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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Perancangan Pasar Modern Pertanian di Kabupaten Pamekasan ini 

merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan potensi pertanian di 

Kabupaten Pamekasan untuk menunjang perekonomian di Madura khususnya 

di Kabupaten Pamekasan sendiri. 

Petani disini adalah pelaku utama yang difasilitasi dengan Pasar 

Pertanian untuk memperlancar pemasaran produk-produk pertanian Madura 

khususnya di Kabupaten Pamekasan, dengan ini petani-petani akan lebih 

semangat untuk menggarap sawahnya agar mencapai hasil yang terbaik 

kedepannya, dan yang sangat diharapkan lagi dengan adanya fasilitas Pasar 

Modern Pertanian ini pertanian di Madura bisa menjadi salah satu penyebab 

pertumbuhan sektor pangan sehingga Indonesia tidak perlu lagi import 

pangan dari luar negri. 

Perancangan Pasar Modern Pertanian ini menggunakan konsep dasar 

Efisiensi kegiatan dalam pasar dengan pendekatan arsitektur bioklimatik 

ditunjang dengan konsep-konsep sirkulasi didalam bangunan bangunan dan 

luar bangunan, Tropis adalah kondisi iklim di Kabupaten Pamekasan,kondisi 

iklim di Madura termasuk salah satu wilayah yang panas, kondisi panas dapat 

diselesaikan dengan beberapa konsep-konsep orientasi,utilitas serta 

penggunaan material yang cocok untuk pengurangan radiasi matahari. 

Pendekatan  arsitektur bioklimatik untuk mewujudkan bangunan yang dapat 

beradaptasi dengan iklim kondisi lingkungan di Kabupaten Pamekasan. 
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5.2 Rekomendasi 

Perancangan Pasar Modern Pertanian ini bertujuan untuk 

memfasilitasi para petani agar dapat mendistribusikan atau memasarkan hasil 

produk pertanian untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten 

Pamekasan. 

Penyediaan fasilitas-fasilitas pertanian perlu diperhatikan lagi 

dikarenakan pertanian merupakan sumber penghasilan rata-rata di Madura 

khususnya di Kabupaten Pamekasan,dan tentunya tidak hanya fasilitas 

pemasaran saja, masih banyak fasilitas-fasilitas pertanian yang perlu 

diperhaitikan untuk mewujudkan kesejahteraan para petani di Madura 

khususnya di Kabupaten Pamekasan.  
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