
BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh atribut 

supermarket, motif belanja hedonik, dan motif belanja utilitarian terhadap loyalitas 

konsumen supermarket Chandra Bandar lampung, maka dapat diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Atribut supermarket (X1) berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen 

supermarket Chandra Bandar lampung. Hal ini dapat disimpulkan konsumen yang 

berkunjung di supermarket mengutamakan atribut supermarket yang disediakan 

seperti fasilitas fisik yang memadai, lokasi parkir yang luas, arsitektur bangunan 

yang menarik. Atribut supermarket dapat membuat pengunjung menjadi nyaman 

dalam berbelanja. 

 

2. Motif belanja hedonik (X2) berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen 

supermarket Chandra Bandar lampung. Hal ini berarti konsumen yang berkunjung 

di supermarket mengutamakan kesenangan dalam berbelanja dan fasilitas hiburan 

yang tersedia di supermarket. 

 

3. Motif belanja utilitarian (X3) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

loyalitas konsumen supermarket Chandra Bandar lampung. Hal ini berarti 

konsumen tidak terlalu mengutamakan kualitas produk dan harga terjangkau yang 

disediakan oleh supermarket. 
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4. Atribut supermarket (X1), Motif belanja hedonik (X2), dan Motif belanja 

utilitarian (X3) secara simultan (bersama-sama) terdapat pengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas konsumen supermarket Chandra Bandar lampung 

berdasarkan hasil uji F. Hal ini dapat disimpulkan bahwa konsumen yang 

berbelanja di supermarket didorong oleh faktor fasilitas fisik yang disediakan 

supermarket, motif hedonik konsumen, dan motif utilitarian konsumen dalam 

berbelanja. 

 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan maka saran yang dapat diberikan adalah 

: 

1. Supermarket atau pusat perbelanjaan perlu diperhatikan fasilitas fisik dan atribut 

yang dimiliki. Pusat perbelanjaan seperti mall perlu meningkatkan fasilitas fisik 

seperti menyediakan counter ATM yang lengkap, pendingin udara/AC yang sejuk, 

pelayanan karyawan yang ramah, ruang parkir yang luas, penambahan taman dan 

tempat duduk yang dapat meningkatkan fasilitas fisik pusat perbelanjaan, 

penambahan elevator dan eskalator. Hal ini dikarenakan atribut supermarket yang 

memiliki overall yang bagus terbukti dapat meningkatkan loyalitas konsumen 

sehingga pusat perbelanjaan tersebut semakin ramai dikunjungi pelanggan. 

 

2. Motif belanja hedonik dapat meningkatkan loyalitas konsumen maka dari itu suatu 

supermarket atau pusat perbelanjaan perlu menambah fasilitas atau event yang 

dapat menstimulasi motif belanja hedonik para pengunjung seperti mengadakan 
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acara music show atau fasilitas lain yang dapat membuat pengunjung merasa 

senang untuk berbelanja disitu. 


