
 

BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan untuk analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan pedagang pakaian bekas di Pasar Putih Kota Bukittinggi : 

1. Variabel modal usaha berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan 

pedagang pakaian bekas di Pasar Putih Bukittinggi yang artinya jika semakin 

besar modal yang dikeluarkan pedagang pakaian bekas maka jumlah barang 

yang dijual pedagang pakaian bekas semakin banyak dan bervariasi sehingga 

akan berdampak kepada meningkatnya pendapatan pedagang pakaian bekas di 

Pasar Putih Bukittinggi. 

2. Variabel lama usaha berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan 

pedagang pakaian bekas di Pasar Putih Bukittinggi. Artinya adalah semakin 

lama para pedagang dalam berdagang pakaian bekas maka semakin banyak 

pedagang kenal dengan konsumen atau langganan maka akan berdampak 

terhadap peningkatan pendapatan pedagang pakain bekas di Pasar Putih 

Bukittinggi. 

3. Jam kerja tidak berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pedagang pakaian 

bekas di Pasar Putih Bukittinggi. Semakin tinggi jam kerja yang dicurahkan 

pedagang pakaian bekas di Pasar Putih Bukittinggi tidak menentukan besarnya 

pendapatan pedagang karena Pasar Putih Bukittinggi merupakan pasar wisata 

yang pengunjungnya ramai pada hari libur seperti hari sabtu dan minggu serta 

jam ramai pengunjung dimulai dari jam 10.00 WIB sampai 15.00 WIB, bukan 



 

berarti pada hari biasa tidak ada pengunjung tetapi tidak seramai pada hari 

libur.  

6.2 Saran 

Berdasarkan penelitan dan kesimpulan, dapat dikemukakan beberapa saran dan 

rekomendasi sebagai saran : 

1. Perlunya dukungan untuk penelitian lebih lanjut dari berbagai pihak agar 

penelitian berjalan lancar. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi dan 

sebaiknya melakukan penelitian selanjutnya dengan objek dan ruang lingkup 

yang lebih luas, serta lebih banyak mencari referensi guna menambah 

pengetahuan dan kreativitas dalam menyusun laporan penelitian. 

3. Untuk pedagang pakaian bekas di Pasar Putih Bukittinggi, lebih baik 

memikirkan kembali untuk terus berdagang pakain bekas, karena berdagang 

pakain bekas adalah ilegal dan memiliki resiko yang besar kalau masih terus 

berdagang pakaian bekas ini. 

4. Untuk pemerintah, sebaiknya memikirkan ulang lagi mengenai undang-undang 

larangan perdagangan pakaian bekas ini, serta mengenai dampak-dampak apa 

saja yang akan terjadi pada berbagai pihak yang bergantung pada pakaian 

bekas. Agar tidak ada lagi penyeludupan, sebab banyak pihak yang bergantung 

kepada pakaian bekas ini, baik dari pihak pedagang maupun dari pihak 

konsumen. 

 



 

6.3 Keterbatasan Dalam Penelitian 

1. Data modal usaha, lama usaha, jam kerja dan pendapatan hanya diperoleh dan 

dicari dari hasil angket atau wawancara, sehingga tidak dapat mengontrol 

jawaban responden sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan hanya sebatas 

perkiraan. 

2. Pengambilan sampel yang diteliti hanya berdasarkan tempat mereka berjualan 

serta berdasarkan jenis komoditas pedagang pakaian bekas. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang ada banyak sekali. 

Akan tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel saja yang 

dianalisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


