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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan  

Setelah rancangan sistem marketing mix diimplementasi selama 3 bulan 

dapat dilihat adanya perubahan yang baik bagi toko Aroma Indah Regency. 

Berikut merupakan kesimpulan-kesimpulan dari hasil implmentasi sistem 

marketing mix:  

1. Sebelum implementasi strategi marketing mix: 

a. Toko Aroma Indah Regency mengalami penurunan pada penjualan 

dan hasil penjualannya tidak stabil yang dikarenakan adanya 

persaingan bisnis. 

b. Toko Aroma Indah Regency hanya menjalankan sistem marketing mix 

yang sederhana dimana toko Aroma tidak pernah melakukan promosi 

selama 11 tahun sejak toko berdiri. 

c. Toko Aroma Indah Regency tidak memiliki produk-produk dengan 

inovasi baru dan jenis produk baru.  

d. Penataan produk-produk tidak begitu rapi sehingga pelanggan sulit 

untuk melihat produk-produk yang ditawarkan oleh toko Aroma. 

2. Setelah implementasi strategi marketing mix:  

a. Adanya implementasi strategi marketing mix dengan penambahan 

produk dengan inovasi baru yang ramah lingkungan dan jenis-jenis 

produk baru berupa produk spa & massage membuat toko Aroma 

mengalami peningkatan penjualan. Hal ini dikarenakan toko Aroma 

dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang membutuhkan produk 
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ramah lingkungan dan produk spa & massage. Sehingga pangsa pasar 

yang dicapai toko Aroma menjadi lebih besar. 

b. Dengan adanya evaluasi terhadap harga jual pesaing toko Aroma 

dapat membandingkan harga tersebut dengan harga toko Aroma dan 

menjalankan strategi competitor-based pricing yang mengikuti harga 

pesaing. Strategi ini memberikan hasil yang baik untuk penjualan toko 

Aroma karena harga toko Aroma kini dapat bersaing dengan harga 

pasaran. Penambahan bundle pricing juga sangat diminati oleh 

pelanggan karena paket bundle memberikan harga yang lebih hemat 

untuk pelanggan.   

c. Implementasi kartu nama toko Aroma Indah Regency yang memiliki 

denah lokasi toko sangat membantu pelanggan dalam mencari toko 

Aroma. Pelanggan tidak perlu menelepon toko untuk menanyakan 

lokasi toko Aroma Indah Regency. Penataan produk-produk yang 

lebih rapi sesuai dengan kelompok jenis produk lebih menarik 

perhatian pelanggan untuk melihat produk-produk yang ada di toko 

Aroma.  

d. Dengan adanya implementasi sistem promosi pada toko Aroma Indah 

Regency, penjualan toko semakin meningkat. Banyak yang tertarik 

untuk berbelanja di toko Aroma karena ada cashback dan voucher 

belanja. Brosur dan Instagram yang dibuat juga memberikan dampak 

positif dimana semakin banyak masyarakat yang mengenal toko 

Aroma.  

7.2 Saran 
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Setelah melakukan observasi, penulis memberikan beberapa saran yang 

dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam menjalankan usahanya. Berikut 

merupakan saran-saran dari penulis:  

1. Sebaiknya perusahaan terus menambahkan berbagai jenis produk setiap 

beberapa bulan sekali. Sehingga tersedia banyak pilihan produk bagi 

pelanggan dan peruhaan dapat memnuhi kebutuhan pangsa pasar yang lebih 

besar. 

2. Pada bagian promosi, perusahaan sebaiknya membuat berbagai promosi 

menarik lainnya untuk bulan-bulan liburan dan terus melakukan promosi 

melalui Instagram agar lebih banyak masyarakat yang mengenal toko 

Aroma Indah Regency. 

3. Perusahaan sebaiknya terus memperhatikan sistem marketing mix yang telah 

dijalankan saat ini dan melakukan pengembangan dan perbaikan terhadap 

sistem yang kurang baik.  

4. Perusahaan juga sebaiknya melakukan controlling terhadap karyawan agar 

hasil rancangan dapat tercapai dengan baik. Perusahaan perlu 

memperhatikan hasil produksi karyawan dan servis yang diberikan 

karyawan kepada pelanggan untuk menjaga kualitas perusahaan.  
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