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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas dan wawancara dengan masyarakat dan pemilik 

toko/warung sekitar lokasi Alfamart dapat disimpulkan sebagai berikut : 

 

1. Sebanyak 47% pedagang  mengatakan bahwa dengan adanya Alfamart di 

daerah mereka tidak berpengaruh terhadap kelangsungan usaha mereka. 

Namun 53% pedagang beranggapan bahwa berdirinya Alfamart ini 

membawa dampak yang negatif. Dampak negatif tersebut antara lain 

mengurangi jumlah pembeli maupun omset mereka, karena pembeli akan 

berpindah ke tempat  lain. Sedangkan dampak positif yang terjadi dengan 

berdirinya Alfamart adalah keuntungan yang diambil bisa lebih tinggi. 

2. Analisis di atas mengungkapkan bahwa ritel tradisional yang berada lebih 

dekat dengan Alfamart mempunyai pengaruh yang lebih besar 

dibandingkan dengan ritel yang berada lebih jauh dari Alfamart. Hal ini 

bisa kita lihat dari omset penjualan, jumlah pembeli, dan pembeli tetap 

yang menurun lebih banyak apabila dibandingkan dengan ritel yang 

berada lebih jauh dibandingkan dengan Alfamart 

3. Strategi yang dilakukan oleh ritel tradisional untuk menghadapi 

keberadaan ritel modern antara lain dengan cara menawarkan harga yang 

tidak terlalu mahal, mengutamakan pelayanan konsumen, memberikan 

promo menarik, menjaga kualitas barang, memberi servis dan kenyamanan 
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tempat berbelanja, serta sistem hutang piutang. Tetapi juga terdapat 

beberapa pedagang yang tidak mempunyai upaya khusus untuk 

menghadapi persaingan ini. 

B. Saran 

1. Adanya dampak negatif didirikannya Alfamart membuat para pengusaha di 

pasar tradisional harus berinovasi dari segi fasilitas toko, variasi produk, 

maupun kualitas pelayanan pada pelanggan, sehingga pada akhirnya para 

pemilik toko kelontong maupun warung-warung kecil yang menjual retail 

dapat bersaing dengan ritel modern. 

2. Bagi pedagang yang berada di jarak 100 m, sebaiknya membuka warung 

dengan jam kerja lebih lama. Hal ini bertujuan agar konsumen yang pada 

jam-jam tertentu ingin membeli barang bisa datang ke warung terdekat. 

Sehingga tidak mendatangi Alfamart di daerah tersebut. Sedangkan yang 

berada di jarak 300 m sebaiknya menjaga supaya harga bisa lebih murah 

dibandingkan dengan Alfamart yang berdekatan, misalnya dengan 

membeli barang langsung dari pemasok hal ini dilakukan agar 

mendapatkan harga yang murah jika membeli barang dengan jumlah yang 

banyak.  Dan yang berada di jarak 500 m tidak terlalu berpengaruh adanya 

Alfamart di sekitarnya sebaiknya tetap menjalankan usahanya seperti 

biasa. Namun, semua pedagang harus mempunyai rencana untuk 

mengadapi ritel modern ke depannya. 

3. Adanya ritel modern tetap menuntut ritel tradisional untuk mampu 

bersaing dengan ritel modern, hal ini agar ritel tradisional tetap mampu 
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bersaing dan tidak gulung tikar, mengingat semakin ketat persaingan. 

Penguatan kemampuan tersebut bisa dilakukan dengan mengubah pola 

pelayanan yang berbeda kepada pelanggan, misalnya dengan memberikan 

sesuatu yang lebih kepada langganan, memberikan bonus-bonus tertentu, 

serta memberikan diskon khusus terhadap salah satu atau beberapa barang. 

ditambah dengan kualitas pelayanan yang semakin baik dari waktu ke 

waktu. Tujuannya agar pelanggan kembali lagi ke toko tersebut. Sehingga 

dengan pemberian diskon ini merupakan sugesti atau daya tarik dari toko 

anda. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini hanya menggunakan sampel yang berukuran kecil, yaitu 15 

sampel. Sehingga diharapkan pada penelitian selanjutanya agar menambah jumlah 

sampel, sehingga diperoleh  informasi  yang  lebih  lengkap  tentang  dampak 

keberadaan minimarket terhadap pasar tradisional. 

 

D. Saran untuk penelitian yang akan datang 

Bagi  peneliti  selanjutnya,  hendaknya  menambah jumlah sampel, 

sehingga diperoleh  informasi  yang  lebih  lengkap  tentang  dampak keberadaan 

minimarket terhadap pasar tradisional. Serta memperluas  daerah penelitian, 

misalnya di jalan-jalan lain selain Pasar Puri, serta di kota-kota besar. Sehingga  

diperoleh  informasi  yang  lebih  lengkap  tentang  dampak keberadaan 

minimarket terhadap pasar tradisional, yang terjadi di beberapa jalan dan kota 
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besar.  

 


