
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Setelah melakukan analisis data dan berhasil mengumpulkan data dalam 

penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan, bahwasannya  modal, lokasi, dan jam 

kerja dapat mempengaruhi pendapatan pedagang. 

 Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan, yaitu sebagai berikut: 

1. Dari hasil penelitian dapat diketahui sekitar Rp 0- Rp 50.000.0000 dengan 

presentase 68.57%sebanyak 11 orang, sebanyak 2 atau sebesar 14,28% 

yaitu modal antara Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000, Modal antara Rp 

>100.000.000 dengan presentase 7.14%.  Hasil perhitungan dapat 

disimpulkan modal usaha yang digunakan para pedagang terbanyak yaitu 

Rp 0 – 50.000.000 yang digunakan para pedagang untuk menjalankan 

usahanya, 100% menyatakan tanpa modal usaha tidak dapat berjalan, para 

pedagang harus mengelurkan modal lagi ketika pindah ke tempat 

penampungan 64% menyatakan sangat setuju, yang tidak setuju 22% 

bahwa mereka tidak mengeluarkan modal lagi, dan 14% menyatakan 

kurang setuju, dan besar kecilnya modal dapat mempengaruhi aktivitas 

penjualan 93% sangat setuju dan sisanya menyatakan setuju.   

2. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa lokasi para pedagang kios di 

pasar Pelita Kota Sukabumi bahwa 50% lokasi strategis, 14,28% 



menyatakan lokasi cukup strategis dan 35,71% menyatakan lokasi kurang 

strategis. Itu dikarenakan beberapa faktor yang yaitu waktu tempuh yang 

dekat 71% sangat setuju dan sisanya 29% kurang setuju, lokasi yang 

mudah dijangkau konsumen 40 sangat setuju% dan sisanya 7% 

menyatakan setuju, 33% kurang setuju, dan 20% menyatakan sangat tidak 

setuju. Lokasi yang nyaman 79% setuju dan sisanya sangat setuju 14% dan 

7% kurang setuju 

3. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa jam kerja para pedagang kios 

dipasar Pelita Kota Sukabumi dikategorikan tinggi termasuk ke dalam 

golongan rajin yaitu 40 jam/minggu yaitu ada yang mulai pukul  07.00-

17.00 sekitar 35,71%, meski ada para pedagang yang memulai kerja yaitu 

jam  03.00-12.00 sebesar 7,14% dan ada juga yang memulai jam kerja 

antara jam 05.00-18.00 sebesar 14,28%, sehingga para pedagang kios 

dapat memaksimalkan pendapatan yang diperoleh meski dengan jam kerja 

yang tidak teratur 50%, meski 72% pedagang berjualan rutin sianya 14% 

setuju dan 14% kurang setuju, dan para pedagang kios tidak berjualan 

pada waktu tertentu tetpai setiap hari sehingga 79% tidak setuju, 7% 

sangat setuju dan 7% setuju. Dan perpindahan ke tempat penampungan 

57% sangat setuju dikarenakan menggangu waktu operasional sisanya 

22% setuju dan 21% kurang setuju. 

4. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui sebanyak 9 dengan 

presentase sebesar sebesar 64,28% yaitu pendapatan Rp 0 - 1.000.000. 

21,42% untuk pendapatan Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 sebanyak 3, 



14,28% untuk pendapatan >Rp 2.000.000 sebanyak 2, Hasil perhitungan 

diatas dapat disimpulkan pendapatan dari para pedagang terbanyak rata 

pendapatan para pedagang setelah dihitung yaitu  Rp 2.434.286.  

5. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap para pedagang kios di pasar 

pelita Kota Sukabumi menunjukkan bahwa 93% modal besar dapat 

mempengaruhi pendapatan dan 7% tidak setuju dikarenakan tidak hanya 

faktor modal saja yang hanya mempengaruhi masih ada beberapa yang 

dapat mempengaruhi pendapatan pedagang. Strategis/tidaknya lokasi 

pendapatan pedagang kios dipasar Pelita Kota Sukabumi 93% dan 7% 

setuju . Dan 100% para pedagang kios di pasar Pelita Kota Sukabumi 

sangat setuju dengan jam kerja yang tinggi akan dapat memudahkan para 

pedagang kios dipasar Pelita Kota Sukabumi untuk meningkatkan 

pendapatan. Dan 100% sangat setuju apabila ketiga faktor yaitu modal, 

lokasi, dan jam kerja dapat mempengaruhi pendapatan sehingga faktor 

modal, lokasi, dan jam kerja satu sama lain saling menunjang apabila para 

pedagang kios ingin memaksimalkan pendapatan yang diperoleh.  

 

5.2 Saran 

 Dari kesimpulan di atas, maka peneliti berusaha memberikan saran 

terhadap para pedagang yaitu: 

1. Berkaitan dengan modal usaha utuk para pedagang di pasar pelita harus 

adanya manajemen modal karena sebagian modal yang bersumber dari 

pribadi agar usaha dapat berkelanjutan. 



2. Berkaitan dengan lokasi pedagang harus meningkatkan kenyaman, harus 

menempati lokasi yang mudah dijangkau oleh konsumen. 

3. Berkaitan dengan jam kerja sebaiknya pedagang dapat lebih meningkatkan 

jam kerja agar peluang terbuka lebar untuk mendapatkan pendapatan dan 

jam kerja harus teratur agar pendapatan pun jadi terorganisir. 

4. Bagi para pedagang untuk memperoleh pendapatan yang lebih, pedagang bisa 

memilih lokasi yang dianggap startegis dikarenakan banyaknya kios yang 

kosong, jam kerja yang tinggi untuk membuka peluang mendaptkan calon 

pembeli dan modal yang digunakan bisa lebih besar agar para pedagang kios 

dipasar Pelita Kota Sukabumi dapat menjual berbagai produk yang akhirnya 

meningkatkan pendapatan yang diperoleh. 

5. Revitalisasi pasar pelita harus segera selesai untuk menghindari penurunan 

pendapatan yang dialami sebagian besar pedagang. Apabila pembangunan 

mundur maka pengelola seharusnya memindahkan pedagang ke lokasi 

yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya ini untuk mempertahankan minat 

pembeli. 

 

 

 

 

 


