
6.1 Kesimpulan 

BABVI 

PENUTUP 

Dari hasil validasi layout melalui interview, perancangan layout 

akhir sudah lebih baik dibandingkan layout awaJ. Raneangan layout baru 

dapat memberikan kemudahan bagi konsumen dalam penearian buku 

karena pada store area telah diberikan aisle yang Iebih Iebar dari layout 

awal. Pada layout awal aisle yang disediakan hanya 60 em sehingga sui it 

bagi konsumen untuk bergerak apabila aisle tersebut dimasuki Iebih dari I 

orang sedangkan pada layout baru aisle dibuat Iebih lebar menjadi 90 em. 

Selain itu, kemudahan juga diperoleh konsumen karena 

pengalokasian rak buku diatur menurut klasifikasi konsumen dan rak yang 

dapat diisi dengan kategori buku yang sarna diletakkan seeara berdekatan, 

kategori rak yang semula ada banyak telah dibuat lebih spesifik yaitu 

menjadi 13 kategori sehingga konsumen dapat Iebih mudah meneari buku 

yang diinginkan dengan melihat kategori rak yang baru. 

Dengan meletakkan posisi kasir dan counter penitipan barang di 

area depan maka akan lebih memudahkan pengawasan terhadap 

pengunjung. Demikian pulajalur bagi konsumen telah diatur sehingga area 

untuk konsumen anak-anak dan ibu-ibu berada di area depan sedangkan 

untuk konsumen umum dan remaja berada di area belakang, dengan 

demikian konsumen akan mendapatkan jalur yang mengekspos mereka ke 

rak buku sesuai dengan segmennya sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan pembelian. 

6.2 Saran 

Pada penelitian selanjutnya, untuk penataan display rak dapat 

dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah judul tiap kategori serta 

penggunaan space planning untuk penataan merchandise. 
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