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BAB V 

 SIMPULAN DAN SARAN 

5.1    SIMPULAN 

5.1.1 Kelengkapan Produk pada PO. Restu Mekar Kabupaten Sukabumi secara 

keseluruhan dapat dikatan sudah cukup baik. Namun masih terdapat 

konsumen yang menyatakan kurang setuju mengenai dimensi keragaman 

produk.  

5.1.2 Visual Merchandising pada PO. Restu Mekar Kabupaten Sukabumi secara 

keseluruhan dapat dikatakan sudah baik. Namun masih terdapat konsumen 

yang menyatakan kurang setuju mengenai dimensi promotional signage dan 

store layout. 

5.1.3 Keputusan Pembelian pada PO. Restu Mekar Kabupaten Sukabumi secara 

keseluruhan dapat dikatakan sudah baik. Namun masih terdapat konsumen 

yang menyatakan kurang setuju mengenai dimensi keputusan pembelian. 

5.1.4 Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukan bahwa kelengkapan produk dan 

visual merchandising memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian konsumen pada PO. Restu Mekar Kabupaten 

Sukabumi. Hal tersebut dapat dilihat dari pengujian hipotesis yang 
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mempengaruhi keputusan pembelian serta yang dipengaruhi oleh faktor lain 

diluar penelitian. 

5.2    SARAN 

5.2.1 Bagi peneliti, peneliti berharap penelitian yang selanjutnya agar dapat lebih 

mengembangkan kembali penelitian ini dan mampu mengkaitkan penelitian 

ini terhadap objek yang memiliki persamaan kriteria dengan produk belanja 

lainnya, sehingga dapat lebih menyempurnakan penelitian yang selanjutnya. 

Selain itu, peneliti berharap bahwa menelitian ini dapat bermanfaat dan 

menambah wawasan serta pegetahuan bagi peneliti yang selanjutnya akan 

melanjutkan penelitian tentang ilmu perilaku konsumen dari sudut pandang 

mengenai kelengkapan produk dan visual merchandising terhadap 

keputusan pembelian konsumen. 

5.2.2 Bagi perusahaan, dalam persaingan industri pakaian yang semakin ketat 

dijaman sekarang. Perusahaan harus lebih memperhatikan keinginan dan 

kebutuhan konsumen yang dapat meningkatkan keputusan pembelian. Hal 

tersebut dapat dikembangkan melalui kelengkapan produk yaitu dengan 

meningkatkan variasi produk pakaian sehingga konsumen tidak mudah 

bosan dan bisa memilih sesuai minat dan selera konsumen. Menambah 

variasi produk seperti produk pakaian pria dan anak-anak tentu akan lebih 

meningkatkan keputusan pembelian dibandingkan hanya dengan menjual 

produk pakaian wanita saja. Selain itu, dalam visual merchandising yaitu 

dengan menyediakan promotional signage atau papan informasi yang 

bertanda khusus (diskon dan promosi), konsumen terutama kaum wanita 
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cenderung lebih menyukai produk-produk yang bertanda khusus seperti 

diskon dan promosi, dengan mengadakan potongan harga bisa menarik 

perhatian konsumen. Apabila kelengkapan produk dan visual merchandising 

sudah sepenuhnya ditingkankan maka akan meningkatkan keputusan 

pembelian sehingga akan menambah keuntungan bagi perusahaan. 

5.2.3 Bagi pihak lain, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

tambahan referensi dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi 

pembaca yang akan melakukan penelitian di bidang perilaku kosnumen 

dengan judul “Analisis Pengaruh Kelengkapan Produk dan Visual 

Merchandising Terhadap Keputusan Pembelian Konusmen” dengan 

pengembangan-pengembangan yang lebih baik lagi. 



 

 
 

 


