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BAB V  

PENUTUP  

 

A. Simpulan  

Setelah peneliti melakukan analisis dalam bab-bab sebelumnya maka 

peneliti dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bauran pemasaran perusahaan Bakery di Daerah Tlogowungu Pati adalah 

dilakukan dengan menggunakan strategi pemasaran, yaitu pasar, produk, 

saluran distribusi dan promosi. Empat strategi ini dapat memberikan roda 

usaha bagi masing-masing perusahaan Bakery di Daerah Tlogowungu Pati 

adalah, yaitu Ardy Jaya Bakery, Hafanis Bakery, dan Anna Bakery. 

2. Faktor yang menghambat dalam bauran pemasaran perusahaan Bakery di 

Daerah Tlogowungu Pati adalah promosi, karena dalam promosi masih 

menggunakan bentuk konvensional dan belum menggunakan promosi 

yang modern, seperti media massa maupun media elektronik. Sehingga ini 

belum begitu populer di kalangan masyarakat secara makro.  

 

B. Saran-Saran  

Berdasarkan hasil penelitian di atas, adapun saran yang diberikan untuk 

penelitian selanjutnya meliputi: 

1. Diharapkan bagi karyawan lebih memperhatikan bauran pemasaran 

dengan baik sehingga nanti akan mendapatkan pelanggan yang lebih 

banyak lagi  

2. Untuk memperoleh hasil studi yang lebih baik dan akurat, perlu dilakukan 

uji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bauran pemasaran dengan 

menambahkan variabel yang lebih banyak. 

 

C. Keterbatasan Penelitian  

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat 

dalam penelitian ini, yang meliputi: 
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1. Keterbatasan literatur hasil penelitian sebelumnya yang masih kurang yang 

peneliti dapatkan 

2. Keterbatasan waktu, biaya dan tenaga sehingga membuat penelitian ini 

kurang maksimal 

3. Keterbatasan pengetahuan peneliti dalam membuat dan menyusun tulisan 

ini sehingga perlu diuji kembali keandalannya ke depan. 

 

D. Penutup  

Syukur Alhamdulillah berkat nikmat, taufik dan hidayah Allah SWT, 

akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal, tetapi 

tentunya masih ada kekurangan yang membutuhkan sumbangsih saran, kritik 

dari berbagai pihak di antaranya para pembaca. 

Tidak lupa peneliti sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak 

yang membantu dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirnya peneliti minta maaf atas 

segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. 

 


