
  

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan tentang Pengaruh Titik Pembelian 

(Point of Purchase) Terhadap Keputusan Pembelian Tidak Terencana Konsumen 

Ritel, maka dapat ditarik kesimpulan titik pembelian (point of purchase) 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian tidak terencana. Hal ini didasarkan 

pada: 

1. Keputusan pembelian tidak terencana konsumen Chandra Toserba Teluk 

Betung dipengaruhi oleh variabel bebas titik pembelian (point of 

purchase).Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 

30,6%, sedangkan sisanya 69,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

teridentifikasi.  

2. Hasil pengujian hipotesis secara menyeluruh dengan uji F pada tingkat 

kepercayaan 95% atau dengan nilai σ = 5 % diperoleh probabilitas 

hitung = 0,000 < probabilitas alpha penelitian (0,05) berarti Ho ditolak dan 

Ha diterima. Hal ini menunjukkan secara statistik bahwa semua variabel 

bebas yaitu  



 

 

 

68 

X1= Pajangan (display),  X2 = Tanda Petunjuk (signage) , X3= Media dalam 

Toko,  secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian tidak 

terencana konsumen Chandra Toserba Teluk Betung. 

3. Hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan uji t pada α 0,05 

menunjukkan bahwa probabilitas hitung Pajangan (X1), Tanda Petunjuk (X2), 

dan Media dalam Toko (X3) lebih kecil dari probabilitas alpha penelitian yang 

berarti Ho ditolak dan Ha diterima. 

Dari ketiga variabel titik pembelian (point of purchase) tersebut variabel yang 

paling dominan berpengaruh terhadap keputusan pembelian tidak terencana 

konsumen Chandra Toserba Teluk Betung adalah Pajangan atau Display (X1).. 

5.2 Saran 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat keterkaitan yang signifikan dari daya tarik 

titik pembelian (point of purchase) dalam merangsang keputusan pembelian tidak 

terencana. Namun demikian berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat bahwa 

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Chandra Toserba Teluk Betung, 

antara lain: 

1. Dapat dijadikan referensi dan perhatian lebih bagi Chandra Toserba Teluk 

Betung mengenai pajangan (display) yang memiliki nilai tertinggi dalam 

mempengaruhi keputusan pembelian tidak terencana. Bentuk pajangan 

yang tersusun rapi, unik, dan menarik dapat berperan dalam menarik 

perhatian konsumen dan memudahkan konsumen untuk mengenali dan 

menemukan produk. Penggunaan warna-warna cerah juga dapat menarik 

perhatian konsumen dari kejauhan sehingga konsumen ingin mendekati 

pajangan produk dan melakukan pembelian. 
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2. Kecenderungan konsumen yang selalu membeli barang tambahan tanpa 

direncanakan sebelumnya dapat dimanfaatkan oleh Chandra Toserba 

Teluk Betung dengan menciptakan suasana nyaman sehingga konsumen 

berbelanja lebih lama di dalam toko. Media dalam toko memiliki nilai 

terbesar kedua dalam mempengaruhi keputusan pembelian tidak terencana. 

Chandra Toserba sebaiknya mempertahankan kualitas media dalam toko 

yang telah ada serta lebih mendengarkan pendapat pengunjung mengenai 

media yang mereka harapkan.   

3. Chandra sebaiknya memberikan informasi mengenai segala aspek dari 

produk dalam titik pembelian (point of purchase) secara berimbang 

mengingat tanda petunjuk mempunyai nilai terkecil dalam mempengaruhi 

keputusan pembelian tidak terencana. Hal ini terlihat dari aspek tanda 

petunjuk yang kurang menarik perhatian konsumen dan merangsang 

keputusan pembelian, serta kurangnya informasi harga terbaru produk 

yang ditampilkan dalam titik pembelian. Chandra Toserba Teluk Betung 

harus lebih memahami opini yang dimiliki konsumen. Pada dasarnya 

sebagian besar konsumen memutuskan membeli produk bukan semata-

mata hanya karena harga produk, akan tetapi juga karena aspek-aspek 

lainnya. 

 


