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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa identifikasi layanan 

usaha ritel Toko bahan roti Serba Sari menurut pelanggan ditinjau dari 

produk, harga, lokasi, keramahan karyawan, pelayanan toko dan citra toko 

adalah sebagai berikut: 

1) Produk Toko Bahan Roti Serba Sari termasuk dalam kategori 

Tinggi. Hal ini dapat diartikan responden berpendapat bahwa Toko 

bahan roti Serba Sari memiliki varian produk, memiliki banyak 

merek dari satu produk, memberikan garansi berupa retur, 

merupakan toko bahan roti yang lengkap, kualitas bahan roti toko 

bahan roti Serba Sari terjamin. 

2) Harga Toko Bahan Roti Serba Sari termasuk dalam kategori 

Tinggi. Hal ini dapat diartiksn responden berpendapat bahwa Toko 

bahan roti Serba Sari memiliki daftar harga yang bisa dilihat di 

setiap rak, Toko bahan roti Serba Sari memberikan diskon, 

memberikan jangka waktu pembayaran yang cukup, memberikan 

persyaratan kredit yang mudah, uang yang keluar sepadan dengan 

barang yang didapatkan, harga yang ditawarkan toko bahan roti 

Serba Sari lebih murah dibandingkan dengan toko lain. 
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3) Lokasi Toko Bahan Roti Serba Sari termasuk dalam kategori 

Tinggi. Artinya responden berpendapat bahwa lokasi Toko Serba 

Sari  mudah ditemukan dan Toko Serba Sari  memberikan delivery 

order untuk pembeli. 

4) Keramahan karyawan Toko Bahan Roti Serba Sari termasuk dalam 

kategori Tinggi. Diaman responden berpendapat bahwa karyawan 

Toko Serba Sari murah senyum terhadap pelanggan. Gestur tubuh 

karyawan Toko Serba Sari menunjukkan etiket baik terhadap 

pelanggan dimana mereka selalu memberi senyum kepada 

pelanggan. Proses pemesanan cepat ditanggapi dan proses 

pengiriman  barang tepat waktu.  

5) Pelayanan karyawan Toko Bahan Roti Serba Sari termasuk dalam 

kategori Tinggi. Dimana responden berpendapat bahwa karyawan 

toko Serba Sari komunikatif dan karyawan toko Serba Sari cepat 

dalam melayani konsumen dan bisa dipercaya oleh konsumen. 

6) Citra toko pada Toko Bahan Roti Serba Sari termasuk dalam 

kategori Tinggi. Dimana responden berpendapat bahwa keadaan 

toko Serba Sari bersih dan penataan display toko Serba Sari rapi. 

 

5.2. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 



64 

1) Sebaiknya pihak Toko Serba Sari dapat mempertahankan, 

bahkan meningkatkan layanannya yang dimata konsumen 

selama ini telah baik, hal ini dapat dilakukan dengan 

mempertahankan kualitas produk yang dijual tetap baik, 

menjual berbagai merek dan varian produk. 

a. mempertahankan dan meningkatkan layanan Toko Bahan 

Roti Serba Sari dengan cara memberi jaminan penukanan 

barang yang tidak sesuai menurut pelanggan. 

b. Mempertahankan kualitas dengan cara memberi penjelasan 

terhadap pelanggan bahwa produk yang dijual melalui 

proses yang tepat seperti tepung yang di jual, sebelum 

masuk kemasan, tepung disaring terlebih dahulu. 

2) Supervisor melakukan ghost shopping dalam kurun waktu satu 

kali dalam seminggu terhadap toko lain agar harga yang 

ditawarkan oleh toko bahan roti serba sari dapat bersaing 

dengan toko bahan roti yang lain.  Toko bahan roti serba sari 

juga memberikan potongan harga terhadap pelanggan yang 

loyal. 

3) Untuk lokasi sebaiknya tetap dipertahkankan karena sudah 

strategis dan mudah dijangkau, dan toko diperluas lagi dengan 

cara membeli lahan di kanan dan kiri serta delivery order tetap 

dipertahankan. 
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4) Untuk keramahan karyawan dapat dilakukan training 

a. Karyawan menguasai semua produk yang dijual 

mengenai kegunaan dan informasi produk lengkap dan 

dapat memberikan informasi kepada konsumen.  

b. Jika ada keluhan dari pelanggan ditanggapi dengan 

cepat sehingga konsumen tidak kecewa.  

c. Lebih ramah dan sopan dalam melayani konsumen. 

5) Untuk citra toko Bahan Roti Serba Sari dapat ditingkatkan 

dengan cara menjaga kebersihan toko dengan cara 

membersihkan toko pada pagi dan sore hari, serta kerapian 

toko tetap dipertahankan dengan cara merapikan produk pada 

saat buka dan tutup toko. 

 

  




