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ABSTRACT
The objective of this study is to figure out the influence of promotion and service quality toward
buying decision on the RM. Sate Domba H. Udung . The hypothesis used in this research is there is
influence of promotion and service quality toward buying decision on the RM. Sate Domba H. Udung.
This research applied descriptive method. The respondents of this study are 97 respondents who
chosen by using unknown population technique. The analysis technique used in this study was, validity
test, reliability test, multiple regression analysis and hypothesis testing using Microsoft Excel
software. The result of the study that obtained by using simultaneoustest (F test) was 0, 69 or 69%. It
means the variant of the buying decision variable can be explained by the promotion variable and
service quality that was 69 %, while the 31% remaining is influenced by other variables which are not
analyzed specifically by the writer. Meanwhile, the result of the research for partial test (t test), it
obtained the result of promotion variable 0.35 or 35 % and the service quality variable 0.39 or 39%.
It means that the variant of the buying decision variable can be explained by the promotion variable
14% and the service quality variable 29%.The conclusion of this study is there is partially and
simultaneously influence of promotion and service quality toward buying decision on the RM. Sate
Domba H. Udung . Therefore, it is recommended to the other researcher to conduct the research with
other variables which is not analyzed by the researcher but affect this study.
Keywords : Promotion, Service Quality and Buying Decision

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh promosi dan kualitas layanan terhadap
keputusan pembelian pada RM. Sate Domba H. Udung. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah ada pengaruh promosi dan kualitas layanan terhadap keputusan pembelian pada RM. Sate
Domba H. Udung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Responden penelitian ini adalah 97
responden yang dipilih dengan menggunakan teknik populasi yang tidak diketahui. Teknik analisis
yang digunakan dalam penelitian ini adalah, uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi berganda dan
pengujian hipotesis menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel. Hasil penelitian yang diperoleh
dengan menggunakan uji simultan (uji F) adalah 0, 69 atau 69%. Artinya varian dari variabel
keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel promosi dan kualitas layanan yaitu 69%,
sedangkan 31% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis secara khusus oleh
penulis. Sementara itu, hasil penelitian untuk uji parsial (uji t), diperoleh hasil variabel promosi 0,35
atau 35% dan variabel kualitas layanan 0,39 atau 39%. Ini berarti bahwa varian dari variabel
keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel promosi 14% dan variabel kualitas layanan 29%.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada secara parsial dan simultan pengaruh promosi dan kualitas
layanan terhadap keputusan pembelian pada RM. Sate Domba H. Udung. Oleh karena itu,
direkomendasikan kepada peneliti lain untuk melakukan penelitian dengan variabel lain yang tidak
dianalisis oleh peneliti tetapi mempengaruhi penelitian ini.
Kata kunci : Promosi, Kualitas Layanan, dan Keputusan Pembelian
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A. PENDAHULUAN
1.

Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi, perkembangan dunia bisnis di beberapa Negara mengalami pergeseran arah.
Dulu sebelum era globalisasi, hampir setiap Negara di dunia ini mengandalkan sektor industri sebagai
alat untuk memperoleh devisa Negara. Mereka berlomba-lomba untuk menciptakan produk yang dapat
diterima dengan baik oleh pasar domestic maupun pasar internasional, namun saat ini sektor-sektor
jasa terus dikembangkan guna dijadikan lahan dalam memperoleh devisa Negara. Hal ini tentunya
tidak terlepas dari persaingan yang semakin kompetitif diantara para pelaku bisnis.
Manajemen adalah ilmu dan seni, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan
terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen memiliki kegiatan memimpin,
mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan. Manajemen merupakan seni dalam
menyelesaikan pekerjaan melalui kerja sama dengan orang lain. Seni manajemen terdiri dari
kemampuan untuk melihat totalitas dibagian-bagian yang terpisah dari suatu kesatuan gambaran
tentang visi. Seni manajemen mencakup kemampuan komunikasi visi tersebut. Aspek-aspek
perencanaan kepemimpinan, komunikasi dan pengambilan keputusan mengenai unsur manusia tentang
cara menggunakan pendekatan manajemen seni.
Manajemen

