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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 150 sampel yaitu 

konsumen Zara Tunjungan Plaza Surabaya. Tujuan dilakukannya penelitian 

ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh store environment dan brand 

image terhadap purchase intention konsumen Zara Tunjungan Plaza 

Surabaya. Kesimpulan berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan yang 

telah dipaparkan pada pembahasan maka didapat kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Store environment ditemukan berpengaruh positif terhadap 

purchase intention konsumen Zara Tunjungan Plaza Surabaya. 

Hal ini berarti dengan meningkatkan store environment di dalam 

toko maka akan meningkatkan purchase intention konsumen. 

2. Brand image ditemukan berpengaruh positif terhadap purchase 

intention konsumen Zara Tunjungan Plaza Surabaya. Hal ini 

berarti dengan meningkatkan brand image toko maka akan 

meningkatkan purchase intention konsumen. 
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5.2 Saran 

Beberapa saran untuk perusahaan berdasarkan hasil analisis yang telah 

dipaparkan pada Bab 4 adalah sebagai berikut:  

1. Saran Akademis 

Dari pengujian hipotesis, diketahui bahwa variabel store 

environment dan brand image mendukung variabel purchase 

intention sebesar 80,1%. Oleh karena nya penelitian yang akan 

datang disarankan menambah indikator dalam store environment. 

2. Saran Praktis 

1. Store environement  

Store environment dapat ditingkatkan dengan memperhatikan 

setiap dimensi dari store environment yang terdiri dari: 

a. Signage 

 Signage dapat ditingkatkan dengan cara membuat tanda-

tanda didalam toko baik diskon, promosi maupun tanda-

tanda lain mengenai produk dapat dilihat dengan baik dan 

dibaca dengan jelas oleh para konsumen. 

b. Layout 

 Layout dapat ditingkatkan dengan cara membuat rute 

berbelanja yang terstruktur dengan baik, seperti lokasi 

kasir yang mudah dijangkau, lokasi produk disesuaikan 

dengan kategori produknya, dan lain sebagainya. 

c. Music 

 Music dapat ditingkatkan dengan cara memilih musik 

yang memiliki beat tinggi, sebab musik yang memiliki 

beat tinggi terbukti dapat meningkatkan motivasi 

konsumen untuk melakukan pembelian produk secara 

impulsif. 
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d. Aroma (scent) 

 Music dapat ditingkatkan dengan cara menggunakan 

pengharum ruangan yang membuat konsumen merasa 

betah berbelanja di toko dan berbeda dengan toko-toko 

pesaing sehingga membuat konsumen ingin kembali 

mengunjungi toko Zara. 

 

2. Brand image 

Brand image dapat ditingkatkan dengan cara lebih 

mengenalkan produk Zara ke konsumen banyak dengan melalui 

promosi-promosi agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. 
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