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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan dari pengkajian teori, hasil penelitian dan pengujian regresi yang 

dilaksanakan mengnai pengaruh physical evidence dalam upaya menciptakan keputusan 

pembelian, telah diperoleh gambaran physical evidence di rumah makan Bancakan secara 

umum mendapatkan penilaian yang baik dari pengunjung dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1.  Pelaksanaan strategi physical evience meliputi esential evidence dan pehiperal 

evidence yang dilakukan rumah makan Bancakan dalam upaya menciptakan 

keputusan pembelian berjalan dengan baik sehingga memberikan nilai positif dari 

dua dimensi tersebut didapatkan hasil penelitian bahwa  essential evidence 

memperoleh hasil yang lebih baik daripada pehiperal evidence, hal ini 

dikarenakan pengunjung merasakan kemenarikan design rumah makan 

Bancakan, kenyamanan suasana di rumah makan Bancakan, keunikan 

design rumah makan Bancakan, kerapihan tata letak ruang di rumah 

makan Bancakan, kerapihan meja dan kursi di rumah makan Bancakan,  

kerapihan penyimpanan peralatan makan dan minum di rumah makan 

Bancakan. Gambaran responden terhadap penilaian pehiperal evidence di 

rumah makan Bancakan dinilai baik oleh pengunjung rumah makan 

Bancakan hal ini bisa dirasakan melalui kejelasan petunjuk toilet, 
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kejelasan petunjuk wastafel, kejelasan petunjuk mushola, kejelasan 

petunjuk parkir, kejelasan adanya kartu nama di rumah makan Bancakan.  

2. Gambaran pengunjung mengenai keputusan pembelian di rumah makan 

Bancakan secara umum adalah baik karena memiliki nilai yang tidak jauh 

berbeda satu sama lain. Aspek yang mendapatkan penilaian paling tinggi adalah 

jumlah pembelian yaitu pada tingkat keseringan konsumen membeli 

makanan dan minuman yang disediakan di rumah makan Bancakan. Hal 

ini dikarenakan makanan dan minuman yang disediakan oleh rumah 

makan Bancakann unik dan jarang ditemui di rumah makan lain. 

3. Physical Evidence rumah makan Bancakan Bandung memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap keputusan pembelian di rumah makan Bancakan 

Bandung. 

 

5.2 Rekomendasi  

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Strategi physical evidence yang ditawarkan rumah makan Bancakan secara 

keseluruhan berjalan cukup baik, terutama dari variabel essential evidence. 

Essential evidence yang memberikan kontribusi paling besar terhadap 

keputusan pembelian, namun pehiperal evidence membetrikan pengaruh 

rendah di rumah makan Bancakan sehgingga harus dibenahi dan diperbaiki. 

Meskipun pehiperal evidence haya bukti fisik pendukung namun bila dikelola 

dengan baik akan lebih menarik bagi konsumen yang datang. 
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2. Tanggapan terhadap keputusan pembelian, penilaian skor terendah ada pada 

pemilihan penyalur. Hal ini perlu adanya tindakan yang dilakukan rumah 

makan Bancakan untuk mendorong lebih banyak lagi pengunjung yang datang 

dan makan atau minum di rumah makan Bancakan. 

3. Membuat inovasi-inovasi baru dari makanan dan minuman yang disediakan rumah 

makan bancakan. 

4. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna, oleh karena itu peneliti 

berharap akan adanya penelitian lanjutan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. 

Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dalam meningkatkan 

keputusan pembelian di rumah makan Bancakan, disarankan untuk melakukan 

penelitian tentang kualitas produk dan kualitas pelayanan dan pengembangan industri 

pariwisata khusunya industri Food and Beverage 

 


