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V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa bauran 

pemasaran berpengaruh terhadap niat beli ulang, dilihat dari :

1. Secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan antara variabel bauran pemasaran 

terhadap niat beli ulang pada RM Rumah Kayu. Hal ini ditunjukan dari nilai F hitung 

yang lebih besar dari F tabel (8,568 > 2.20). 

2. Secara parsial variabel pendukung fisik, orang, produk dan proses berpengaruh 

signifikan terhadap niat beli ulang konsumen pada RM Rumah Kayu Bandar 

Lampung 

3. Berdasarkan hasil analisis kualitatif, diketahui bahwa variabel bauran pemasaran 

yang diuji melalui pertanyaan dalam kuesioner berkesimpulan sebagian besar 

konsumen sudah merasa puas terhadap kinerja RM Rumah Kayu. Variabel bauran 

pemasaran yang memiliki pengaruh paling besar terhadap niat beli ulang adalah 

pendukung fisik,orang, produk dan proses.

4. nilai R2 (R square) yang didapat dari perhitungan SPSS sebesar 0,405 atau 40,5%. 

Hal ini menunjukan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel produk (x1), 

harga(x2), saluran distribusi(x3), promosi(x4), orang(x5), pendukung fisik(x6) dan 

proses(x7) terhadap variable niat beli ulang  sebesar 40,5% sedangkan sisanya 

sebesar 59,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam penelitian 

ini.
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5.2. Saran

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan, penulis berusaha untuk 

memberikan masukan dan saran yang kiranya diharapkan dapat memberikan 

kontribusi terhadap perbaikan kinerja RM Rumah Kayu. Saran yang dapat diberikan 

oleh peneliti antara lain :

1. Saluran distribusi RM Rumah Kayu sebaiknya harus lebih diperhatikan. 

misalnya dengan memaksimalkan pelayanan pesan antar dan didukung 

dengan konsep yang variatif sesuai dengan yang dibutuhkan konsumen seperti 

pelayanan konsep tata ruang untuk tempat makan pada acara resepsi, 

pemberian bonus kepada konsumen bagi pemesanan makanan pada jumlah 

tertentu dan hal – hal lain yang sifatnya untuk memaksimalkan potensi yang 

ada pada saluran distribusi.

2. Dibagian promosi misalnya melalui surat kabar, pamflet, maupun spanduk. Selain itu, 

penggunaan media televisi lokal dengan intensitas yang rutin juga dapat membantu 

promosi RM Rumah Kayu kepada masyarakat Lampung, Selain itu, untuk karyawan 

sebaiknya harus diberikan pelatihan dan evaluasi rutin mengenai strategi promosi 

yang harus dilakukan. Misalnya dengan mengadakan event pada acara – acara 

tertentu seperti saat lebaran dan liburan. Dengan ini diharapkan, keinginan 

masyarakat untuk mengunjungi RM Rumah Kayu dapat bertambah, yang pada 

akhirnya akan meningkatkan penjualan RM Rumah Kayu. 

3. Harga yang ditawarkan RM Rumah Kayu harus  sesuai dengan pelayanan yang 

diharapkan konsumen. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap niat beli 
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konsumen. Harga merupakan hal yang cukup sensitif dalam mempengaruhi tingkat 

penjualan, apalagi saat ini rumah makan merupakan usaha yang sudah menjamur, 

artinya jika konsumen merasa tidak puas atas pelayanan yang diberikan oleh satu 

rumah makan, maka tidak menutup kemungkinan konsumen tersebut akan pindah 

kerumah makan lain. RM Rumah Kayu harus lebih jeli melihat peluang yang ada dan 

lebih memperhatikan masalah harga yang ditawarkan, agar konsumen tidak merasa 

kecewa dan mau untuk melakukan pembelian ulang.

4. RM Rumah Kayu sebaiknya dapat meningkatkan kinerjanya agar konsumen dapat 

tetap terjaga karena hal ini berpengaruh terhadap niat beli ulang konsumen, yang 

nantinya akan berdampak pada volume penjualan.


