
V.  SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

Setelah diadakan pengujian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang 

pengaruh bauran pemasaran terhadap nilai penjualan produk Mc Donald’s 

Bandarlampung, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis penelitian yang 

diajukan yaitu rata-rata harga jual perusahaan, rata-rata harga jual pesaing, biaya 

promosi dan biaya saluran distribusi berpengaruh terhadap nilai penjualan produk Mc 

Donald’s Bandar Lampung  sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil perhitungan, pernyataan hipotesis dapat diterima yaitu rata-rata 

harga jual perusahaan, rata-rata harga jual pesaing, biaya distribusi, dan biaya 

promosi berpengaruh terhadap nilai penjualan Mc Donald’s Bandarlampung. 

Besarnya nilai pengaruh ditunjukkan dari nilai R
2
 = 0,988 atau 98,80%  dan 

sisanya 1,20% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penulisan ini  

2. Berdasarkan hasil pengujian simultan, rata-rata harga jual perusahaan, rata-rata 

harga jual pesaing, biaya distribusi, dan biaya promosi berpengaruh positif 

terhadap nilai penjualan Mc Donald’s Bandarlampung. Hal ini ditunjukkan dari 

nilai F-hitung 148,033 > F-tabel 4,12, dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 < 

0,05.   

3. Berdasarkan pengujian parsial, rata-rata harga jual perusahaan (-7,846 - X1), rata-

rata harga jual pesaing (6,390 - X2), biaya distribusi (6,649 - X3), dan biaya 

promosi (2,986 - X4) pada tingkat signifikan 5% diperoleh nilai t-hitung > t-tabel 
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(± 1,796) dan (p < 0,05) sehingga H0 ditolak yang berarti bahwa semua variabel 

bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai penjualan Mc Donald’s 

Bandarlampung. 

5.2  Saran 

Saran-saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil pembahasan adalah sebagai 

berikut: 

1. Restoran Mc Donald’s Bandarlampung sebaiknya tidak menaikkan harga jual 

produk kepada konsumen karena akan berdampak terhadap penurunan nilai 

penjualan karena berdasarkan hasil perhitungan regresi, penetapan rata-ratan harga 

jual produk kepada konsumen menunjukkan nilai yang signifikan negatif sehingga 

bila harga jual dinaikkan, maka konsumen akan mencari alternatif restoran cepat 

saji yang menawarkan harga yang lebih murah. 

2. Restoran Mc Donald’s Bandarlampung sebaiknya mempertahankan biaya promosi 

yang telah dikelaurkan karena pengeluaran biaya promosi yang selama ini 

dilakukan mampu meningkatkan nilai penjualan, tetapi sebaiknya dalam pemilihan 

media promosi, harus lebih variatif sehingga semua kalangan masyarakat dapat 

menerima pesan promosi yang disampaikan. 

 