pemasaran

adalah

proses

merencanakan,

penganalisaan,

pelaksanaan,

mengimplementasikan dan pengawasan atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu
perusahaan supaya dapat tercapainya target atau tujuan perusahaan secara lebih efesien dan efektif.
Fungsi manajemen pemasaran sendiri seperti meliputi riset pembeli atau konsumen, pengembangan
produk, komunikasi dan promosi, strategi distribusi, penetapan harga dari produk dan pemberian
pelayanan pada konsumen. Semua kegiatan ini dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan
konsumen.
Saat ini, kegiatan dalam bidang pemasaran memiliki peranan yang penting dalam dunia bisnis, hal
ini disebakan karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan
dimana perusahaan berhubungan langsung dengan konsumen. Kegiatan pemasaran ini harus
memberikan kesan yang baik di mata konsumen, dimana perusahaan harus memberikan layanan serta
hasil produk berupa barang dan jasa yang terbaik sehingga dapat memberikan kepuasan kepada para
konsumen, karena kepuasan konsumen menjadi tolak ukur serta keberhasilan perusahaan dalam
mengasilkan produk yang berkualitas dan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.
Peranan pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan produk atau jasa hingga tangan konsumen
tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan
menghasilkan laba.
Keputusan pembelian konsumen merupakan tindakan dari konsumen untuk membeli atau tidak
terhadap produk. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi konsmen dalam melakukan pembelian
suatu produk atau jasa, biasanya konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga dan produk yang
sudah dikenal oleh masyarakat sebelum konsumen memutuskan untuk membeli, biasanya konsumen
AL KARIMAH

Jurnal Ilmiah Ilmu Tarbiyah dan Ekonomi Syari’ah

Volume 04 / Nomor 07 / Agustus 2017

87

melalui beberapa tahap terlebih dahulu yaitu : pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi
alternative, keputusan memebeli atau tidak, perilaku pascapembelian.
Dalam usaha untuk menarik minat beli dari konsumen, ada berbagai macam faktor yang dapat
mempengaruhi hal tersebut dimana salah satunya adalah kegiatan promosi dan kualitas pelayanan
yang diberikan. Promosi merupakan aktivitas komunikasi dari pemilik produk dan atau pemegang hak
menjual atas suatu produk yang ditunjukan kepada khalayak umum, dengan maksud dan tujuan untuk
mengenalkan atau memberitahukan produk, merek produk atau perusahaan. Selain faktor promosi
dengan menerapkan kualitas pelayanan yang baik juga dapat mempengaruhi dalam memilih suatu
produk atau jasa.
Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa,
manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan, sehingga definisi kualitas
pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta
ketetapan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. Kualitas pelayanan (service
quality) dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang
nyata-nyata mereka terima / peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan /
inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Jika jasa yang diterima atau dirasakan
(perceived service) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan
memuaskan, jika jasa yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan, maka kualitas pelayanan
dipersepsikan buruk.
RM. Sate Domba H. Udung merupakan sebuah unit usaha rumah makan yang bergerak dibidang
penjualan makanan tradisional terletak di Kabupaten Garut. Salah satu dampak yang terlihat dari
peningkatan sektor pariwisata di kabupaten garut adalah makin bertambahnya jumlah rumah makan
yang menawarkan aneka ragam produk kuliner kepada para konsumen. Hal ini tentu saja akan memicu
suasana persaingan yang semakin kompetitif sehingga diperlukan inovasi setrategi pemasaran yang
jitu berkenaan dengan menarik minat beli konsumen.
Adapun data pengunjung periode Agustus 2016 – Juli 2017
Tabel 1.1
Data Jumlah Pengunjung RM. Sate Domba H. Udung
Tahun

