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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan 

melalui analisis Partial Least Square (PLS) mengenai kepuasan konsumen Miniso 

di Bintaro Xchange, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

a. Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Miniso di 

Bintaro Xchange, Tangerang Selatan. Hal tersebut dapat dijelaskan 

bahwa konsumen setuju kualitas pelayanan berpengaruh pada saat 

melakukan pembelian produk Miniso. Dengan demikian hal ini sesuai 

dengan hipotesis yang dibuat oleh peneliti.  

b. Kualitas Produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Miniso di 

Bintaro Xchange, Tangerang Selatan. Hal tersebut dapat dijelaskan 

bahwa konsumen setuju kualitas produk berpengaruh pada saat 

melakukan pembelian produk Miniso. Hasil Hal ini sesuai dengan 

hipotesis yang dibuat oleh peneliti. 

c. Harga tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Miniso di Bintaro 

Xchange, Tangerang Selatan. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa 

konsumen setuju untuk harga produk Miniso di Bintaro Xchange, 

Tangerang Selatan dapat terjangkau oleh masyarakat luas, namun untuk 

indikator-indikator yang lain konsumen memiliki pendapatnya masing-

masing. Dengan demikian hal ini tidak sejalan dengan hipotesis awal 

yang diajukan oleh penelitian ini. 

 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

Penelitian iini ihendaknya itelah idibuat isesuai idengan iprosedur iyang itelah 

iditetapkan, iakan itetapi idalam ipenelitian iyang itelah idijalankan itentunya ipeneliti 

imempunyai ibanyak iketerbatasan. iKeterbatasan iyang imembatasi ipenelitian iini, 

iantara ilain: 
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a. Responden dalam penelitian ini merupakan konsumen Miniso di Bintaro 

Xchange, Tangerang Selatan. Sehingga hasil penelitian ini tidak dapat 

digeneralisasi untuk konsumen pembelian produk lain. 

b. Jumlah ivariabel iyang idigunakan iterbatas ihanya imenggunakan iKualitas 

iPelayanan, iKualitas iProduk, iHarga idan iKepuasan iKonsumen. 

iDiharapkan ipeneliti iselanjutnya imenggunakan ivariabel ilain iselain 

ivariabel ipada ipenelitian iini, iguna imenyempurnakan ipenelitian. 

 

5.3  Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

a. Peneliti memberikan saran kepada perusahaan agar dapat 

mempertahankan dan meningkatkan standar kualitas pelayanan yang 

telah diterapkan, dan memberikan pelayanan secara optimal apabila 

terjadi komplain yang diajukan oleh konsumen agar konsumen merasa 

puas. Namun apabila pada kunjungan yang berikutnya konsumen merasa 

terabaikan dan merasa tidak puas atas pelayanan yang diberikan, maka 

kualitas pelayanan akan menurun, hal ini pun berdampak pada 

menurunnya kepuasan konsumen. Kemudian, Miniso di Bintaro 

Xchange, Tangerang Selatan ini diharapkan untuk lebih memperhatian 

kualitas produk serta dapat mempertahankan kualitas material bahan 

baku yang digunakan agar produk menjadi tahan lama dan tidak mudah 

rusak. Selain itu Miniso di Bintaro Xchange, Tangerang Selatan juga 

harus memperhatian harga yang ditawarkan kepada konsumen apakah 

sesuai dengan kualitas yang didapatkan oleh konsumen, serta 

menyesuaikan harga dengan kemampuan daya beli konsumen dipasar. 

Sehingga dapat memberikan dampak yang positif untuk perusahaan 

maupun konsumen. 

b. Saran luntuk lpenelitian lselanjutnya, ldiharapkan lagar lmenambahkan 

lvariabel ldiluar lvariabel lyang lada ldipenelitian lini lyang llebih lbervariasi 

luntuk lmengetahui lpengaruh-pengaruh lkepuasan lkonsumen llebih 

lmendalam. lApabila lmenggunakan lvariabel lyang lsama ldengan lpenelitian 
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lini, lagar llebih lrinci ldan lspesifik, serta dalam menentukan indikator setiap 

variabelnya sesuai dengan situasi dan kondisi pada objek penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


