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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5. 1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya pada 

Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Penerapan strategi bauran pemasaran pada Toko Sumber Baru 

Palembang pada variabel Produk (Product) sebesar 71%, variabel 

Harga (Price) sebesar 62%, variabel Promosi (Promotion) sebesar 62% 

dan variabel Saluran Distribusi/Tempat (Place) sebesar 67%. Jadi 

secara keseluruhan penerapan strategi bauran pemasaran diatas pada 

Toko Sumber Baru Palembang memiliki nilai indeks rata-rata sebesar 

65,5% yaitu tergolong dalam kuat atau baik. 

2. Berdasarkan hasil kuesioner dapat disimpulkan bahwa penerapan 

strategi bauran pemasaran pada variabel harga dan promosi belum 

dilakukan dengan maksimal. Hal ini terlihat pada hasil persentase 

variabel harga yang paling rendah sebesar 55,85% yang menyatakan 

bahwa harga yang ditetapkan perusahaan belum terjangkau bagi 

konsumen. Hasil presentase variabel Promosi yang paling rendah 

sebesar 56,58% yang menyatakan bahwa konsumen tidak melakukan 

pembelian pada Toko Sumber Baru Palembang berdasarkan 

rekomendasi dari tetangga, teman maupun keluarga. Hal ini 

menunjukkan bahwa strategi promosi dengan cara direct marketing 

kurang menarik perhatian konsumen dalam melakukan pembelian. 

 

5. 2 Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dibahas, maka penulis 

dapat memberikan saran yaitu sebagai berikut: 

1. Toko Sumber Baru Palembang harus mempertahankan strategi bauran 

pemasaran yang sudah tergolong baik yaitu strategi produk dan saluran 
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distribusi/tempat. Akan tetapi, jika dilihat dari hasil persentase tersebut, 

terdapat presentase terendah yaitu pada strategi harga dan strategi 

promosi. Oleh karena itu, pihak Toko Sumber Baru Palembang harus 

memaksimalkan penerapan strategi harga dan promosi yang dianggap 

belum maksimal demi kepuasan pelanggan. 

2. Penerapan strategi promosi yang belum maksimal dapat dilakukan 

dengan menambah kegiatan promosi dengan menggunakan media cetak 

berupa brosur dan stiker serta dengan menggunakan media online seperti 

Tokopedia, Shopee, Lazada, Whatsapp, Facebook dan lain sebagainya. 

Strategi harga yang menurut konsumen masih mahal namun pada 

kenyataannya harga yang ditetapkan adalah harga yang sama dengan 

toko lain, penulis menyarankan untuk menambahkan 1-2% potongan 

harga untuk menarik perhatian konsumen serta menyediakan kisaran 

harga produk yang dijual agar konsumen dapat membeli sesuai 

kemampuan beli mereka. 