Bulan
Jumlah
Agustus
415
September
391
2016
Oktober
335
November
458
Desember
411
Januari
329
Februari
388
Maret
312
2017
April
328
Mei
309
Juni
524
Juli
436
Sumber : Data Pengunjung RM..Sate Domba H. Udung 2016-2017
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Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi (naik turun) data pengunjung.
Terlihat ada beberapa bulan yang mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah penjualan. Hal
ini tidak terlepas dari faktor-faktor bauran pemasaran (Marketing Mix), salah satunya adalah promosi.
Faktor promosi merupakan salah satu faktor yang penting karena promosi itu sendiri dilakukan
dengan tujuan untuk memberitahukan, membujuk dan mengingatkan kembali konsumen terhadap
sebuah produk atau jasa sehingga konsumen mau membeli produk tersebut.
Berdasarkan pengamatan awal pada RM. Sate Domba H. Udung

ditemukan beberapa

permasalahan yang terjadi yaitu masih belum optimalnya promosi yang dilakukan terlihat dari belum
banyaknya kegiatan promosi yang dilakukan oleh RM. Sate Domba H. Udung .
Tabel 1.2
Data Kegiatan Promosi RM. Sate Domba H. Udung
No
1.
2.
3.

JenisKegiatanPromosi
Penyebaran brosur pada awal tahun
Pemberian takjil gratis pada saat bulan Ramadhan
Gratis makanan pembuka untuk pembelian paket tertentu.
Sumber: RM. Sate Domba H. Udung , 2017

Frekuensi
1x/tahun
30 hari
1x/tahun

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa selama satu tahun, RM. Sate Domba H. Udung Garut
hanya melakukan tiga kegiatan promosi. Pada dasarnya, semakin produk sering dipromosikan maka
semakin menarik minat konsumen untuk membeli produk. Hal ini sesuai dengan apa yang
dikemukakan oleh Philip Kotler (2010) promosi merupakan kegiatan mengkomunikasikan informasi
dari penjual kepada pembeli atau pihak lain dalam saluran pemasaran untuk mempengaruhi sikap dan
perilaku. Tanpa promosi keberadaan produk kurang mendapat perhatian dari konsumen atau bahkan
konsumen tidak tahu sama sekali mengenai produk tersebut. Konsumen yang tidak mengetahui sebuah
produk akan memperkecil atau meniadakan kemungkinan untuk menjadi konsumen yang loyal atau
setia. Hal tersebut dapat ditunjukkan konsumen setelah terjadinya proses pembelian. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin konsumen mengenal suatu produk maka tingkat pembelian konsumen
akan semakin meningkat.
Permasalahan selanjutnya adalah masih banyaknya keluhan-keluhan dari pelanggan mengenai
kualitas pelayanan yang diberikan. Pada observasi awal melalui wawancara tidak terstruktur, dari 20
konsumen yang berkunjung di RM. Sate Domba H. Udung , didapat berbagai keluhan seperti berikut :
Tabel 1.3
Data Keluhan Konsumen di RM. Sate Domba H. Udung
No

JenisKeluhan

1.
2.

Karyawan kurang cekatan dalam melayani konsumen
Pesanan cukup lama
Sering tidak sesuai antara menu yang disajikan dengan gambar
yang ada didaftar menu
Lokasi tempat kurang strategis
Sumber: RM. Sate Domba H. Udung , 2017

3.
4.

