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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan uraian data dan analisis yang telah dijelaskan, tentang 

“Dampak Keberadaan Supermarket Terhadap Pedagang  Pasar 

Tradisional”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Lokasi supermarket berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

omzet pedagang di pasar tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa 

lokasi supermarket merupakan variabel yang memiliki pengaruh 

terhadap turunya omzet pedagang di pasar tradisional meskipun tidak 

secara signifikan. 

2. Harga jual barang berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

omzet pedagang di pasar tradisional. Artinya persaingan harga jual 

antara supermarket dengan pasar tradisional akan mempengaruhi 

keputusan konsumen dalam membeli suatu produk waulaupun tidak 

begitu signifikan. 

3. Promosi berpengaruh positif dan signifikan, hal ini menunjukkan 

bahwa variabel promosi merupakan hal yang penting dan akan 

berpengaruh secara signifikan terhadap omzet pelaku usaha di pasar 

tradisional. 

4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (H1) Secara simultan, lokasi 

supermarket, harga jual barang, dan promosi berpengaruh signifikan 

terhadap omzet pedagang di pasar tradisional. Hal ini dapat diartikan 
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bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini mempunyai 

pengaruh terhadap omzet pedagang di pasar tradisional. 

5. Dari nilai koefisien determinasi yang diperoleh variabel omzet 

pedagang di pasar tradisional hanya dipengaruhi sebesar 66,2% oleh 

variabel lokasi supermarket, harga jual barang, dan promosi. Selain 

ketiga variabel tersebut terdapat variabel lain yang tidak termasuk 

didalam penelitian ini dan kemungkinan ikut berpengaruh sebesar 

33,8% terhadap omzet pedagang di pasar tradisional, misalnya variasi 

produk, kualitas dan fasilitas belanja, dll. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis 

memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Penelitian ini fokus pada variabel-variabel lokasi supermarket, harga 

jual barang, dan promosi yang mempengaruhi omzet pedagang di pasar 

tradisional. Selain ketiga variabel tersebut terdapat variabel lain yang 

tidak diteliti dan memungkinkan ikut berpengaruh terhadap omzet 

pedagang di pasar tradisional, seperti contohnya variasi produk, 

kualitas dan fasilitas belanja. Oleh karena itu sebaiknya diperlukan 

penelitian lebih lanjut dengan melibatkan variabel-variabel lain yang 

berpengaruh terhadap omzet pedagang di pasar tradisional. 

2. Bagi pemasar sebaiknya memahami karakteristik konsumen yang pada 

umumnya konsumen akan memilih toko yang dekat dengan tempat 

tinggal mereka. Pemasar pun harus memiliki banyak pertimbangan 
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dalam memutuskan lokasi toko yang akan dijadikan tempat usahanya 

(perhitungan transportasi, penelitian tentang kebiasaan belanja 

konsumen, dan analisis lokasi persaingan). 

3. Harga dalam jangka panjang harus meliputi investasi dan pendorong di 

belakang produk dan memberikan pendapatan yang cukup dan 

keuntungan terhadap perusahaan. 

Bagi para pedagang seharusnya juga memperhitungkan biaya-biaya 

yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan promosi suatu 

produk baik itu pedagang di pasar tradisional ataupun pedagang 

dengan skala usaha yang lebih besar lagi. 

4. Promosi sangat penting bagi setiap perusahaan mengingat adanya 

kemunginan persaingan yang semakin marak dan ketat. Didalam 

penelitian ini terbukti bahwa variabel promosi yang dilakukan oleh 

supermarket sangatlah berpengaruh secara signifikan terhadap omzet 

pedagang di pasar tradisional. 

Untuk pedagang di pasar tradisional sebaiknya juga melakukan hal 

tersebut, sekecil apapun promosi yang dilakukan pasti juga akan 

berpengaruh juga, dan di pasar tradisional kebanyakan adalah 

menggunakan Word of Mouth karena karakteristik ibu-ibu yang lebih 

selektif dalam memilih produk, ketika mereka merasa puas dengan 

sendirinya mereka menyebarkan informasi tersebut kepada rekan-

rekanya. 


