
BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari uraian-uraian di atas, khususnya mengenai laporan hasil penelitian 

yang terdapat pada bab IV, penulis dapat menarik beberapa simpulan sebagai 

berikut: 

1. Dampak langsung dari melemahnya rupiah terhadap penurunan penjualan 

yang dialami oleh para penjual telepon seluler adalah harga dari telepon 

seluler itu sendiri yang mengalami kenaikan dan membuat para calon 

pembeli menunda pembeliannya. Sedangkan dampak tidak langsung dari 

pelemahan rupiah terhadap penjualan telepon seluler adalah menurunnya 

daya beli masyarakat akibat dari pemutusan hubungan kerja oleh para 

produsen yang memproduksi barang nya menggunakan bahan baku impor. 

Penurunan penjualan yang dialami oleh para penjual mencapai hingga 50-

80%. 

2. Kiat-kiat para penjual telepon seluler dalam memperbaiki omsetnya 

apabila penjualan terus menurun menjadi jalan keluar agar penurunan 

penjualan tidak memburuk. Adapun kiat-kiat yang para penjual telepon 

seluler lakukan adalah membangun kepuasan pelanggan melalui kualitas, 

pelayanan dan nilai, serta mengelola periklanan, promosi penjualan, dan 

hubungan masyarakat, memaksimalkan kinerja, dan membangun usaha 

sampingan, melakukan pemantauan/ monitoring kegiatan usaha, 

menambah modal dengan mencari teman yang dapat dibawa bekerjasama, 



melakukan pembiayaan di bank dan menjual aset yang tidak terlalu 

dibutuhkan seperti mobil, tanah ataupun perhiasan yang tidak dipakai 

untuk menambah modal. 

B. Saran 

Adapun saran yang diberikan penulis ini di tujukan kepada : 

1. Para penjual telepon seluler agar lebih gencar dan kreatif  lagi dalam 

mempromosikan barang dagangan baik melalui instagram, bbm, facebook 

dan media online lainnya. Untuk mengatasi persaingan dengan toko besar 

seperti Arthomoro, Hapeword dan lain-lain, para pemilik toko dapat 

bersama-sama membuat suatu tempat yang lebih besar dan tempat tersebut 

menjadi tempat berkumpulnya toko-toko kecil yang berada di jalan Veteran. 

Jadi dalam satu toko ada beberapa penjual di dalamnya, hal ini akan lebih 

mempermudah masyarakat memilih telepon seluler yang mereka inginkan.  

2. Pemerintah melalui Bank Inonesia diharapkan secepat mungkin dapat 

mengatasi masalah moneter di dalam negeri agar nilai rupiah tidak merosot 

tajam dari dolar Amerika Serikat yang membuat kesejahteraan masyarakat 

menurun. 

 


