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BAB V. SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai pengaruh modal, 

lama usaha, jam keja dan kondisi pasar terhadap pendapatan pedagang pasar 

sayur dan buah di Kabupaten Pemalang, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Uji F diperoleh hasil bahwa variabel modal, lama usaha, 

jam kerja dan kondisi pasar secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap pendapatan pedagang. 

2. Berdasarkan uji t diperoleh hasil sebagai berikut: 

b. Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan 

pedagang pasar sayur dan buah. 

c. Lama usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pendapatan pedagang pasar sayur dan buah. 

d. Jam kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan 

pedagang pasar sayur dan buah. 

e. Kondisi pasar tidak berpengaruh terhadap pendapatan pedagang 

pasar sayur dan buah. 

2. Variabel yang paling berpengaruh terhadap pendapatan pedagang Pasar 

Sayur dan Buah Kabupaten Pemalang adalah Jam Kerja. 
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B. Implikasi 

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan kesimpulan, maka terdapat 

beberapa implikasi sebagai berikut :  

1. Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pedagang 

pasar sayur dan buah Kabupaten Pemalang, maka sebaiknya pedagang 

harus dapat menambah modalnya, karena dengan adanya tambahan 

modal, sehingga barang dagangannya pun akan bertambah juga, yang 

membuat pembeli tertarik untuk membelinya. Oleh karena itu perlu 

dukungan kebijakan pemerintah dan perbankan untuk memberikan 

fasilitas kemudahan akses modal bagi pedagang, misalnya dengan 

melalui bantuan modal usaha atau kredit dengan syarat yang relatif 

mudah dijangkau oleh pedagang seperti bunganya rendah, tidak banyak 

persyaratan, dan proses pencairannya cepat. 

2. Lama Usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan 

pedagang pasar sayur dan buah Kabupaten Pemalang, maka sebaiknya 

pedagang harus mampu mempertahankan usahanya dalam jangka waktu 

yang lama, harus mempunyai banyak inovasi agar usahanya mampu 

bertahan lama, misalnya dengan memberi persenan pada saat hari raya 

idul fitri dan memberikan layanan kepuasan dengan mengutamakan 

keramahan dan selalu menjaga kebersihan tempat dagangan, sehingga 

hal tersebut dapat menarik pembeli untuk menjadi pelanggan tetap dan 

dapat menambah pendapatan pedagang pasar sayur dan buah Kabupaten 

Pemalang.  
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3. Jam Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan dan 

juga sebagai variabel yang paling berpengaruh terhadap pendapatan 

pedagang pasar sayur dan buah Kabupaten Pemalang, karena jam kerja 

di pasar sayur dan buah sudah relatif tinggi maka pedagang tidak 

disarankan untuk menambah jam kerja, tetapi disarankan agar pedagang 

dapat menggunakan tekhnologi dalam penjualannya, seperti 

mempromosikan dagangannya melalui sosial media minimal WhatsApp 

sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan pedagang pasar 

sayur dan buah Kabupaten Pemalang. 

C. Keterbatasan Penelitian 

1. Sampel pada penelitian ini adalah 134 responden dengan pedagang sayur 

sebanyak 67 dan pedagang buah sebanyak 67 responden, namun dalam 

perhitungan dan analisa data tidak dibedakan antara pedagang sayur dan 

pedagang buah. Untuk peneliti selanjutnya dalam perhitungan dan 

analisis data dapat dibedakan antara pedagang sayur dan pedagang buah, 

menambah ukuran sampel, dan menggunakan objek lain. 

2. Modal, lama usaha, jam kerja, dan kondisi pasar merupakan faktor yang 

mempengaruhi pendapatan pedagang sedangkan faktor lain yang tidak 

disebutkan diantaranya variabel pendidikan, jenis dagangan, jarak. 

 


