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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Responden menanggapi usaha jasa Anugerah Offset dengan positif dan 

mau membagikan pengalaman pribadi mereka kepada peneliti yang sangat 

membantu peneliti dalam mengukur aspek bauran pemasaran secara lebih 

objektif. Pelanggan juga sampai saat ini masih mempercayakan proses mencetak 

mereka kepada Anugerah Offset sehingga terjadi bisnis yang berkelanjutan. 

Kesimpulan mengenai persepsi pelanggan terhadap aspek bauran pemasaran 7P 

yang terdiri dari product, price, place, promotion, people, process, physical 

evidence adalah sebagai berikut, 

1. Product 

Dari aspek produk Anugerah Offset sebagai jasa percetakan 

mendapatkan nilai evaluasi dari pelanggan sebesar 4,14 yang masuk kedalam 

kategori tinggi, ini artinya produk cetak mampu memenuhi keinginan pelanggan 

dengan baik. Kelemahan dari produk layanan cetak Anugerah Offset adalah pada 

variasi warna yang ada, dimana Anugerah Offset masih belum memiliki variasi 

warna yang lengkap. 

2. Price 

Dari aspek harga milik usaha jasa cetak Anugerah Offset sudah cukup 

baik terbukti dengan skor rata-rata sebesar 4,00 yang termasuk sebagai kategori 
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tinggi. Kategori tinggi dalam aspek price berarti pelanggan menerima dengan 

baik harga yang ditawarkan oleh Anugerah Offset atau pelanggan merasa harga 

yang diberikan layak dengan produk yang didapat. Beberapa alasannya adalah 

karena memberikan jangka waktu untuk tempo dan juga harga yang ditawarkan 

sesuai dengan kualitas produk cetak yang diterima. 

3. Place 

Dari aspek tempat milik usaha jasa cetak Anugerah Offset mendapatkan 

nilai skor rata-rata sebesar 3,33 yang termasuk dalam kategori sedang. Kategori 

sedang dalam aspek place ini berarti menurut pelanggan tempat usaha Anugerah 

Offset saat ini masih kurang strategis, ada beberapa hal yang membuat pelanggan 

berpendapat demikian dan masih dapat diperbaiki. Menurut pelanggan Anugerah 

Offset, tempat yang sekarang sudah cukup bagus meskipun ada beberapa 

pendapat bahwa tempatnya jauh dari pusat kota. Pelanggan juga menolak jika 

didirikan toko online karena akan menjadi lebih ribet, tetapi ada beberapa yang 

menyarankan untuk membuka cabang ditempat yang lebih strategis. 

4. Promotion 

Dari aspek promosi usaha jasa cetak Anugerah Offset mendapatkan skor 

rata-rata sebesar 4,00 yang termasuk dalam kategori tinggi dan berarti bahwa 

promosi yang selama ini dipakai oleh Anugerah Offset untuk mengembangkan 

usahanya berhasil meningkatkan penjualan Anugerah Offset. Pelanggan senang 

dengan cara promosi menggunakan WOM (Word of Mouth) dan aplikasi pesan 
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instan dari pada menggunakan kartu nama yang terkesan kuno dan lebih susah 

disimpan. 

5. People 

Dari aspek pekerja yang ada di usaha jasa cetak Anugerah Offset 

mendapatkan skor rata-rata sebesar 3,50 yang termasuk dalam kategori sedang. 

Kategori sedang dalam aspek ini berarti bahwa karyawan yang bekerja pada 

Anugerah Offset masih belum handal dalam melayani pelanggan yang ada. Hal 

ini dikarenakan jumlah karyawan yang masih sedikit sehingga menimbulkan 

suasana kerja yang terlalu sibuk, akibatnya karyawan kurang ramah, tidak 

memberikan informasi yang jelas, dan kurang cepat menanggapi permintaan 

pelanggan. Tetapi karyawan tetap memperlakukan barang cetak yang sudah jadi 

dengan baik. 

6. Process 

Dari segi proses yang ada di usaha jasa cetak Anugerah Offset semarang 

mendapatkan nilai skor rata-rata sebesar 4,3 yang termasuk dalam kategori 

tinggi. Kategori tinggi dalam aspek proses ini berarti bahwa pelanggan secara 

keseluruhan menilai bahwa proses berbisnis dengan Anugerah Offset cepat dan 

disukai oleh pelanggan. Hal ini karena proses mengantar bahan, mencetak, serta 

mengambil barang jadi sangat cepat dan mudah sehingga pelanggan senang 

dengan pelayanan yang diberikan.  

7. Physical Evidence 
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Dari aspek bukti nyata yang diberikan oleh Anugerah Offset pelanggan 

memberikan skor rata-rata sebesar 3,86 yang termasuk dalam kategori tinggi. 

Kategori tinggi dalam aspek ini berarti bahwa pelanggan menilai bukti nyata 

yang ada dalam usaha Anugerah Offset dapat meyakinkan pelanggan untuk 

melakukan sebuah pembelian. Anugerah Offset memberikan contoh produk saat 

akan mencetak serta memiliki kantor nyata yang dapat dikunjungi. Tetapi 

kekurangan yang ada adalah tempat parkir yang kurang memuaskan bagi 

pelanggan sehingga membuat total skor rata-rata menjadi turun. 

 

5.2. Saran 

Berikut adalah saran-saran yang bisa diberikan peneliti kepada pemilik usaha jasa 

cetak Anugerah Offset, 

1. Pemilik perlu mencari saluran distribusi yang lebih dekat dengan pelanggan 

sehingga produk jadi dapat diterima dengan lebih cepat dan mudah, misalnya 

menyediakan layanan antar dan jemput produk atau bekerjasama dengan pihak 

ketiga yang bekerja dalam bidang pengantaran barang misalnya. 

2. Berikan pelatihan kepada karyawan untuk mengatasi permintaan-permintaan 

pelanggan serta menambahkan karyawan agar pekerjaan lebih tertata dan tidak 

berantakan 

3. Pemilik perlu menambahkan variasi warna yang lebih banyak kedalam layanan 

cetak sehingga pelanggan lebih memiliki banyak pilihan. 
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4. Sesekali berikan diskon kepada pelanggan setia yang sudah melakukan 

pembelian terus-menerus. 

5. Untuk mengembangkan usaha lebih lagi perlu menyebarkan beberapa selebaran 

untuk mempromosikan usaha cetak yang ada 

6. Menambah mesin cetak maupun mesin pon karena mesin masih sedikit jumlah 

dan variasinya 

7. Memperbaiki tempat parkir agar lebih memadahi ukuran dan tempatnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


