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BAB VI  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian regresi linear berganda dengan SPSS 

24.0 mengenai pengaruh modal usaha, pengalaman usaha, jam kerja, dan 

kompetensi wirausaha terhadap pendapatan pedagang di Pasar Ngemplak 

Tulungagung yang telah dilakukan peneliti pada bab sebelumnya, maka peneliti 

mengambil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel modal usaha 

terhadap pendapatan pedagang di Pasar Ngemplak Tulungagung. Hal ini 

dikarenakan pedagang yang cukup modal  mereka mampu memperluan 

usahanya dengan membeli kios lebih dari satu dan membeli barang dagangan 

yang lebih banyak dengan berbagai varian. Dengan demikian tentunya dapat 

menarik pelanggan dan menambah pendapatan yang diperoleh. 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel pengalaman usaha 

terhadap pendapatan pedagang di Pasar Ngemplak Tulungagung. Hal ini 

dikarenakan semakin seorang pedagang berpengalaman dalam berdagang 

maka akan semakin meningkat pengetahuan pedagang tentang selera ataupun 

perilaku konsumen dan hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat pendapatan 

yang diperoleh. 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel jam kerja terhadap 

pendapatan pedagang di Pasar Ngemplak Tulungagung. Hal ini dikarenakan  
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bahwa semakin banyak jam kerja yang digunakan berarti pekerjaan yang 

dilakukan semakin produktif dan usaha dagang bisa menghasilkan lebih 

banyak pendapatan. 

4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel kompetensi 

wirausaha terhadap pendapatan pedagang di Pasar Ngemplak Tulungagung. 

Hal ini dikarenakan semakin seseorang memiliki berkompeten dalam 

berdagang, maka akan semakin meningkat pendapatan yang akan diperoleh. 

5. Berdasarkan uji secara simultan (uji F) atau uji bersama-sama menunjukkan 

bahwa ke-empat variabel bebas yaitu modal usaha, pengalaman usaha, jam 

kerja, dan kompetensi wirausaha terhadap pendapatan pedagang. Hal ini 

dikarenakan keempat variabel bebas tersebut berperan dalam meningkatkan 

pendapatan pedagang. 

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas peneliti memberikan saran-

saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang 

terkait dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang akan disampaikan yaitu: 

1. Bagi Pedagang 

Hasil penelitian ini diharapkan para pedagang pasar tradisional mampu 

mengelola usahanya dengan baik, dengan cara meningkatkan jumlah modal, 

menambah jam kerja, dan melakukan inovasi dalam kegiatan berdagang agar 

pendapatan mereka semakin bertambah dan kehidupan mereka semakin 

sejahtera. 

2. Bagi stakeholder 
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Diharapkan  pengelola pasar tradisional Ngemplak Tulungagung dapat 

memfasilitasi pinjaman dana kepada pihak lain untuk pedagang, agar 

pedagang yang memiliki modal kecil bisa mengembangkan usahanya. 

3. Bagi Civitas/Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya 

dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan modal usaha, pengalaman 

usaha, jam kerja, dan kompetensi wirausaha terhadap pendapatan pedagang 

di Pasar Ngemplak Tulungagung. 

4. Bagi Peneliti Lanjutan 

Penelitian ini tentunya masih jauh dari penelitian yang sempurna karena 

adanya keterbatasan dari peneliti. sehingga diharapkan penelitian selanjutnya 

agar dapat menjelaskan secara lengkap dengan menambah teori yang 

mendukung. Diharapkan juga pada penelitian selanjutnya untuk memperluas 

lagi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan pedagang, sesuai 

dengan kondisi objek penelitian yang bersangkutan. Faktor-faktor tersebut 

diantaranya lokasi usaha dan tingkat pendidikan. Peneliti selanjutnya juga 

dapat menggunakan metode lain dalam meneliti pendapatan pedagang, 

misalnya melalui metode wawancara mendalam terhadap pedagang di pasar, 

sehingga informasi yang diperoleh lebih bervariasi daripada angket yang 

jawabannya telah tersedia. 

 


