
 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Minat Beli melalui Suasana 

Tooko, Lokasi dan Inovasi produk Nasi Goreng Rempah Mafia Bandar Lampung, 

maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Suasana Toko berpengaruh signifikan terhadap Minat Beli produk Nasi Goreng 

Rempah Mafia Bandar Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen 

sebelum membeli produk Nasi Goreng Rempah Mafia Bandar Lampung akan 

memperhatikan Suasana Toko terlebih dahulu. 

 

2.  Lokasi berpengaruh signifikan terhadap Minat Beli produk Nasi Goreng Rempah 

Mafia Bandar Lampung. Hal ini dikarenakan responden menghendaki lokasi 

outlet Nasi Goreng Rempah Mafia Bandar Lampung mudah dijangkau, banyak 

dilalui transportasi umum serta lahan parkir yang luas dan lain-lain. 
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3. Inovasi berpengaruh signifikan terhadap Minat Beli produk Nasi Goreng Rempah 

Mafia Bandar Lampung. Hal ini dikarenakan produk Nasi Goreng Rempah Mafia 

Bandar Lampung memiliki varian yang unik dan kreatif, berbeda dengan produk 

lainnya. Dengan demikian konsumen tertarik pada produk Nasi Goreng Rempah 

Mafia Bandar Lampung  

 

4.  Secara keseluruhan Suasana Toko, Lokasi dan Inovasi berpengaruh terhadap 

Minat Beli konsumen produk Nasi Goreng Rempah Mafia Bandar Lampung. 

Pengaruh Suasana Toko lebih dominan dibandingkan dengan variabel lokasi dan 

Inovasi. Hal tersebut dikarenakan suasana yang diciptakan outlet nasi goreng 

rempah mafia membuat para konsumen merasa mereka sedang menjadi bos di 

sarang mafia.  

 

B. Saran  

 

Beberapa saran dan pertimbangan yang disajikan berdasarkan penelitian ini antara 

lain: 

1. Disarankan Nasi Goreng Rempah Mafia Bandar Lampung melakukan inovasi dari 

segi outlet guna suasana yang yang lebih menarik serta inovasi pada olahan produk 

yang ditawarkan. Sebagai contoh penambahan atribut outlet guna menyerupai sarang 

mafia dan perluasan lokasi parkir. Dengan tujuan meningkatkan jumlah minat 

konsumen untuk membeli produk nasi goreng rempah mafia Bandar Lampung. 

 



65 
 

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk bisa menambahkan variabel yang belum 

ada dalam penpenelitian ini misalnya Kualitas Layanan, Media Sosial dan lain-lain. 

Kemudian menggunakan jenis data penelitian yang berbeda misalnya data kualitatif. 

Data penelitian yang berbeda akan menggunakan teknik pengumpulan data yang 

berbeda pula, misalnya menggunakan teknik observasi dan wawancara, sehingga 

akan mendapatkan hasil data yang lebih detail. 

 


