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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, 

wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di Pasar Manarap Kecamatan  

Kertak Hanyar tentang Analisis Perbandingan Keuntungan Usaha Makanan 

Ringan antara Toko Husnul dengan Toko Ambar di Pasar Manarap, yang 

dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sesuai dengan data yang diperoleh oleh peneliti, tingkat keuntungan usaha 

makanan ringan Toko Husnulyaitu sebesar Rp.200.000 atau lebih dalam 

seharinya dan dalam sebulannya sebesar Rp.5.000.000 dan faktor yang 

memengaruhi keuntungan usaha yaitu karena lokasinya yang starategis 

dekat daerah perkampungan yang mana padat penduduk dan sudah pasti 

banyak peminat pasar tradisional. 

2. Untuk tingkat keuntungan usaha makanan ringan Toko Ambar  

yaitusebesar Rp.200.000 atau lebih dalam seharinya dan dalam sebulannya 

sebesar Rp.4.000.000 sampai Rp.5.000.000 dan faktor yang memengaruhi 

yaitu lokasi nya yang paling strategis. Padahal untuk lokasi pasar disekitar 

pekapuran raya juga banyak, tapi di pasar manarap ini lokasi nya paling 

strategis.  
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3. Berdasarkan data yang di dapatkan bahwa analisis perbandingan 

keuntungan di antara pedagang Toko Husnul dengan Toko Ambar ini 

melalui modal awal, tenaga kerja, jam kerja, merk dagang, lama usaha, 

laba bersih perhari dan perbulan, faktor yang paling memengaruhi usaha, 

dan perkembangan usahanya. Maka di dapatkan hasil keuntungan 

usahanya yaitu sebesar Rp. 4.000.000- Rp.5.000.000 an dalam sebulan.  

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat diberikan kepada 

pedagang Toko Husnul dan Toko Ambar adalah: 

1. Bagi semua pedagang pasar tradisional di Manarap Kecamatan Kertak 

Hanyar agar lebih giat lagi dalam meningkatkan penjualannya supaya 

lebih baik lagi kedepan. 

2. Untuk Toko Husnul sudah sangat baik untuk keuntungan usahanya dan 

untuk sarannya Toko Husnul ini harusnya mempunyai seorang pegawai 

yang bisa membantu dalam melayani pembeli. 

3. Untuk Toko Ambar sebaiknya melakukan pencatatan keuangan karena itu 

sangat diperlukan untuk mengetahui keuntungan bersih yang di dapat 

setiap bulannya. 

4. Bagi peneliti berikutnya, melihat masih banyaknya kekurangan yang 

terdapat dalam penelitian ini sekiranya dapat melakukan penelitian lebih 

mendalam lagi mengenai analisis perbandingan keuntungan usaha di Pasar 

Manarap Kertak Hanyar.  