Persentase
(%)
20%
15%
45%
20%

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa terdapat beberapa keluhan dari konsumen, terutama
keluhan mengenai pelayanan yang diberikan oleh pihak RM. Sate Domba H. Udung Garut. Hal ini
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menunjukkan bahwa dari segi kualitas pelayanan RM. Sate Domba H. Udung Garut masih belum
maksimal. Dengan tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan, maka hal tersebut berpengaruh juga
terhadap minat beli dari konsumen. dipertegas oleh Tjiptono (2011:70) mengatakan bahwa ada
hubungan antara kualitas pelayanan dengan keputusan pembelian konsumen. Ia menyatakan bahwa
perbaikan kualitas pelayanan akan menarik minat beli konsumen, oleh karena itu hubungan tersebut
harus ditingkatkan.
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul “ PENGARUH PROMOSI DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP
KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA RM. SATE DOMBA H. UDUNG GARUT “.
2. Tinjauan Pustaka
Promosi
Dalam penelitian ini, variabel promosi diukur dengan menggunakan beberapa dimensi promosi
yang dikembangkan oleh Kotler dan Amstrong (2011:63), promosi berarti aktivitas yang
menyampaikan manfaat produk dan membujuk pelanggan membelinya. Dimensi-dimensi dari promosi
yaitu:
a. Advertising (periklanan) adalah bentuk komunikasi yang dilakukan pemasar untuk
menginformasikan, dan membujuk pasar dan target pasaran.
b. Sales Promotion (Promosi Penjualan) adalah insentif jangka panjang yang ditawarkan kepada
pelanggan ataupun masyarakat dan perantara untuk merangsang datangnya pembelian produk
tersebut.
c. Public Relations (Hubungan Masyarakat) adalah usaha atau upaya untuk menarik perhatian
yang positif dari masyarakat terhadap perusahaan tersebut serta produk-produknya dengan
adanya berita baru, konferensi pers di event-event tertentu, melaksanakan kegiatan-kegiatan
yang dapat menarik perhatian para masyarakat.
d. Direct Marketing (Pemasaran Langsung) adalah suatu bentuk promosi secara langsung dengan
cara memasarkan produk atau barang agar mendapatkan reaksi secara langsung dari konsumen
3. Kualitas Pelayanan
Salah satu pendekatan kualitas pelayanan yang banyak dijadikan acuan dalam riset pemasaran
adalah model SERVQUAL (Service Quality) yang dikembangkan oleh Tjiptono (2012:51) terdapat 5
dimensi SERVQUAL sebagai berikut:
1. Realibilitas (reliability), yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai
yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan
yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan,
sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi.
2. Daya tanggap (responsiveness), yaitu suatu kemampuan untuk membantu dan memberikan
pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi
yang jelas.
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3. Jaminan (assurance), yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai
perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan.
4. Empati (empathy), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi
yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen.
5. Bukti fisik (tangibles), yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya
kepada pihak eksternal. Yang meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang, dan lain sebagainya),
perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya.
4.

Keputusan PembelianKonsumen
Keputusan pembelian menurut Griffin (dalam Saidani, 2013:7) didasarkan pada dua motif

yaitu rasional dan emotional. Motif rasional lebih mengacu pada manfaat yang ingin didapatkan dari
suatu produk, sedangkan motif emosional mengikuti subjektifitas seseorang, seperti gengsi, kelas
sosial, estetika, dan faktor personal lainnya.
Kualitas pelayanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi
pelanggan, dimana persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan merupakan penilaian menyeluruh
atas keunggulan suatu pelayanan. Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan
persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima atau peroleh dengan
pelayanan yang sesungguhnya mereka terima atau mereka harapkan terhadap atribut-atribut pelayanan
suatu perusahaan.
Untuk itu, penulis menggambarkan model atau paradigma penelitiannya dibawah ini:
Gambar 1.1
Model Kerangka Berpikir
Promosi
(X1)
-

-

Advertising
Sales Promotion
Public Relations
Direct Marketing

Keputusan
pembeliankonsumen (Y)

-

Kualitas Pelayanan
(X2)
Reliability
Responsiverness
Assurance
Emphaty
Tangibles

Pengenalan kebutuhan
Pencarian informasi
Penilaian informasi
Keputusan pembelian
Evaluasi paska
pembelian

5. Hipotesis
Berdasarkan model kerangka pemikiran yang dibangun, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut:
1. Hipotesis utama
“

Terdapat

pengaruh

Promosi

dan

Kualitas

Pelayanan

KeputusanPembelianKonsumenpada RM. SaungGurameGarut“.
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2. Sub Hipotesis
H1

: Terdapat pengaruh PromositerhadapKeputusanPembelianKonsumenpada RM.
SaungGurameGarut.

