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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1  Kesimpulan 

 Pada penelitian ini untuk melakukan analisis maka dilakukan pengambilan 

data melalui kuisioner kepada 92 reponden. Responden dalam penelitian ini 

adalah pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang. Variabel yang diteliti yaitu 

omset penjualan, kuantitas barang yang terjual dan pendapatan pedagang kaki 

lima sebelum dan sesudah dilakukan revitalisasi pasar. 

 Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat 

perubahan akibat revitalisasi pasar terhadap pendapatan pedagang kaki lima. 

Sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang nantinya akan dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan yang dapat bermanfaat bagi pedagang kaki lima dan juga 

Dinas Perdagangan. 

 Berdasarkan analisis dengan menggunakan metode uji t (paired sample t 

test) menggunakan software spss 20 dapat disimpulkan dampak Revitalisasi Pasar 

Raya Padang berpengaruh terhadap omset penjualan, kuantitas barang yang 

terjual, dan pendapatan pedagang kaki lima. Hasil analisis sebagai berikut: 

1. Variabel omset penjualan 

Variabel omset penjualan pedagang kaki lima sebelum dan sesudah 

revitalisasi pasar menunjukkan secara signifikan mengalami perubahan 

yaitu mengalami penurunan omset penjualan setelah pasar direvitalisasi. 

Penurunan omset ini dirasakan oleh sebagian besar pedagang karena 



 

60 
 

tempat berdagang yang terlalu kedalam dan tidak strategis sehingga 

pembeli hanya tertarik dengan dagangan yang dijual oleh pedagang yang 

letaknya lebih mudah dijangkau. 

2. Variabel kuantitas barang penjualan 

Variabel kuantitas barang yang terjual oleh pedagang kaki lima sebelum 

dan sesudah revitalisasi pasar menunjukkan secara signifikan mengalami 

perubahan yaitu mengalami penurunan jumlah barang yang terjual setelah 

pasar direvitalisasi. Penurunan jumlah kuantitas barang yang terjual ini 

dirasakan oleh sebagian pedagang karena jumlah pembeli yang menurun 

sehingga berdampak langsung terhadap jumlah kuantitas barang yang 

dijual 

3. Variabel Pendapatan 

Variabel pendapatan pedagang kaki lima sebelum dan sesudah revitalisasi 

pasar menunjukkan secara signifikan mengalami perubahan yaitu 

mengalami penurunan pendapatan setelah pasar direvitalisasi dikarenakan 

jumlah kuantitas barang yang terjual menurun sehingga berdampak 

langsung terhadap pendapatan pedagang dan juga masih banyak pedagang 

kaki lima belum pindah ketempat yang telah disediakan dan  masih 

berjualan diperlataran trotoar. 
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6.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan hasil kesimpulan yang telah 

dikemukakan, maka dapat dikemukakan beberapa saran dan rokemendasi: 

1. Dari hasil penelitian di nyatakan bahwa pendapatan pedagang kaki lima 

mengalami penurunan, sehingga saran bagi pedagang kaki lima yang 

mengalami penurunan pendapatan sebaiknya pedagang melakukan strategi 

jual kepada pembeli dan juga melakukan inovasi terhadap barang 

dagangan yang dijual serta melakukan penawaran produk secara lebih 

menarik agar para pembeli tertarik untuk membeli. 

2. Bagi dinas pengelola pasar diharapkan agar bisa untuk memberi arahan 

kepada masyarakat pedagang kaki lima agar seluruh pedagang kaki lima 

bersedia pindah ketempat yang telah disediakan karena masih banyak 

pedagang kaki lima yang berjualan di pelataran trotoar. 

3. Selain itu dari segi lokasi pedagang yang mendapat tempat didepan pintu 

masuk atau dekat pintu pendapatannya lebih tinggi dibandingkan dengan 

pedagang yang lokasi berdagangnya dibelakang, saran bagi pengelola 

pasar sebaiknya melakukan penataan ulang pasar agar semua pedagang 

mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendapatan. 

4. Bagi pedagang kaki lima yang masih berdagang di pelataran trotoar 

diharapkan untuk dapat bekerjasama dengan pengelola pasar untuk pindah 

ketempat yang telah disediakan agar terciptanya ketertiban, kerapian, 

kebersihan, keindahan, keamanan pasar serta untuk terciptanya 

kesejahteraan sosial bagi masyarakat pedagang kaki lima. 


