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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil peneitian dan pembahasan oleh peneliti dapat ditarik 

kesimpulan mengenai analisis pendapatan perdagangan sebelum dan sesudah revitalisasi 

Pasar Rakyat Panjerejo adalah sebagai berikut : 

1. Implementasi Program Revitalisasi Pasar Rakyat Untuk Meningkatkan Pendapatan 

Pedagang Pasar Rakyat Panjerejo Rejotangan Tulungagung 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kondisi Pasar Rakyat Panjerejo sebelum dilakukan revitalisasi 

memang belum memadai, baik sarana maupun prasarana. Hal ini nampak dari belum 

adanya kantor pengurus dan pengelola pasar, akses berjualan masih sempit, belum 

tersedia tempat sampah yang memadai, belum ada tempat parkir, belum ada kamar 

mandi. Selain itu juga belum ada organisasi yang terstruktur, tidak adanya 

penyuluhan, hanya ada retribusi yang ditarik setiap sebulan sekali.  

Kondisi Pasar Rakyat Panjerejo sesudah dilakukan revitalisasi sudah sangat baik, hal 

ini dapat dilihat dari sarana maupun prasarana yang tersedia. Dari segi kondisi fisik 

bangunan kantor sudah tersedia, akses berjualan semakin mudah, lantai sudah 

berbahan dasar keramik, sudah tersedia tempat sampah yang memadai, sudah ada 

bangunan parkir, sudah ada kamar mandi, dan sudah ada hydrant sebagai alat 

pemadam apabila terjadi kebakaran. Dari segi manajemen juga sudah ada organisai 

yang mengatur jalannya pasar. Revitalisasi merupakan suatu langkah yang tepat. 
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Karena dengan adanya program revitalisasi ini,kondisi fisik, manajemen, ekonomi 

dan sosial di pasar menjadi semakin baik. 

Dipandang dari segi agama setelah adanya progran revitalisasi hal ini sangat 

berdampak positif bagi para pengelola, pembeli khususnya bagi para pedagang. Dari 

bangunan fisik yang sudah layak huni juga karena terpenuhinya sarana dan prasarana 

pasar diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan perekonomian pelaku ekonomi 

pasar 

2. Pendapatan Pedagang Sebelum Implementasi Program Revitalisasi Pasar 

Pendapatan yang diperoleh pedagang sebelum revitalisasi dapat dilihat dari segi 

modal yang dikeluarkan pedagang masih relatif rendah, sehingga pendapatan yang 

diperoleh juga kecil dilihat dari jumlah modal yang dikeluarkan serta pasar hanya 

ramai pada saat tertentu. Karena pembeli yang datang hanya sedikit. Pasar pun 

sebelum revitalisasi hanya ada pasar sayur saat pagi dan siang harinya hanya ada kios. 

Dalam pandangan agama pendapatan para pedagang yang dikatakan kurang atau 

relatif rendah akan sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian sehari-hari. Hal 

ini dibuktikan oleh kurangnya rasa syukur para pedagang terhadap rizky yang 

didapatkan karena bagi mereka pendapatan yang relatif rendah sangat kurang untuk 

mencukupi kebutuhannya. Hal ini juga terjadi pada kurangnya keikhlasan pedagang 

untuk shodaqoh kepada orang yang lebih membutuhkan, karena mereka beranggapan 

bahwa perekonomiannya saja masih kurang mencukupi. 

3. Pendapatan Pedagang Sesudah Implementasi Program Revitalisasi Pasar 

Setelah terlaksananya revitalisasi diketahui modal yang dikeluarkan pedagang sudah 

banyak, keuntungan pedagang juga cukup banyak. Keterlibatan masyarakat yang 
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berkunjung kepasar juga sangat ramai, karena kondisi pasar yang semakin nyaman. 

Dilihat dari banyaknya pengunjung yang datang kepasar dapat pendapatan pedagang 

sesudah adanya program revitalisasi sangat meningkat. Namun, tidak semua 

pedagang mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan letak kios setelah 

revitalisasi kurang strategis, sehingga pembeli jarang menjangkau kios pedagang. 

Dalam Islam pengembangan ekonomi merupakan persoalan besar yang dihadapi oleh 

masyarakat saat ini dan sesungguhnya jalan keluarnya ialah pembangunan yang dapat 

meningkatkan pendapatan juga kesejahteraan para pedagang. Dampak positif dari 

adanya implementasi program revitalisasi menurut agama ialah meningkatnya tingkat 

pendapatan masyarakat maka akan meningkatkan pula kualitas hidup masyarakat 

serta meningkatkan pula keimanan para masyarakat kepada Allah SWT, dengan cara 

menjalankan aturan-Nya dan menjuhi larangan-Nya.   

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti menyampaikan saran-saran 

yang bertujuan memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain atas hasil penelitian ini. 

1. Bagi pemerintah sebaiknya memperhatikan kondisi berjualan pedagang yang straegis 

supaya keuntungan pedagang mampu meningkat secara menyeluruh. 

2. Bagi pengelola pasar sebaiknya meningkatkan pengawasan pasar dengan pemeriksaan 

rutin supaya kegiatan jual beli berjalan dengan baik. 

3. Bagi para pedagang di Pasar Rakyat Panjerejo supaya meningkatkan strategi 

penjualan agar pendapatan yang diperoleh semakin meningkat. 