H2

: Terdapat pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian Konsumen
pada RM. Sate Domba H. Udung Garut.

B. METODOLOGI PENELITIAN
1. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Dimana data tersebut
diambil dengan cara menyebarkan kuesioner/angket kepada sampel dalam penelitian ini.
Sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :
1.

Data primer, yaitu data diperoleh dari penelitian melalui observasiawal, penyebaran
kuesioner/angket kepada sampelpenelitian yang dalamhaliniadalahkonsumen di RM.
SaungGurameGarut.

2.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal, dokumen-dokumen yang
berkaitan dengan teori dan pembahasan ini

2.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah konsumen RM. Sate Domba H.
Udung Garutyang berkunjung untuk makan di tempat tersebut. Populasi dalam penelitian ini
adalah konsumen yang berjumlah 98 orang.
3.

Analisis Data

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel
independen (promosi dan kualitas pelayanan) dengan variabel dependen (keputusan pembelian
konsumen). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel
dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk
memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau
penurunan.
C. HASIL PENELITIAN
1. Koefisien Determinasi(R2)
Berdasarkan pengolahan data dalam Microsoft Excel maka diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 3.4
Summary Output

Regression Statistics
Multiple R
0.69679
R Square
0.48552
Adjusted R Square 0.47457
Standard Error
2.62884
Observations
97
Sumber: Data Primer diolah, 2016
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Dari tabel 4.25 Dapat dilihat bahwa antara ketiga variabel yang diteliti terdapat hubungan,
dengan tingkat hubungan sebesar 0,69. Hal ini menunjukan bahwa adanya hubungan yang “baik’
karena di atas dari 0,6.
Koefisien Determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam
menerangkan variasi variabel terikat .
Dari hasil output regresi didapatkan angka sebesar 0,47 hal ini berarti bahwa variasi pada
variabel Keputusan Pembelian Konsumen dapat dijelaskan oleh variabel Promosi dan Kualitas
Pelayanan sebesar 47% sedangkan sisanya sebesar 53% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti
secara detail oleh peneliti seperti variabel penetapan harga, kualitas produk, dan lain-lain.

2. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)
Tabel 3.5
Hasil Perhitungan Koefisien dan t hitung

Intercept
Promosi

Coefficients
8.121156219
0.346221085

t Stat
2.782705578
3.555942715

Kualitas Pelayanan

0.397389843

5.952741325

Berdasarkan hasil perhitungan, maka diketahui:
-

Terdapat pengaruh antara variabel Promosi terhadap variabel Keputusan Pembelian
Konsumen dengan thitung > ttabel sebesar 3,55> 1,66 maka H0 ditolak. Artinya secara
signifikan Promosi berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Konsumen sebesar 35%.
Maka Keputusan Pembelian Konsumen dapat dipengaruhi oleh Promosi. Hal inisesuai
dengan penelitian terdahulu dari Yudha Rizki Abdillah (2014), yang menyatakan bahwa
promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen.

-

Dan terdapat pengaruh antara variabel Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian
Konsumen dengan thitung > ttabel sebesar 5,95> 1,66 maka H0 ditolak. Artinya secara
signifikan Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Konsumen
sebesar 39%. Maka Keputusan Pembelian Konsumen dapat dipengaruhi oleh Kualitas
Pelayanan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Sari Sahara (2012), yang
menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian
konsumen.

3. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)
Hasil perhutungan Uji-F dengan menggunakan Microsoft Excel dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut:
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Df
Regression
Residual

