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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan 

menggunakan analisis deskriptif dan verifikatif menggunakan regresi linear 

sederhana antara retail store image terhadap keputusan pembelian (survei pada 

konsumen yang membeli produk Private label Carrefour di kota Bandung) maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Gambaran mengenai  retail store image Carrefour di kota Bandung dinilai 

oleh sebagian konsumen termasuk pada kategori yang tinggi. Hal ini 

menunjukan bahwa retail store image telah diciptakan dan dilaksanakan 

dengan baik oleh Carrefour di kota Bandung. Lokasi berkontribusi tertinggi 

mendorong terciptanya retail store image yang baik di mata konsumen. 

Sementara dimensi yang berkontribusi paling rendah adalah promosi.  

2. Gambaran dari keputusan pembelian produk private label Carrefour berada 

pada kategori tinggi. Keputusan pembelian ini diukur berdasarkan beberapa 

dimensi seperti brand choice, dealer, quantity, timing, dan payment method. 

Dimensi yang memberikan kontribusi paling tinggi dalam mempengaruhi 

keputusan pembelian produk Private label Carrefour di Kota Bandung adalah 

dimensi dealer. Hal ini terjadi karena konsumen merasakan kemudahan 

mendapatkan produk yang dibutuhkan khususnya produk Private label. 

Sedangkan dimensi dengan nilai paling rendah adalah dimensi timing di mana 

konsumen biasanya memiliki waktu yang berbeda dalam berbelanja. Misalnya 

pada awal bulan, akhir bulan atau waktu libur lainnya tergantung dari individu 

itu sendiri. 

3. Retail store image memiliki pengaruh yang kuat terhadap keputusan 

pembelian produk Private label Carrefour di kota Bandung. Tingkat korelasi 

yang dihasilkan cukup tinggi atau cukup kuat. Hal ini menunjukan bahwa 

semakin baik retail store image yang diciptakan Carrefour, maka akan 

semakin baik pula keputusan pembelian untuk produk Private label di 

carrefour kota Bandung.  
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5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait pengaruh retail store 

image terhadap keputusan pembelian produk Private label di Carrefour kota 

Bandung, maka penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Secara keseluruhan terkait dimensi retail store image, konsumen menilai 

perusahaan kurang memberikan informasi terkait produk Private labelnya. 

Maka dari itu, Carrefour khususnya di Kota Bandung diharapkan dapat 

meningkatkan kegiatan promosi untuk produk Private label sehingga 

konsumen semakin mengenal apa itu produk Private label dan nilai apa yang 

akan diterima konsumen apabila membeli produk tersebut. Adapun 

rekomendasi untuk beberapa indikator yang dianggap memiliki nilai rendah 

adalah sebagai berikut.  

a. Perusahaan diharapkan dapat memperbaiki petunjuk atau interpretasi 

Carrefour, seperti dipasangnya keterangan dan papan nama Carrefour pada 

jarak tertentu di tempat yang sering dilewati oleh konsumen. 

b. Carrefour diharapkan dapat lebih meningkatkan jumlah variasi produk 

private label yang dijualnya. Tidak hanya pada produk makanan, tisu, atau 

bumbu dapur namun sebaiknya perusahaan mengeluarkan produk private 

labelnya untuk jenis barang seperti pakaian, furniture, peralatan dapur, 

sampai alat elektronik.  

c. Carrefour diharapkan dapat lebih meningkatkan frekuensi penawaran 

berupa discount pada beberapa produk khususnya produk private label, 

sehingga konsumen semakin sadar dengan adanya produk tersebut 

ditambah dengan berbagai penawaran yang ditawarkan menjadikan 

konsumen semakin tertarik akan produk private label Carrefour. 

d. Untuk mengurangi rasa sesak saat terjadi peningkatan konsumen pada 

waktu tertentu, diharapkan Carrefour dapat lebih memperhatikan 

kenyamanan gerai dengan cara seperti membuat alur belanja, menambah 

jumlah petugas kasir untuk mengurangi penumpukan saat konsumen akan 

melakukan pembayaran, menciptakan lingkungan visual yang lebih 

menarik, mengurangi kebisingan, menggunakan furniture yang nyaman 

serta membatasi bau yang berlebihan.  
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e. Carrefour diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanannya menjadi 

lebih baik lagi. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan 

menyediakan beberapa kotak saran dan keluhan baik secara online atau 

tertulis melalui email, website dan sosial media. Hal tersebut diharapkan 

agar konsumen turut memberikan kontribusi untuk perusahaan dalam 

menjalankan tiga pilar utamanya. Dari tiga pilar Carrefour, satu diantara 

nya adalah pelayanan yang memuaskan. Untuk itu Carrefour akan selalu 

menjaga kualitas pelayanannya demi kepuasan konsumen.  

2. Secara keseluruhan yang dapat menjadi ancaman terkait keputusan pembelian 

di Carrefour kota Bandung adalah dimensi timing. Maka dari itu perusahaan 

sebaiknya tidak hanya melakukan penawaran khusus pada saat tertentu atau 

saat menjelang libur saja, ada baiknya jika waktu promosi, khususnya untuk 

produk Private label dilakukan pada awal bulan, akhir bulan atau hari-hari 

biasa. Hal tersebut dilakukan untuk menarik konsumen agar berbelanja di 

Carrefour lebih sering lagi dan tidak terpaku pada waktu-waktu tertentu saja. 

Adapun rekomendasi untuk beberapa indikator yang dianggap memiliki nilai 

rendah adalah sebagai berikut.   

a. Carrefour diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas produk private 

labelnya. Meskipun memiliki harga yang lebih rendah dari merek 

nasional, namun perusahaan harus selalu memperhatikan kualitas produk 

yang dijualnya. Seperti dengan dilakukannya kontrol secara berkala untuk 

menjaga kualitas produk, memilih bahan yang berkualitas, dan 

mengemasnya dengan baik dan menarik. 

b. Perusahaan diharapkan dapat memberikan kemudahan agar konsumen 

dapat dengan mudah mencapai Carrefour seperti dengan menyediakan 

layanan delivery bagi konsumen yang ingin berbelanja namun memiliki 

masalah dengan jarak tempat tinggal menuju carrefour. Dengan begitu, 

konsumen yang jarak tempat tinggalnya jauh dengan Carrefour masih 

dapat berbelanja tanpa harus memikirkan jarak tempuh yang harus dilalui.  

c. Selain meningkatkan variasi produk, Carrefour diharapkan dapat 

meningkatkan jumlah produk private labelnya untuk mengurangi 
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kekhawatiran konsumen terhadap ketersediaan stok produk yang terbatas 

bahkan tidak jarang habis.  

3. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa retail store image berpengaruh dalam 

peningkatan keputusan pembelian produk Private label di Carrefour kota 

Bandung, maka dari itu diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kualitas 

produk, kualitas pelayanan dan kenyamanan, lebih memperkenalkan produk 

Private label Carrefour kepada konsumen dan memberikan penawaran khusus 

tidak hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi dasar dilakukannya penelitian lain terkait keputusan pembelian tetapi 

dengan indikator dan objek yang berbeda di masa yang akan datang.  


