan dan juga tidak menarik, Progam undian berhadiah Hypermart 

Pondok Gede tidak menarik untuk diikuti, selanjutnya adalah event-event yang 

ada di Hypermart tidak menarik menurut responden, Hypermart Pondok Gede 

tidak mengadakan kontes berhadiah untuk pelanggan yang berbelanja, 

Hypermart Pondok Gede menawarkan sample yang menarik kepada 

pelanggan, Pelanggan dapat mencoba sample ketika berada di Hypermart 

Pondok Gede. 
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b. Store Atmosphere (X2) diukur dengan dua dimensi yaitu In-store Atmosphere 

dan Out-store Atmosphere. Secara deskriptif pada dua dimensi dikatakan 

bahwa bahwa responden merasa bahwa aroma ruangan toko tidak segar,  

kurang memadainya fasilitas parkir yang di sediakan Hypermart Pondok Gede 

karena lahan parkir Hypermart Pondok Gede berada pada Plaza Pondok Gede 

yang juga bercampur dengan lahan parkir toko lain dan juga irama musik yang 

terdengar bising. 

c. Visual Mercandising (X3) diukur dengan tiga dimensi yaitu  Window display, 

Floor merchandising dan Promotional signage. Secara deskriptif pada ketiga 

dimensi dikatakan bahwa Hypermart Pondok Gede Hypermart Pondok Gede 

memiliki window display/ tampilan jendela yang menarik, tidak menata 

produknya dengan agar terlihat menarik, dan pelanggan tidak merasa 

terdorong untuk melihat atau berbelanja ketika meilhat window 

display/tampilan jendela di Hypermart Pondok Gede. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil uji penelitian dan kesimpulan, maka dapat diberikan 

beberapa saran, baik saran untuk Hypermart Pondok Gede dan juga untuk 

penelitian selanjutnya. Saran-saran tersebut sebagai berikut : 

1. Saran untuk Hypermart Pondok Gede 

a. Hypermart Pondok Gede dapat memberikan promosi potongan harga agar 

pelanggan membayar sesuai dengan harga pada label promosi, label 

promosi lebih jelas antara harga normal dan harga promosi potongan 
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harga. Meningkatkan promosi potongan harga yang dapat menjadi insentif 

untuk pelanggan. 

b. Hypermart Pondok Gede dapat memberikan potongan harga yang lebih 

menarik untuk konsumen agar konsumen lebih tertarik untuk berbelanja 

walaupun tidak direncanakan sebelumnya seperti potongan harga yang 

sesuai dengan moment tertentu, contohnya diskon harga daging menjelang 

lebaran atau Ramadhan, diskon harga perlengkapan sekolah menjelang 

anak-anak kembali masuk sekolah “Back To School”, dan potongan harga 

beberapa persen untuk produk-produk lainnya. 

c. Hypermart Pondok Gededapat mengadakan event-event yang kreatif dalam 

memikat pelanggan agar pelanggan tidak jenuh dan semangat dalam 

berbelanja juga merasa tertarik untuk mengikuti event tersebut, misalnya 

acara karaoke gratis jika di booth dvd, jadi pelanggan yang ingin membeli 

bisa mencoba dvd sekaligus bernyanyi. 

d. Hypermart Pondok Gededapat mengadakan kontes berhadiah jika 

pelanggan membeli suatu produk. Misalkan lomba mewarnai untuk anak-

anak jika membeli produk susu. 

e. Hypermart Pondok Gededapat mengadakan demo masak atau 

semacamnya, yang melibatkan pelanggan untuk turut mencoba sample 

agar sample tersebut lebih menarik pelanggan. 

f. Hypermart Pondok Gede dapat menambah sample khususnya makanan 

agar pelanggan dapat mencoba produk sebelum membelinya, dan juga 
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produk elektronik agar pelanggan tau bagaimana mengaplikasikan produk 

tersebut dan mengetahui kegunaan serta manfaat produk. 

g. Hypermart Pondok Gede dapat menyediakan pengharum ruangan agar 

aroma di dalam ruangan selalu segar dan juga menambah petugas 

kebersihan agar ruangan selalu bersih sehingga tidak menimbulkan bau 

yang tidak sedap. 

h. Hypermart Pondok Gede dapat menambah lahan parkir agar pelanggan 

dapat dengan mudah mendapatkan parkir yang memudahkan pelanggan 

untuk menuju Hypermart. 

i. Hypermart Pondok Gede dapat memutar musik dengan irama yang slow, 

dan tidak terlalu keras agar pelanggan lebih nyaman dalam berbelanja.  

j. Hypermart Pondok Gede dapat menyajikan window displayyang lebih eye-

catchingagar pelanggan dapat merasa terdorong untuk melihat dan 

berbelanja. Misalnya memajang souvenir produk, balon-balon, dan pernak 

pernik lainnya. 

k. Hypermart Pondok Gede dapat menata produk seatraktif mungkin agar 

terlihat rapi dan menarik seperti menghiar rak produk dengan gampar-

gambar atau logo produk. 

2. Saran untuk penelitian selanjutnya 

a. Penelitian selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan 

objek penelitian yang berbeda namun dengan variabel yang sama yaitu 

sales promotion, store atmosphere, visual merchandising dan impulse 
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buying dalam bisnis ritel seperti supermarket, minimarket, department 

store, atau convenience store. 

b. Penelitian ini dapat dilakukan kembali dengan menggunakan variabel yang 

berbeda shopping lifestyle, hedonic shopping motivation, kenyamanan 

toko dan emosi positif agar dapat mengeksplorasi kemungkinan variabel 

lain yang dapat mempengaruhi pembelian tak terencana. 

c. Penelitian ini dapat dilakukan kembali menggunakan responden dengan 

perbandingan dengan kompetitor/ hypermarket lain di Bekasi maupun di 

kota lainnya agar mendapat perbandingan dan menciptakan penelitian baru 

tentang komparasi bisnis retail di Indonesia. 

 

 


