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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab 

sebelumnya, maka penulis mencoba memberikan kesimpulan mengenai Tinjauan 

Store Atmosphere pada PT.Yomart Rukun Selalu Cabang Padasuka  pada bulan 

Januari 2009 s/d  April 2009, dengan harapan kesimpulan ini dapat memberikan 

gambaran secara menyeluruh terutama mengenai store atmosphere pada 

PT.Yomart Rukun Selalu Cabang Padasuka. Adapun kesimpulan yang dapat 

penulis kemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Store Atmosphere Pada PT. Yomart Rukun Selalu Cabang 

Padasuka dipengaruhi oleh elemen-elemen  Store Atmosphere diantaranya : 

Elemen Exterior, Elemen General Interior, Elemen Store Layout, dan Elemen 

Interior Dislplay. Elemen-elemen tersebut belum secara konsisten dilakukan,  

sehingga pelaksanaan Store Atmosphere pada PT. Yomart Rukun Selalu 

Cabang Padasuka masih kurang dan harus ditingkatkan lagi. 

2. Tujuan dari penciptaan store atmosphere pada Yomart rukun Selalu Cabang 

Padasuka adalah untuk membantu menentukan citra toko dan memposisikan 

eceran toko dalam benak konsumen. Tata letak toko yang efektif tidak hanya 

akan menjamin kenyamanan dan kemudahan melainkan juga berpengaruh 

besar pada pola lalu lintas pelanggan dan perilaku belanja.  
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3. Kendala-kendala dalam  menciptakan Store atmosphere pada Yomart Rukun 

Selalu Cabang Padasuka : 

1) Adanya tingkat pelayanan  yang tidak sesuai dengan standar yang telah di 

tetapkan oleh perusahaan . 

2) Barang sering kali kosong, berdebu dan kotor di rak pajangan. 

3) Aroma atau bau telur yang tidak enak di area penjualan. 

4) Terjadi adalah adanya pengelupasan cat tembok di dalam dan di luar 

gedung. 

4. Solusi dalam  menciptakan Store atmosphere pada Yomart Rukun Selalu 

Cabang Padasuka : 

1) Upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan standar 

pelayanan karyawan yaitu dengan mengadakan pelatihan untuk karyawan  

dari divisi HRD (Human Resources Development) . 

2) Solusinya dari adanya barang yang kosong, berdebu dan kotor di rak 

pajangan adalah dengan menerapkan sistem pemesanan barang secara 

otomatis dimana barang yang telah terjual, secara otomatis akan dipesan 

kembali oleh toko ke gudang pusat  sehingga persediaan barang di toko 

selalu dapat dikontrol dan dengan mengganti konsep pintu masuk terbuka 

menjadi konsep pintu masuk tertutup untuk mengurangi intensitas 

banyaknya material debu yang masuk ke toko. 

3) Solusi dari adanya aroma telor yang tidak sedap adalah dengan secara 

rutin membersihkan area penjualan telor. 
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4)  Solusi dari adanya pengelupasan cat tembok di dalam dan di luar 

bangunan toko adalah dengan melakukan  pengecatan ulang dengan 

menggunakan cat yang tahan terhadap cuaca. 

 

5.2 Saran 

Sehubungan dengan kesimpulan yang telah diambil,penulis ingin memberikan 

beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan 

bagi pihak perusahaan dalam melaksanakan store atmosphere pada PT.Yomart 

Rukun Selalu Cabang Padasuka : 

1. Pelaksanaan store atmosphere pada PT.Yomart Rukun Selalu Cabang 

Padasuka masih harus ditingkatkan. 

2. Kondisi tim toko harus mempunyai pengetahuan dan pelatihan yang cukup 

untuk menunjang store atmosphere yang diinginkan dengan cara 

mengadakan pelatihan untuk karyawan  dari divisi HRD (Human 

Resources Development) secara periodik. 

3. Melakukan perencanaan yang matang dalam memilih tema toko yang akan 

dilakukan dengan cara membuat jadwal hari-hari besar keagamaan dan 

event lainnya. 

4. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen untuk menjaga 

loyalitas konsumen tersebut terhadap PT.Yomart Rukun Selalu. 


