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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh tata 

letak toko, displai interior, lokasi terhadap orientasi belanja pelanggan pada 

Matahari Malioboro Mall dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Tata letak toko berpengaruh  positif dan signifikan terhadap orientasi 

belanja pelanggan. 

Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel tata letak 

toko terhadap orientasi belanja pelanggan, sehingga hipotesis satu 

diterima. Hal ini menunjukan bahwa variabel tata letak toko (X1) yang 

dilakukan oleh Matahari Malioboro Mall dapat meningkatkan orientasi 

belanja pelanggan (Y).  

2. Displai interior berpengaruh positif dan signifikan terhadap orientasi 

belanja pelanggan. 

Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel displai 

interior terhadap orientasi belanja pelanggan, sehingga hipotesis dua 

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel displai interior (X2) yang 

dilakukan oleh Matahari Malioboro Mall dapat meningkatkan orientasi 

belanja pelanggan (Y). 
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3. Lokasi tidak berpengaruh terhadap orientasi belanja pelanggan. 

Tidak ada pengaruh antara variabel lokasi terhadap orientasi belanja 

pelanggan, sehingga hipotesis tiga ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel lokasi (X3) tidak mempunyai pengaruh pada variabel orientasi 

belanja (Y). 

4. Koefisien Determinasi 

Berdasarkan hasil Koefisien Determinasi (Adjust R) diperoleh nilai R 

sebesar 0,886 yang artinya masing-masing variabel independen yaitu tata 

letak toko dan displai interior, berpengaruh terhadap orientasi belanja 

pelanggan sebesar 88,6%.  kecuali variabel lokasi tidak berpengaruh 

terhadap orientasi belanja pelanggan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka penulis 

memberikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Menurut tanggapan jawaban dari responden mengenai tata letak toko, 

pengaturan tata letak toko sudah mampu mengalokasikan alokasi luas 

ruangan yang cukup nyaman sesuai dengan kapasitas pengunjung dan 

letak  penempatan perabotan pada cukup sudah baik. sebagian besar 

responden menyatakan bahwa tata letak toko (store layout) sudah cukup 

baik. diharapkan Matahari Malioboro Mall tetap mempertahakan tata letak 

toko yang sudah baik atau meningkatkan demi kenyamanan pelanggan. 
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2. Berdasarkan hasil Koefisien Determinasi (Adjust R) diperoleh nilai R 

sebesar 0,886 yang artinya masing-masing variabel independen yaitu tata 

letak toko dan displai interior, berpengaruh terhadap orientasi belanja 

pelanggan sebesar 88,6%.  kecuali variabel lokasi tidak berpengaruh pada 

orientasi belanja pelanggan, Saran untuk peneliti selanjutnya dapat 

meneliti human variabel, dan kualitas dan harga terhadap orientasi belanja 

pelanggan. 

3. Menurut tanggapan jawaban dari responden pengaturan displai interior 

responden menyatakan bahwa displai interior pada Matahari Malioboro 

Mall sudah cukup baik, papan tanda yang ada di sudah cukup jelas. 

Disarankan agar Matahari Malioboro Mall menggunakan dekorasi ruangan 

serta dinding pada yang unik dan menarik  

C. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan penelitian. Adapun 

keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini belum dapat mengungkapkan secara keseluruhan faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi orientasi belanja pelanggan pada 

Matahari Malioboro Mall. 

2. Metode penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan 

penyebaran kuisioner, kelemahan dengan menggunakan metode ini 

seringkali responden mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada pada 

kuisioner hanya sekedar mengisi, jawaban yang diharapkan kurang 

relevan. 



62 

 

3. Penelitian ini melibatkan subyek penelitian dalam jumlah terbatas dengan 

sampel berjumlah 120 responden. 

 

 

 


