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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuji dengan menggunakan alat yang 

ada, maka penulis data menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Modal usaha, Lokasi Usaha, Lama Usaha mempunyai pengaruh signifikan 

dan berpengaruh terhadap Pendapatan Pedagang Buah di Pasar Tradisional 

Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya.  

2. Jam Kerja tidak mempunyai pengaruh signifikan dan tidak berpengaruh 

terhadap Pendapatan Pedagang Buah di Pasar Tradisional Kecamatan 

Wonokromo Kota Surabaya.  

3. Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap Pendapatan Pedagang 

Buah di Pasar Tradisional Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya adalah 

variabel Modal Usaha dengan Rata-rata modal usaha Pedagang Buah di 

Pasar Tradisional Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya adalah Rp. 

4.000.000 – Rp. 5.000.000 ,- per bulan dengan jumlah responden 36 orang.  

4. Berdasarkan uji simultan yaitu Modal Usaha, Lokasi Usaha, Lama Usaha, 

dan Jam Kerja secara bersama – sama siginifikan dan berpengaruh 

terhadap  Pendapatan Pedagang Buah di Pasar Tradisional Kecamatan 

Wonokromo Kota Surabaya.  

5. Elastisitas Jam kerja memiliki sifat inelastis terhadap pendapatan pedagang 

buah -90.859,817 yang artinya tidak memberikan pengaruh karena sifat 

asli dari buah itu sendiri (mudah membusuk).  

5.2 Saran  

Dari hasil penelitian, maka penulis hanya dapat memberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Pedagang buah sebaiknya lebih memperhatikan dalam penambahan modal 

usaha, karena variabel tersebut sangat berpengaruh untuk meningkatkan 

Pendapatan Pedagang Buah. Sehingga jika ada penambahan modal, maka 

pedagang dapat berinovasi dalam produk dagangan untuk menarik minat 

beli konsumen.  

2. Pedagang dapat meningkatkan pendapatan dengan cara tidak hanya menjual 

buah saja, tetapi mencoba menjadikan buah menjadi produk oalahan seperti 

selai, es buah atau dijual dalam keadaan frozen. Hal ini bisa menjadi solusi 

terbaik guna mencegah buah membusuk  sebelum semua barang dagangan 

laku terjual dalam waktu jam dagang yang biasa dilakukan setiap harinya.  
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3. Mengingat buah-buahan memiliki karakter yang mudah membusuk maka 

disarankan kepada para pedang buah untuk lebih sering dalam membeli 

barang daganganya pada tengkulak. Frekuensi buah yang dibeli diusakan 

tidak terlau banyak dan tidak terlalu sedikit. Disesuaikan dengan permintaan 

konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


