
BAB V1 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil uji dan pembahasan sebelumnya yang 

dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa :  

1. Secara parsial Modal Awal berpengaruh positif signifikan terhadap 

tingkat pendapatan pedagang di pasar tradisional. Dengan 

perbandingan nilai t hitung dan t tabel 2.888 > 1,985 

2. Secara parsial Lama usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat pendapatan pedagang di pasar tradisional. Dengan 

perbandingan nilai t hitung dan t tabel -1.367 < 1,985 

3. Secara parsial Jam Kerja berpengaruh positif signifikan terhadap 

tingkat pendapatan pedagang di pasar radisional. Dengan perbandingan 

nilai t hitung dan t tabel 4,299 > 1,985 

4. Secara parsial jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat pendapatan pedagang di pasar tradisional.  Dengan 

perbandingan nilai t hitung dan t tabel 0,713 < 1,985 

5. Dari hasil uji F dapat diketahui bahwa variabel independen (modal 

awal, lama usaha, jam kerja dan jenis kelamin) secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (pendapatan) 

dengan perbandingan nilai F hitung dan F tabel 8.627 > 2,467.  

 



B. Saran  

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat 

diajukan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Bagi Pemerintah : Berdasarkan hasil penelitian diatas diketahui adanya 

pengaruh yang signifikan pada variabel modal kerja untuk diharapkan 

agar pemerintah memberikan pinjaman yang ringan dan vasilitas 

pendukung lainnya  terhadap para pedagang,  karena sektor informal 

seperti pedagang merupakan salah satu komponen yang memiliki 

sumbangan cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan.  

2. Bagi pedagang : Untuk meningkatkan pendapatan pedagang di Pasar 

tradisional Wates disarankan untuk pedagang menyisihkan sebagian 

hasil keuntungan yang diperoleh untuk menambah modal usaha agar 

pedagang mampu menambah variasi dagangan yang akan 

diperjualbelikan agar konsumen memiliki banyak pilihan saat 

berbelanja. Untuk pedagang di pasar tradisional Wates dapat pula 

menambah jam kerja agar memperoleh pendapatan yang lebih.  

3. Bagi peneliti : Berdasarkan hasil penelitian diperoleh adanya pengaruh 

signifikan dari modal awal dan jam kerja terhadap tingkat pendapatan. 

Oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya dapat mencari faktor lain 

yang memungkinkan mempengaruhi pendapatan seperti harga,jenis 

usaha dan pendidikan.  

 

 



 


