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Kesimpulan  

 Dari beberapa jurnal yang direview 

dan pengamatan penulis, dilihat bahwa 

akibat berkembangnnya serta naikknya 

pertumbuhan ekonomi maka semakin 

berkembang juga bentuk perekonomian 

masyrakat dari pasar tradisional sampai 

pasar yang menyediakan kebutuhan 

sandang maupun pangan 24 jam. Di mana 

dari pengamatan tentang keadaan fisik, 

pengguna dan aktivitas dapat kita lihat 

realita yang ada seperti : 1. Pasar dapat di 

kunjungi oleh semua kalangan masyarakat 

2. Area pasar dapat di atur oleh siapa saja 

3. Area yang ramai biasanya area yang 

dekat dan mudah di akses seperti bahu 

jalan 4. Setiap ruang yang kosong dapat 

menjadi parkir atau lahan berdagang 

masyarakat 5. Pasar menunjukkan bahwa 

ruang publik yang di manfaatkan sebagai 

tempat berbincang dan bertegur sapa antar 

sesama masyarakat 6. Pasar 

menggambarkan segala aktovitas yang ada 

di dalamnnya 7. Pasar sebagai tempat 

sumber pencaharian bagi sekalangan 

masyarakat. 

Dengan kondisi pasar tradisional saat ini, 

dimana dengan begitu banyak persoalan di 

dalamnya masyarakat tetap dan terus 

berdatangan ke pasar tersebut. Hal ini 

membuktikan bahwa pentingnya aktivitas 

para pedagang dari pada bentuk dan 

keadaan pasar tersebut. Akan tetapi 

perwujudan ruang pasar yang memberikan 

kenyamanan, keamanan sebagai ruang 

berinteraksi menjadi fokus pada penulisan 

kali ini. Oleh karna itu perwujudan kondisi 

pasar yang nyaman dan aman serta ideal 

bagi para pedagang dan pengunjung adalah 

dengan menjadikan pasar sebagai ruang 

publik yang aktif, indah, bersih dan 

bermanfaat dalam segala hal. Dengan itu 

penulis berharap dari bentukan fisik dan 

desain yang akan dihasilkan optimal dan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat kota, 

terutama kota Payakumbuh. 
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