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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan tentang analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang, dapat 

dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa modal berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Pasar 

Raya Padang. Karena semakin bertambah modal yang di miliki seseorang 

maka akan semakin meningkatnya investasi terhadap barang yang akan 

dijual, dengan kata lain pendapatan pedagang kaki lima akan semakin 

bertambah. Artinya jika menginginkan pendapatan yang lebih, maka 

dibutuhkan modal yang tinggi untuk mencapainya. 

2. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa jam kerja berpengaruh 

negatif namun tidak signifikan terhadap pendapatan pedagang kaki lima di 

Pasar Raya Padang. Hal ini terjadi karena kecenderungan masyarakat 

untuk berbelanja di Pasar Raya Padang hanya dimulai dari pagi hari 

hingga sore hari. Jika jumlah jam kerja bertambah, maka pendapatan akan 

berkurang karena tidak adanya pembeli di malam hari.  

3. Berdasarkan hasil penelitian, pengalaman kerja berpengaruh positif namun 

tidak signifikan terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Pasar Raya 

Padang. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengalaman kerja 
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pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang, makan semakin meningkat pula 

pendapatan yang di terima pedagang tersebut namun tidak signifikan. 

4. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pedagang kaki 

lima di Pasar Raya Padang. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan 

yang di tamatkan seseorang pedagang maka akan semakin luas juga pola 

pikir dan ilmu yang di milikinya yang akan membuat strategi dalam 

berdagang pun akan menjadi efektif dan efisien, dengan kata lain 

pendapatan pedagang kaki lima akan semakin bertambah. Artinya jika 

menginginkan pendapatan yang lebih, maka dibutuhkan tingkat 

pendidikan yang tinggi untuk mencapainya. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis-analisis yang 

telah dilakukan, maka saran-saran yang dapat menjadi pertimbangan dan masukan 

dalam penelitian ini yaitu : 

1. Penilitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel-variabel lain 

diluar variabel ini agar memperoleh hasil yang berfariatif yang dapat 

menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat berpengaruh terhadap 

pendapatan pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang. 

2. Agar pemerintah kota Padang lebih memperhatikan para pedagang kaki lima 

dalam kegiatan usahanya. Misalnya memberikan bantuan modal atau 

kemudahan dalam peminjaman modal yang dapat digunakan dalam 

mengembangkan usahanya  
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3. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang memilih berdagang sebagai 

cara mencari nafkah ialah karena tingkat pendidikan yang mereka miliki 

masih cukup rendah. Oleh karena itu, pemerintah kota Padang diharapkan 

memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan dan pembekalan kepada 

pedagang kaki lima dan yang baru mencoba mulai bekerja di sektor 

perdagangan. 

4. Pemerintah menyediakan fasilitas yang memadai kepada pedagang kaki lima 

di Pasar Raya Padang agar usahanya lebih terjamin dan fasilitas yang nyaman 

pula bagi pembeli sehingga jumlah pembeli dapat mengkat dan pendapatan 

yang diperolehnya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

 

 

 

 


