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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan penggunaan Partial Least Square (PLS) diperoleh analisis data 

dan pembahasan mengenai pembelian tidak terencana pada Tip Top Depok maka 

didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 

a. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel suasana toko tidak 

berpengaruhIsignifikanXterhadap pembelain tidak terancana pada Tip 

Top Depok. Artinya suasana toko pada Tip Top Depok masih tidak dapat 

mempengaruhiXpembelianItidakIterencana. Dikarenakan papan tanda, 

pencahyaan yang terang, warna kereatif, pemutaran musik, dan  aroma 

wangi yang ada pada Tip Top Depok tidak membuat konsumen merasa 

tertarik untuk melakukan pembelian tidak terencana pada Tip Top 

Depok. SehinggaXhasil untuk variabel suasanaItoko tidakIsesuai dengan 

hipotesis yang tealah dibuat olehXpeneliti, karena hipotesis yeang telah 

dibuat adalah suasana toko berpengaruh terhadap pembelian tidak 

terencana. 

b. PenelitianIini menunjukkan hasil bahwaIvariabel promois penjualan 

berpengaruhIsignifikanIterhadapXpeambelainXtidakXtereancana pada 

Tip Top Depok. Artinya Tip Top Depok dapat mempengaruhi 

pemblianItidakIterencana dan berhasil dalam melakukan promosi 

penjualannya. Disebabkan karena titik promosiXpenjualan, kupon, 

sampel produk, paket harga, dan hadiah langsung dapat membuat 

konsumen tertarik dalam melakukan pembelian tidak terencana pdaa Tip 

Top Depok. Sehingga hasil pada variabel promosii penjualan 

seasuaiIdengan hipotesisIyang telah diXbuat oleh peneliti yakni 

promosiIpenjualan berpengaruhIterhadep pembelianItidakIterencana. 

c. Pernyataan konstruk pada sausanaXtoko dan promsiXpenjualan 

menunjukkan memiliki kontribusi terhdapIpembeilanItidakIterencana. 
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5.3  SaranC 

Sehingga saran yang dapat diberikakn kepada Tip Top Depok berdasarkan 

hasil penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Pihak Tip Top Depok sebaiknya dapat memperhatikan dan memperbaiki 

suasana toko yang kurang baik. Karena suasana toko yang baik tentunya 

dapat membuat pengunjung merasa nyaman saat berbelanja, dimana 

kenyamanan yang dirasakan oleh pengunjung dapat menciptakan rasa 

senang dan betah saat berada didalam toko, sehingga hal ini dapat 

mengakibatkan pengunjung melakukan pembelian yang tidak 

direncanakan. 

b. Saran berikutnya kepada pihak Tip Top Depok untuk tetap bisa 

mempertahankan dan terus mengembangkan promosi penjualan yang 

lebih kreatif dengan tujuan untuk menarik pelanggan dan meningkatkan 

pembelian yang disengaja maupun tidak. 

c. Saran kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan dan 

menggunakan variabel-variabel lainnya seperti penjualan perseorangan, 

persepsi haraga dan lain-lain, dan juga dapat menambah jumlah 

responden untuk mengetahui pengaruh pembelian tidak terencana lebih 

mendalam. 
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