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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas produk, kebersihan, 

kenyamaan, dan harga terhadap perpindahan belanja. Penelitian ini dilakukan di 

Pasar Modern dan Pasar Tradisional di Gresik. 

      Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka simpulan 

yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kualitas produk (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap perpindahan 

belanja dari pasar  tradisional ke pasar moderen. 

2.   Kebersihan (X2) tidak mempengaruhi perpindahan belanja dari pasar 

tradisional ke pasar moderen. 

3. Kenyamanan (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap perpindahan 

belanja dari pasar tradisional ke pasar moderen. 

4. Harga (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap perpindahan belanja dari 

pasar tradisional ke pasar moderen. 
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5.2 Rekomendasi 

Dalam Penelitian ini terdapat rekomendasi yang diajukan oleh peneliti, adapun 

rekomendasi tersebut sebagai berikut : 

1. Bagi Pasar Modern Dan Pasar Tradisional. 

a. Pasar Tradisional harus lebih meningkatkan kualitas 

produk,kenyamanan,dan harga  untuk mempengaruhi perpindahan belanja  

ke pasar modern dengan cara : 

1. Kualitas produk di pasar tradisional harus lebih di tingkatkan dengan  

menata produk agar lebih rapi terlihat oleh konsumen, memperbaiki 

kemasan produk agar menarik konsumen. 

2. Kenyamanan di pasar tradisional harus meninkatkan kebersihan seperti 

memperbaiki saluran pembuangan air, dan menyediakan tempat 

pembuangan sampah yg lebih layak. 

3. Harga dalam pasar tradisional  harus memiliki standart harga  yang akan 

membuat konsumen lebih memilih bertransaksi di pasar tradisional.   

b.  Pasar Moderen yang saat ini banyak di minati olah konsumen  lebih harus 

meingkatkan macam produk,kebersihan dan harga   agar lebih  banyak lagi 

konsumen yang lebih memilih untuk beralih ke pasar modern. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

referensi. 

b. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambah model variabel-variabelnya 

dan dapat mengunakan analisis teknik analisis yang sama.  
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c. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambah model variable kebersihan 

pada pasar tradisional serta dampaknya terhadap pasar modern. 


