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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Keberadaan pasar modern (Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket) 

di sekitar pasar Ngaliyan memberikan dampak negatif. Terutama para 

pedagang yang barang dagangannya disediakan juga di pasar modern 

seperti kebutuhan pokok sehari-hari, makanan ringan, dan roti. Ini juga 

dikarenakan ruang bersaing pasar tradisional Ngaliyan mulai terbatas 

dengan adanya beberapa pasar modern yang berdiri di sekitarnya. Selain 

itu Pasar tradisional Ngaliyan tidak mampu bersaing harga dengan pasar 

modern di sekitar karena rantai distribusi produk yang sangat panjang di 

bandingkan dengan pasar modern sehingga dalam membuat harga sedikit 

lebih mahal dibandingkan dengan harga pasar modern. 

2. Strategi yang harus di gunakan oleh pedang di pasar tradisional adalah 

memberikan pelayanan yang lebih baik pada saat terjadi transaksi maupun 

sesudahnya, menyediakan barang dagangan yang berkualitas untuk bisa 

mengimbangi keberadaan  pasar modern, memberikan kepuasan kepada 

konsumen dengan meningkatkan kemampuan secara teknik, sosial dan 

perilaku. Disamping itu pasar tradisional harus memperbaiki sarana dan 

prasarana, dan lebih meningkatkan lagi keamanan di pasar tradisional. 



143 
 

B. Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka saran yang dapat di ajukan 

adalah : 

1. Bagi pedagang (tempat penelitian) hendaknya berusaha senantiasa 

meningkatkan keragaman produk terutama pada ketersediaan produk 

secara lengkap dan berkualitas, serta memberikan pelayanan yang lebih 

baik kepada konsumen. Dan lebih perduli untuk menambah wawasan  

dalam bidang usaha ritel. 

2. Bagi Pemerintah seharusnya perlu memikirkan kelangsungan hidup 

pedagang pasar tradisional Ngaliyan, ini dapat diwujudkan dengan 

mengatur tata letak (lokasi) pasar modern dengan pasar Tradisional. Dan 

pemerintah harus melakukan perlindungan usaha kecil ritel dengan 

mengeluarkan kebijakan yang memfasilitasi terciptanya equal playing 

filed (harmoni)antara usaha kecil, menengah dan besar. 

3. Memberikan kesempatan para pedagang pasar tradisional untuk 

mengambil keuntungan dari peluang pertumbuhan permintaan masyarakat 

serta membantu mengantisipasi perubahan lingkungan yang akan 

mengancam keberadaan pasar tradisional. Ini dikarenakan sifat para 

pedagang tradisional yang pada umumnya lemah dalam banyak hal, maka 

diperlukan peran pemerintah untuk secara aktif memberdayakan pedagang 

tradisional. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membantu memperbaiki 

akses mereka dalam mendapatkan informasi, modal, dan hubungan dengan 

produsen atau supplier (pemasok). 
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4. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya untuk memperluas penelitian 

sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang dampak 

keberadaan minimarket terhadap pasar tradisional. 

 

C. Penutup 

  Alhamdulillah, dengan rasa syukur ke hadirat Allah SWT akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini. Penulis menyadari 

meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, namun kekurangan dan 

kesalahan tetaplah menjadi suatu keniscayaan atas diri manusia. Penulis 

berharap setitik usaha berupa penelitian ini bermanfaat bagi penulis sendiri, 

pedagang dan pengelola pasar tradisional Ngaliyan, Semarang dan siapapun 

yang membaca hasil penelitian ini. Penulis sadar sepenuhnya akan segala 

kekurangan dalam berbagai hal. Untuk itu, kritik dan saran senantiasa 

penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini ke depan serta perluasan 

pengetahuan keilmuan bagi kita semua.  

  Akhirnya, hanya pada Allah yang menjadi tumpuan untuk 

memohon pertolongan, penulis mengharapkan keridlaan dan petunjuk dalam 

mencari jalan yang baik dan benar sehingga dapat memberikan kemanfaatan 

bagi kita semua. Semoga ini menjadi bagian dari setetes pengetahuan yang 

Allah berikan pada umat manusia dari selaksa samudera ilmunya. Amin. 


