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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian, berdasarkan uraian di atas,

dapat disimpulkan bahwa :

1. Strategi pengelolaan barang dagangan yang dilakukan para pedagang

ritel diwiliyah Gembong sendiri sudah baik, namun belum maksimal

ada beberapa hal yang perlu dilakukan supaya pengelolaan dapat lebih

baik lagi dan keberlangsungan bisnis tersebut bisa bertahan dalam

jangka panjang agar tetap dapat memberikan manfaat bagi pedagang

dan pembeli. Para pedagang dalam mengelola barang dagangan hanya

melakukan sebagian tahapan saja seperti melakukan kebijakan

pembelian, melihat informasi penjualan toko pada masa lalu,

melakukan perencana pembelian dengan baik, dan mengatur arah

barang. Dan ada beberapa tahapan yang tidak  dijalankan oleh para

pedagang diantaranya pedagang tidak melakukan analisis kualitatif dan

pengadaan barang.

2. Dalam penentuan harga pedagang diwilayah Gembong masih banyak

yang menggunakan metode tradisional. Namun dalam teori metode

yang mereka gunakan termasuk dalam metode mark up. Dimana

metode tersebut diperoleh dengan cara menambahkan harga beli

dengan margin atau laba yang ingin dicapai untuk menentukan harga

jualnya. Dalam pengambilan laba pedagang diwilayah Gembong

sebagian besar mengambil keuntungan yang tidak banyak hanya

sedikit saja rata-rata Rp.500 sampai Rp.1000 dan dalam strategi

pengelolaan bisnisnya mereka tidak banyak melakukan promosi-

promosi demi menarik pembeli. jika ada promo-promo barang itu

langsung dari para pemasok (sales).

3. Kendala yang dihadapi para pedagang kebanyakan diantaranya yaitu

kurangnya pengalaman pedagang dalam mengelola toko, lemahnya
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kendali keuangan, gagal dalam mengembangkan perencanaan dan

ketidakmampuan para pedagang dalam membuat transisi

kewirausahaan.

B. Saran

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, untuk melengkapi

sumbangan pemikiran kearah yang lebih baik demi terwujudnya cara

pengelolaan barang dan penentuan harga barang pada bisnis ritel

tradisional, maka perlu kiranya penulis kemukakan saran sebagai berikut :

1. Pada pedagang ritel tradisional di wilayah Gembong diharapkan dapat

melakukan pengelolaan barang dengan baik dan menentukan harga

jual barang dengan tepat supaya keberlangsungan bisnisnya berjalan

dengan sesuai harapan dan bisa tetap bertahan di masa yang akan

datang dan seterusnya.

2. Dan untuk memperoleh hasil studi yang lebih baik dan akurat, perlu

dilakukan pengujian lebih lanjut dengan menambah responden yang

lebih banyak lagi.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT dengan segala

rahmatnya. Didasari niat dan kesungguhan akhirnya penulis dapat

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Hambatan dan rintangan tetap ada

namun tidak menyurutkan niat dan semangat penulis demi

terselesaikannya tugas akhir ini. Dengan harapan semoga penulisan skripsi

ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan khususnya bagi para

pembaca.

Peneliti menyadari dengan sepenuhnya, dalam penyusunan skripsi

ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan.

Sehingga kritik dan saran yang membangun dari berbagi pihak sangat

dinantikan demi perbaikan penulisan skripsi ini.


