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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian

ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Emosi positif, Lingkungan Dan Pengaalaman Belanja memiliki pengaruh yang

positif terhadap impulse buying pada Hypermart Bandar Lampung, Dengan nilai R

Sequre 48,60%.

2. Variabel emosi positif (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulse

buying,hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,015.Maka hipotesis

pertama (H1) yaitu, Emosi Positif mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan

Impulse Buying, dapat diterima.

3. Variabel bebas yang kedua yaitu respon lingkungan belanja (X2) berpengaruh

positif dan signifikan terhadap impulse buying, hal ini ditunjukkan dengan nilai

signifikansi sebesar 0,047 yang masih dibawah 0,05. Maka Hipotesis kedua (H2)

yaitu, Lingkungan Belanja mempunyai pengaruh positif terhadap Impulse Buying,

dapat diterima.

4. Variabel bebas yang ketiga yaitu pengalaman belanja (X3) berpengaruh positif

dan signifikan terhadap impulse buying, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi

sebesar 0,023 yang masih jauh dibawah 0,05. Maka Hipotesis ketiga (H3) yaitu,
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Pengalaman Belanja mempunyai pengaruh positif terhadap Impulse Buying, dapat

diterima.

5. Variabel yang paling berpengaruh besar terhadap impulse buying adalah emosi

positif dengan nilai t hitung sebesar 2,476 dan nilai standardizecoefficient beta

0,322, kemudian diikuti oleh variabel pengalaman belanja dengan nilai t hitung

sebesar 2,315dan nilai standardize coefficient beta 0,224, dilanjutkan dengan

variabel lingkungan belanja dengan nilai t hitung sebesar 2,017dan nilai standardize

coefficient beta 0,240.

B. Saran dan Implikasi Manajerial

Saran praktis dimunculkan berdasarkan teori-teori yang telah dibangun dan

didasarkan pada hasil penelitian yang diperoleh. Hasil statistik deskriptif dalam

penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber tambahan referensi dan informasi bagi

penyusunan rencana strategis pemasaran di toko ritel modern khusunya hypermarket

yang berada di kota Bandar Lampung untuk makin meningkatkan volume penjualan

melalui impulse buying.

Berdasarkan hasil penelitian, variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap

impulse buying adalah emosi positif sehingga saran praktis lebih difokuskan kepada

variabel tersebut. Berdasarkan hasil statistik deskriptif variabel emosi positif,

indikator dengan indeks yang paling rendah adalah perasaan penuh kegembiraan dan

perasaan penuh semangat. Sehingga saran yang di tujukan kepada peritel khususnya

hypermarket, sebagai berikut:
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1. Perasaan penuh kegembiraan saat berbelanja merupakan cerminan dari situasi

lingkungan belanja yang baik. Situasi berbelanja di hypermarketsudah cukup baik,

namun belum mampu memberikan nilai yang maksimum bagi konsumen. Untuk

lebih meningkatkan perasaan penuh kegembiran kepada konsumen sebaiknya

hypermarket memperhatikan penempatan barang yang baik. Berdasarkan

pengamatan di Hypermart Bandar Lampung masih terdapat beberapa produk yang di

tempatkan di keranjang tanpa pengaturan tata letak yang baik seperti produk alat

rumah tangga dari jepang dan china, produk-produk tersebut diletakkan asal-asalan,

sehingga mengurangi minat pembeli untuk berbelanja. Disini perlu pengamatan

menyeluruh dari pihak pengelola untuk memperhatikan tiap detil dari toko, karena

hal-hal yang kecil sangat mempengaruhi perasaan pelanggan saat berbelanja.

2. Perasaan penuh semangat saat berbelanja juga hal yang perlu diperhatikan oleh

pengelola hypermarket karena responden merasa perasaan penuh semangat yang

sedang-sedang saja. Sehingga perlu upaya untuk memunculkan perasaan penuh

semangat pada konsumen. Perasaan bersemangat dalam berbelanja dapat diupayakan

peritel dengan menyediakan diskon yang lebih menarik, sejauh ini diskon-diskon

yang ditawarkan oleh hypermarket yang diteliti dinilai masih kurang menarik minat

pembelanja. Karena diskon yang diberikan biasanya adalah diskon dari pihak

produsen ataupun wholesaler sehingga potongan harga yang didapat masih kurang.

Selain itu promosi saat ada diskon pun dinilai kurang mampu mengedukasi pembeli,

karena diskon hanya ditujukan bagi orang-orang yang mau berbelanja, yaitu melalui

katalog yang disediakan di pintu masuk toko. Sebaiknya promosi diskon juga di

tampilkan di media-media iklan lainnya sehingga banyak yang tertarik dan

bersemangat untuk berbelanja di hypermarket tersebut.
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Berdasarkan hasil penelitian, variabel emosi positif, respon lingkungan belanja, dan

pengalaman belanja berpengaruh terhadap keputusan pembelian yang bersifat

impulsif. Sehingga implikasi manajerial yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya perlu ditambahkan lagi faktor-faktor yang

mempengaruhi impulse buying.Selain untuk semakin menyempurnakan pemahaman

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi impulse buying. Hal ini juga dikarenakan

ketiga variabel (emosi positif, respon lingkungan belanja, dan pengalaman belanja)

hanya mampu menjelaskan sebesar 48,60%. penelitian ini belum memasukkan

variabel atas aspek lain yang mungkin dapat mempengaruhi dan lebih

menyempurnakan hasil penelitian ini dan langkah-langkah yang harus dilakukan toko

ritel modern khususnya hypermarket di toko ritel modern agar dapat meningkatkan

volume penjualan melalui impulse buying.

2. Penelitian selanjutnya dapat dilaksanakan dengan menggunakan objek penelitian

yang lebih luas. Untuk mendapatkan hasil yang lebih umum terhadap faktor-faktor

yang dianggap mempengaruhi impulse buying.


