
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Variabel keamanan (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

pendapatan pedagang (Y). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik 

sistem keamanan yang ada di pasar mampu mendatangkan pengunjung 

sehingga pendapatan pedagang meningkat. 

2. Variabel ketertiban umum (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap pendapatan pedagang (Y). Hal ini menunjukkan bahwa dengan 

adanya ketertiban umum yang tertata dengan baik para pengunjung dan 

pedagang akan merasa nyaman berada di pasar kota gajah sehingga 

ketertiban umum mampu meningkatkan pendapatan pedagang. 

3.  Variabel kebersihan lingkungan (X3) memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap pendapatan pedagang (Y). Hal ini menunjukkan 

bahwa kebersihan lingkungan pasar yang bersih, tidak bau sampah, dan 

penataan sampah yang baik akan mampu meningkatkan jumlah 

pengunjung pasar sehingga pendapatan pedagang meningkat pula. 

4. Variabel pemeliharaan pasar (X4) memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap pendapatan pedagang (Y). Hal ini menunjukkan bahwa 

pemeliharaan pasar yang baik dan benar akan berdampak pada sirkulasi 

udara yang baik pula sehingga pengunjung pasar akan merasa nyaman 

berada di pasar Kota Gajah. Dengan adanya pemeliharaan pasar yang 

baik, pengunjung akan bertambah dan mampu meningkatkan pendapatan 

pedagang. 

5. Variabel keamanan (X1), ketertiban umum (X2), kebersihan lingkungan 

(X3), dan pemeliharaan pasar (X4) secara bersama-sama memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pedagang (Y). 

 

 

 

 

B. Saran 



Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan pada penelitian ini dapat 

diketahui bahwa variabel keamanan, ketertiban umum, kebersihan lingkungan, 

dan pemeliharaan pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan 

pedagang, baik secara parsial maupun simultan, maka dapat diberikan saran 

sebagai berikut:  

1. Bagi UPTD Pasar Kota Gajah Lampung Tengah 

a. Agar pendapatan pedagang dapat meningkat, maka langkah yang 

harus dilakukan adalah dengan cara melakukan pengontrolan, 

perlindungan, pengawasan dan penjagaan keamanan atas transaksi 

jual beli yang dilakukan sehingga pendapatan pedagang dapat 

meningkat. 

b. Agar pendapatan pedagang dapat meningkat, maka langkah yang 

harus dilakukan adalah dengan cara mengatur ketertiban umum dalam 

memajukan kesejahteraan umum, maksudnya jika masyarakat tidak 

menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan, maka trotoar 

berfungsi sebagaimana fungsi aslinya. Dengan mengatur ketertiban 

umum dengan baik, rapi, tertata, dan teratur maka pengunjung akan 

berdatangan sehingga mampu meningkatkan pendapatan pedagang. 

c. Agar pendapatan pedagang dapat meningkat, maka langkah yang 

harus dilakukan adalah dengan cara menjaga lingkungan yang sehat, 

meliputi lingkungan fisik maupun lingkungan sosial harus dalam 

keadaan yang seimbang. Dengan terpeliharanya kebersihan 

lingkungan dari sampah, sisa-sisa sayuran, bahan-bahan lain seperti 

tali, kardus, dan lain-lain maka pengunjung pasar semakin ramai 

sehingga pendapatan pedagang meningkat. 

d. Agar pendapatan pedagang dapat meningkat, maka langkah yang 

harus dilakukan adalah dengan adanya kegiatan pemeliharaan serta 

pembetulan, pengaturan atau penggantian yang dibutuhkan sehingga 

bangunan pasar yang tertata dengan baik mampu menarik pengunjung 

sehingga pendapatan pedagang meningkat. 

e. Agar pendapatan pedagang dapat meningkat, maka langkah yang 

harus dilakukan adalah dengan cara menjaga keamanan, ketertiban 

umum, kebersihan lingkungan, dan pemeliharaan yang baik secara 

bersama-sama oleh pedagang, pembeli, para pengelola pasar, 

maupun masyarakat sekitar. 



 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

a. Penelitian selanjutnya dapat memperbaiki keterbatasan yang ada 

dalam penelitian ini dan memperbanyak jumlah sampel dan cara 

pengambilan data untuk mendapatkan hasil yang menyeluruh.  

b. Penelitian lain diharapkan dapat memperluas variabel tentang 

manajemen dan pengelolaan pasar sehingga dengan memasukkan 

variabel lain yang lebih banyak dapat mempengaruhi pendapatan 

pedagang. 

 


