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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada 71  responden 

pedagang Pasar Pariaman di Kota Pariaman, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut :  

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa modal usaha  berpengaruh positif 

terhadap pendapatan pedagang pasar tradisional. Hal ini berarti jika 

pedagang pasar menambah modalnya, maka pendapatan pedagang pasar  

juga akan bertambah.  

2. Hasil analisis menunjukkan bahwa jam kerja berpengaruh positif terhadap 

pendapatan Pedagang pasar. Hal ini berarti jika Pedagang  menambah jam 

kerjanya, maka pendapatan pedagang  juga akan bertambah.  

3.  Hasil analisis menunjukkan bahwa lama usaha berpengaruh negative 

terhadap pendapatan pedagang pasar di Kota Pariaman ini dikarenakan 

banyak nya saingan terhadap pedagang dengan pedagang lain juga 

dikarenakan penyempitan pasar yang d akibatkan adanya pembangunan 

pasar baru . 

4. Variabel-variabel bebas secara bersama-sama mampu memberikan 

penjelasan terhadap variabel terikat dengan R2 42.8%. Artinya variabel 

modal, jam kerja, dan lama usaha dapat menjelaskan pendapatan pedagang 
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pasar tradisional di Kota Pariaman , sedangkan sisanya sebesar 57,2% di 

pengaruhi oleh variabel lain diluar model  

 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengajukan 

beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan sebagai berikut : 

1. Sebaiknya para pedagang dalam meningkatkan pendapatannya perlu 

memperhatikan masalah modal sendiri, karena semakin tinggi modal yang 

dipunya maka semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh. Selain modal, 

jam kerja berjualan juga berpengaruh terhadap pendapatan. Semakin lama 

jam kerja diyakini akan berpengaruh pada semakin baiknya pendapatan 

pedagang pasar. Selain modal dan jam kerja, lama usaha juga berpengaruh 

terhadap pendapatan, karena semakin lama berdagang maka semakin banyak 

orang mengenal dan semakin banyak langganan.  

2. Sebaiknya jam kerja pedagang menyesuaikan dengan jam kerja masyarakat 

yang berkerja di kantoran, sehingga mereka masih dapat belanja tanpa 

menghawatirkan habis atau tutupnya pedagang pasar. 

3. Sebaiknya dalam menghasilkan pendapatan berdagang tidak dilihat dari 

modal, jam kerja dan lama usaha saja, tetapi bisa dilihati dari kualitas barang 

serta penataan barang diusahakan tertata rapi agar dapat menarik para 

konsumen untuk membelibarang ditempat tersebut. 
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