2
94

Total

96

Tabel 3.6
ANOVA
MS
306.5225254
6.910795139

F
44.354162

Significance F
2.71874E-14

Dalam memperoleh ttabel menggunakan FINV pada Microsoft Excel dengan tingkat sinifikansi
5% dan derajat kebebasan (degree of freedom) (df) numerator = 2, (df) denumerator = 94, maka
diperoleh Ftabel sebesar 2,36 dan Fhitung sebesar 25,97. Maka H0 ditolak karena Fhitung> Ftabel sebesar
44,35 > 2,36 yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan variabel Promosi dan Kualitas Pelayanan
berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Konsumen.
Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan antara variabel
independen (Promosi dan Kualitas Pelayanan) dengan variabel dependen (Keputusan Pembelian
Konsumen)
D. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Pengaruh Promosi dan
Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian pada RM. Sate Domba H. Udung , maka penulis
mengambil beberapa kesimpulan yang disusun sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang
terdapat di identifikasi masalah ytang menjadi acuan dasar dari maksud dan tujuan penelitian ini,
adapun simpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:
1.

a. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh RM. Sate Domba H. Udung berdasarkan hasil skoring
pada bab sebelumnya dari variabel Promosi, mendapatkan kriteria penilaian baik. Hal ini
menunjukkan bahwa kegiatan promosi yang dilakukan sudah berjalan maksimal dan sudah
berhasil memberikan pengaruh yang baik terhadap daya jual kepada konsumen.
b. Kualitas pelayanan RM. Sate Domba H. Udung

berdasarkan hasil skoring pada bab

sebelumnya dari variabel Kualitas pelayanan, mendapatkan kriteria penilaian baik. Hal ini
menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan
ketentuan yang ada.
c. Keputusan Pembelian pada RM. Sate Domba H. Udung berdasarkan hasil skoring pada bab
sebelumnya dari variabel Keputusan Pembelian, mendapatkan kriteria penilaian baik. Hal ini
menunjukkan bahwa dari promodi dan kualitas pelayanan memberikan pengaruh yang baik
terhadap para konsumen dalam hal memilih tempat makan yang memiliki kualitas baik.
2.

Terdapat pengaruh Promosi terhadap Keputusan Pembelian pada RM. Sate Domba H. Udung .
Hal ini menggambarkan bahwa semakin gencar perusahaan mengadakan promosi yang menarik,
maka akan berdampak pada semakin banyaknya konsumen yang tertarik dengan produk.
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Terdapat pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian pada RM. Sate Domba H.
Udung . Hal ini menggambarkan bahwa semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan, maka
akan semakin banyak konsumen yang berkunjung dan makan di RM. Sate Domba H. Udung .

Terdapat pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian pada RM. Sate
Domba H. Udung .

2. Saran
Setelah melakukan penelitian kepada konsumen RM. Sate Domba H. Udung , maka penulis
mengajukan beberapa saran atau masukan sebagai berikut:
1.

Dari segi promosi, RM. Sate Domba H. Udung harus lebih meningkatkan kegiatan promosi,
seperti memberi diskon atau potong harga kepada para konsumen yang berkunjung ke RM. Sate
Domba H. Udung .

2.

Dari segi kualitas pelayanan, RM. Sate Domba H. Udung

harus lebih meningkatkan lagi

pelayananya, seperti mengadakan pengarahan kepada karyawan mengenai produk-produk yang
ada sehingga konsumen bisa dengan jelas mendapat informasi tentang produknya.
3.

Dan dari segi keputusan pembelian konsumen, pihak perusahaan seharusnya mampu melakukan
kegiatan-kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam menarik minat konsumen, seperti lebih
memperbanyak kegiatan pengenalan produk kepada konsumen dengan cara memanfaatkan sosial
media yang ada., menambah kualitas produk, merubah suasana tempat makan menjadi lebih
menarik, menyesuaikan harga dengan kemampuan konsumen dan daya saing dengan pesaing
lainnya.

4.

Bagi penulis selanjutnya, dengan hasil perhitungan yang didapat, bahwa variasi pada Keputusan
Pembelian Konsumen dapat dijelaskan oleh Promosi dan Kulaitas Pelayanan sebesar 47% dan
sisanya dijelaskan oleh variabel lain sebesar 53%. Maka penulis memberikan rekomendasi
penelitian ini dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya dengan menguji variabel lain seperti ;
penetapan harga, kualitas produk, bauran pemasaran dan lain-lain.
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