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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang pernah dilakukan mengenai

pengaruh modal dan lama jam kerja berpengaruh positif yang signifikan

secara bersamaan terhadap pendapatan pedagang di pasar babalan desa

kalirejo, Berdasarkan hasil penelitian dan atas dasar hasil pengujian hipotesis

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Modal berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang. Hal ini

dikaranakan tingginya modal yang dimiliki akan membuat pedagang lebih

termotivasi untuk berdagang, memperluas ekspansi usaha dan menambah

jumlah barang dagangan

2. Lama jam kerja berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang. Hal

ini dikarenakan waktu pedagang sebagian besar digunakan untuk melayani

pembeli, sehingga pembeli terpuaskan yang berdampak terhadap loyalitas

pembeli yang mampu meningkatkan pendapatan pedagang

3. Modal dan lama kam kerja secara simultan berpengaruh terhadap

pendapatan pedagang. Adanya modal yang tinggi akan membuat pedagang

termotivasi, dapat memperluas ekspansi serta penambahan barang

dagangan. Hal tersebut ditambah dengan lama jam kerja yang membuat

pendapatan pedagang meningkat

B. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal dan lama jam kerja

merupakan factor penentu pendapatan pedagang. Olah karena itu pihak

pedagang harus memperhatikan modal serta lama waktu berjualan.

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dari penelitian ini diantaranya adalah:
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1. Variabel bebas yang dimasukkan yaitu modal dan lama jam kerja hanya

mampu mempengaruhi pendapatan pedagang sebesar 42,2%, sehingga

masih ada 57,8% pengaruh variabel lain di luar variabel bebas yang

disebutkan

2. Jumlah sampel yang sedikit belum mampu mempresentasikan seluruh

pedagang di Pasar Babalan

3. Analisis yang digunakan menggunakan analisis regresi.

D. Saran

Berdasarkan keterbatasan di atas, maka dapat diajukan saran-saran

untuk penelitian lanjut yaitu:

1. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama

disarankan untuk lebih meluaskan judul penelitian.

2. Menambah variabel bebas yang mampu mempengaruhi pendapatan

pedagang seperti pengalaman

3. Sampel dibuat lebih banyak agar dapat mempresentasikan jumlah

pedagang di Pasar Babalan

E. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang

telah memberikan hidayah dan taufik-Nya kepada penulis, Sehingga penulis

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap

tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita harapkan

syafa’atnya kelak dihari kiamat.

Penulis menyadari meskipun dalam penulisan skripsi ini telah berusaha

semaksimal mungkin, namun dalam penulisan ini tidak lepas dari kesalahan

dan kekeliruan. Hal ini semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan

kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan

saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihakdemi perbaikan yang

akan datang dan untuk mencapai kesempurnaan.
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Akhirnya penulis hanya berharap semoga skripsi ini dapat menambah

khazanah keilmuan, bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi

pembaca pada umumnya. Aamiin.


