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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahan yang telah dijelaskan pada bab

sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara Parsial

- Variabel X1 dalam penelitian ini yaitu kenyamanan konsumen , secara

parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hal ini telah

dibuktikan dengan hasil uji regresi linier berganda, uji F, uji T, dan uji R2

yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya yang menghasilnya nilai yang

signifikan.

- Variabel X2 dalam penelitian ini yaitu nilai dan manfaat bagi konsumen,

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hal

ini telah dibuktikan dengan hasil uji regresi linier berganda, uji F, uji T,

dan uji R2 yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya yang menghasilnya

nilai yang signifikan.

- Variabel X3 dalam penelitian ini yaitu biaya yang dibebankan kepada

konsumen, secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan

konsumen. Hal ini telah dibuktikan dengan hasil uji regresi linier
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berganda, uji F, uji T, dan uji R2 yang telah dijabarkan pada bab

sebelumnya yang menghasilnya nilai yang signifikan.

- Variabel X4 dalam penelitian ini yaitu hubungan dengan konsumen, secara

parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hal ini telah

dibuktikan dengan hasil uji regresi linier berganda, uji F, uji T, dan uji R2

yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya yang menghasilnya nilai yang

signifikan.

- Variabel X5 dalam penelitian ini yaitu pelayanan konsumen, secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hal ini telah

dibuktikan dengan hasil uji regresi linier berganda, uji F, uji T, dan uji R2

yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya yang menghasilnya nilai yang

signifikan.

2. Secara simultan menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara

kenyamanan konsumen (X1), nilai dan manfaat bagi konsumen (X2), biaya

yang dikeluarkan konsumen (X3), hubungan dengan konsumen (X4) dan

pelayanan konsumen (X5) terhadap kepuasan konsumen dari Findhis Shop

(Y)

B. Saran

Setelah mengetahui seberapa besar pengaruh bauran ritel terhadap kepuasan

konsumen pada Findhis Shop, maka saran yang direkomendasikan pada penelitian

ini adalah ssebagai berikut:
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1. Implikasi Teoritis

Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan untuk melengkapi atau menggunakan

variabel bauran penjualan eceran online yang lain karena peneliti hanya

menggunakan kenyamanan konsumen, nilai dan manfaat bagi konsumen,

biaya yang dikeluarkan konsumen, hubungan dengan konsumen dan

pelayanan konsumen . Juga disarankan untuk menambah jumlah populasi

yang akan diteliti sehingga akan mendapatkan jawaban responden yang

lebih beragam.

2. Implikasi Praktis

a. Bagi Findhis Shop

Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa kenyamanan konsumen,

nilai dan manfaat bagi konsumen, biaya yang dikeluarkan konsumen,

hubungan dengan konsumen dan pelayanan konsumen berpengaruh secara

signifikan terhadap kepuasan konsumen, oleh karena itu disarankan pada

Findhis Shop untuk lebih meningkatkan lagi seluruh aspek yang ada untuk

lebih meningkatkan kepuasan konsumen yang nantinya pun akan berimbas

pada pertumbuhan dari Findhis Shop ini sendiri. Saran lain bagi Findhis Shop

adalah lebih dikembangkan lagi aspek promosi yang melibatkan media social,

jangan hanya menggunakan media social BBM, Twitter, dan Instagram,

namun lebih baik juga menggunakan media social lainnya seperti Facebook,

path, line, atau bahkan menggunakan Website berbayar agar Findhis Shop

semakin mudah diakses oleh masyarakat umum. Selain itu, proses

pembayaran yang hanya menggunakan kartu kredit BCA dianggap kurang
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baik karena banyak konsumen yang menggunakan kartu kredit lainnya, untuk

meminimalisir biaya yang akan dikeluarkan konsumen sebaiknya Findhis

Shop menggunakan kartu kredit dari bank lainnya juga.

b. Bagi Ritel Online Lainnya

Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa kenyamanan konsumen,

nilai dan manfaat bagi konsumen, biaya yang dikeluarkan konsumen,

hubungan dengan konsumen dan pelayanan konsumen berpengaruh secara

signifikan terhadap kepuasan konsumen pada Findhis Shop, oleh karena itu

disarankan pada peritel lainnya untuk mengikuti langkah-langkah yang telah

dilakukan oleh Findhis Shop agar dapat meningkatkan kepuasan

konsumennya.


