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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Nilai thitung variabel  X1 jam kerja adalah -0,631 dengan tingkat 

signifikan 0,530 yang berarti tidak berpengaruh positif. 

Sedangkan Besarnya pengaruh variabel jam kerja terhadap 

pendapatan pedagang kaki lima adalah -33218,197. Temuan ini 

menunjukan bahwa jika ditambah 1 jam kerja dalam berjualan 

maka pendapatan pedagang kaki lima di alun-alun Kaliwungu 

menurun Rp. 33218,197. Meski demikian penemuan tersebut 

tidak signifikan, karena nilai signifikan menunjukan 0,530 ato 

53% (tidak dapat mempengaruhi). 

2. Nilai thitung variabel X2 harga produk adalah 13,201 dengan 

tingkat signifikan 0,000 yang berarti berpengaruh positif. 

Sedangkan Besarnya pengaruh variabel harga produk terhadap 

pendapatan pedagang kaki lima adalah 54,684 atau 54,684%. 

Temuan ini menunjukan jika variabel harga produk ditambah Rp. 

1000,- maka pendapatan akan meningkat sebesar Rp. 54,684. 

Dengan demikian penemuan tersebut menunjukan signifikan 

dengan nilai 0,000 (dapat mempengaruhi). 

3. Nilai thitung variabel X3 lokasi penjualan adlaah 3,285 dengan 

tingkat signifikan 0,001 yang berarti berpengaruh positif. 

Sedangakan Besarnya pengaruh variabel lokasi penjualan 

terhadap pendapatan pedagang kaki lima adalah 8859,945. 
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Temuan ini menunjukan jika variabel lokasi penjualan dijauhkan 

1 meter dari tempat penjualan awal maka pendapatan pedagang 

akan meningkat Rp. 8.859,945. Dengan demikian penemuan 

tersebut signifikan denga nialai 0,001 (dapat mempengaruhi). 

5.2 Saran 

 Berdasarkan  hasil  peneliti  yang  telah  disajikan,  maka  

selanjutnya peneliti   menyampaikan   saran-saran   yang   

memberikan   manfaat   kepada pihak-pihak yang  terkait  atas  

hasil  penelitian  ini. 

1. Alangkah baiknya bila pedagang mempelajari dan 

mempertimbangkan beberapa aspek terutama jam kerja, karena 

pada saat hari perayaan lebaran syawal tersebut banyak pedagang 

pendatang baru dari luar kota. 

2. Kemudian, hal terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah 

bahwa dalam dunia perdagangan kita dianjurkan meniru cara 

Rosulullah SAW dalam berdagang, yakni bersikap jujur dan adil. 

3. Bagi akademik diharapkan penelitian  ini bisa dilanjutkan  oleh  

peneliti lain  dengan objek  dan  sudut  pandang  yang  berbeda  

sehingga  dapat memperkaya wawasan dalam kajian ekonomi 

Islam. 

5.1 Penutup 

Sebagai penutup dari skripsi yang berjudul “Pengaruh Jam 

kerja, Harga Produk dan Lokasi Penjualan Pada Hari Perayaan 

Lebaran Syawal Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima di 

Alun-alun Pasar Sore Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu”. 
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Penulis  mengucapkan  rasa  syukur Alhamdulillah, untaian rasa  

syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 

taufiq serta hidayah-Nya. Sehingga penulis mampu 

menyelesaikan tugas penulisan skripsi ini dengan lancar, penuh 

semangat  dan tetap optimis, meski  berbagai  kendala terus 

menghampiri. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari 

bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan meskipun sudah 

penulis usahakan semaksimal mungkin. Hal tersebut disebabkan 

karena keterbatasan pengetahuan dan informasi yang ada pada 

penulis. Untuk itu kritik serta saran yang membangun dari 

banyak pihak sangat penulis harapkan, demi membantu 

kesempurnaan pembahasan skripsi ini. Penulis ucapkan 

terimakasih atas segala dukungan dan bimbingan dari banyak 

pihak, hingga terselesaikannya pembahasan ini. Akhir kata, 

terbesit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca budiman pada umumnya, dan khususnya bagi penulis 

sendiri di   masa-masa mendatang. Amin yaa rabbal alamin. 

 


