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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian dalam Bab 

4 dan sesuai dengan permasalahan serta teori dalam penelitian ini, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Dari hasil penelitian jarak kedekatan berdirinya minimarket dan supermarket 

dengan warung tradisional berpengaruh positif terhadap keuntungan yang 

diperoleh pemilik warung tradisional, Karena semakin dekat jarak berdirinya 

minimarket dan supermarket dengan warung tradisional, keuntungan yang 

diperoleh akan semakin berkurang karena adanya persaingan antara keduanya. 

2. Dari hasil penelitian perbedaan produk yang dimiliki oleh warung tradisional 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap keuntungan yang diperoleh warung 

tradisional. Hal ini disebabkan bila warung tradisional memiliki perbedaan produk 

dengan minimarket dan supermarket  maka warung akan memperoleh keuntungan 

yang cukup besar dari pada warung yang tidak memiliki perbedaan produk dengan 

minimarket dan supermarket. 

3. Dan dalam hasil penelitian menunjukan bahwa keberadaan pasar modern 

berpengaruh negatif terhadap keuntungan pemilik warung tradisional dengan 

alasan karena kedekatannya jarak, kelengkapan produk pasar modern. Sehingga 

bisa dikatakan bahwa pasar modern memiliki hubungan kompetitif terhadap 

warung tradisional. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka diajukan 

saran-saran sebagai pelengkap terhadap hasil penelitian sebagai berikut:  

 

1. Bagi pemerintah sebaiknya lebih tegas lagi dalam memberlakukan Peraturan 

Pemerintah (PP) No 112/ 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern; serta Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 53/M-Dag/Per/12/ 2008 yang merupakan petunjuk 

pelaksanaan dari PP No 112/ 2007. Hal ini agar tidak terjadi perkembangan pasar 

modern yang semakin banyak di lingkungan pemukiman dan tidak sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah tersebut. 

 

2. Bagi pengusaha sebaiknya sebelum mendirikan pasar modern hendaknya 

memperhatikan jarak lokasi untuk berdirinya usaha terhadap para pedagang 

warung tradisional dan apakah lokasi layak untuk didirikannya pasar modern agar 

nantinya tidak terlalu meresahkan para pedagang warung tradisional. 

 

3. Bagi pedagang hendaknya berusaha senantiasa diperbanyak perbedaannya 

terutama pada ketersediaan produk secara lengkap dan berkualitas, serta 

memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen. Dan lebih perduli 

untuk menambah wawasan dalam bidang usaha ritel. 

 


