
 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

 

Memperhatikan hasil pembahasan pada Bab IV sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis yang dirumuskan yaitu Keputusan konsumen 

membeli roti Royal Bakery Kedaton Bandarlampung dipengaruhi oleh  aspek 

motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap dapat diterima.      

  

Hasil pengujian hipotesis tersebut didasarkan pada hasil perhitungan secara 

statistik melalui regresi berganda yaitu sebagai berikut. 

5.1.1. Secara keseluruhan variabel bebas iklan yaitu ; X1 = Motivasi  X2 = 

Persepsi X3  = Pembelajaran  X4  = Keyakinan   X3    = Sikap,  berpengaruh 

terhadap keputusan konsumen dalam membeli roti Royal Bakery di Kedaton 

Bandar Lampung sebagai variabel terikat (Y) yang dapat ditunjukkan oleh 

nilai koefisien determinasi R
2
 = 0,720 atau 72,00 % seluruh variabel bebas 

mempengaruhi keputusan membeli roti Royal Bakery di Kedaton Bandar 

Lampung dan sisanya sebesar 28,00 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain 

yang tidak diidentifikasi atau di teliti dalam penelitian ini. 

5.1.2.Secara statistik beradasarkan hasil uji-t., ternyata nilai Sig-hitung untuk 

seluruh  variabel bebas tersebut di bawah nilai signifikansi (alpha) dalam 

penelitian ini yaitu 5% (0,05) dan derajat kebebasan sebesar 54. Ini berarti 

secara statistik ternyata bahwa masing-masing variabel bebas yaitu X1 = 

Motivasi  X2 = Persepsi X3  = Pembelajaran  X4  = Keyakinan   X3    = Sikap, 
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mempengaruhi Keputusan keputusan membeli roti Royal Bakery di Kedaton 

Bandar Lampung sebagai variabel terikat (Y). 

 

5.2 Saran 

 

 

Saran yang dapat diajukan berdasarkan penelitian sebagai bahan pertimbangan 

perusahan roti Royal Bakery Kedaton Bandarlampung adalah sebagai berikut. 

 

1. Perusahaan roti Royal Bakery harus tetap mempertahankan rasa, kualitas, dan 

kemasan roti Royal Bakery agar tetap menarik. Karena hal-hal ini dapat 

menjadi motivasi konsumen dalam memutuskan untuk membeli roti Royal 

Bakery.  

2. Perusahaan roti Royal Bakery harus sedapat mungkin mempertahankan atau 

bila perlu meningkatkan citra produknya dimata konsumen, selain itu 

kebersihan dari rotinya juga harus selalu dijaga karena hal ini dapat dijadikan 

informasi yang baik bagi konsumen dan tentunya akan memberikan 

keuntungan bagi perusahaan. Karena hal-hal tersebut dapat menjadi persepsi 

konsumen dalam memutuskan untuk membeli roti Royal bakery. 

3. Perusahaan roti Royal Bakery sebaiknya dalam menetapkan harga jual 

produknya tidak melebihi harga jual dari produk pesaing untuk saat ini. Selain 

itu sebaiknya perusahaan tetap memasarkan produknya baik melalui 

kendaraan motor ataupun ditoko dan bila perlu perusahaan melakukan 

perluasan daerah pemasarannya sehingga konsumen akan lebih mudah untuk 

membeli dan mendapatkan roti Royal Bakery. Karena hal-hal tersebut dapat 

dijadikan pembelajaran oleh konsumen dalam memutuskan untuk membeli 

roti Royal Bakery. 
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4. Perusahaan roti Royal Bakery sebaiknya dalam memproduksi produknya tidak 

hanya memproduksi roti yang dapat memberikan rasa puas namun juga dapat 

memenuhi kebutuhan konsumennya, serta memproduksi bentuk roti yang 

praktis untuk dikonsumsi oleh konsumen. Karena dengan hal-hal tersebut 

dapat membentuk keyakinan konsumen dalam memutuskan untuk membeli 

roti Royal Bakery.   

5. Perusahaan roti Royal Bakery harus tetap mempertahankan rasa roti Royal 

Bakery agar selalu enak untuk dikonsumsi dan menjaga kemasan roti Royal 

Bakery agar tetap menarik perhatian konsumen serta bila perlu perusahaan 

menambah jenis roti baru baik dari segi rasa maupun bentuk roti. Karena 

dengan hal-hal tersebut akan dapat membentuk sikap konsumen dalam 

memutuskan untuk membeli roti Royal Bakery.    


