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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pertama,Bersumber pada hasil observasi dan pengkajian 

perihal Analisis Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pendapatan 

Para Pedagang Pasar Tradisional Di paringin kabupaten balangan, 

dapat disimpulkan bahwa adanya pasar modern yang berada di 

paringin telah mempengaruhi serta memberi dampak kerugian 

kepada pedagang pasar tradisional. Dari kehadiran adanya 

keberadaan pasar modern itu mengalami pandapatan yang menurun 

terhadap para pedagang pasar tradisional Paringin yang mana 

penurunan pendapatan pedagang mengalami kerugian dan 

penurunan sebesar 30% namun ada pembelajaran yang positif yang 

dapat diambil dari dampak adanya pasar modern hal ini bisa dilihat 

melalui keterangan serta dari salah satu pedagang usaha serta 

penjual, yang pernah berbelanja ke toko pasar modern berada pasar 

paringin dengan mengikuti tren yang mereka buat seperti 

menggunakan E-money yang mana itu sudah bisa mempermudah 

pembeli dan penjual dalam bertansaksi. Sehingga pamor pasar 

trasional masih bisa bertahan dari hadirnya pasar modern 

Kedua,dari kehadiran yang ditimbulkan dari adanya pasar 

modern menjadi salah satu utama Faktor yang sangat 

mempengaruhi pendapatan para pelaku usaha pasar tradisional 
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paringin, pasar modern yang mana sangat dekat tata peletakan 

tokonya dengan pasar tradisional paringin telah membuat dampak 

negatif buat  pedagang pasar tradisoal khususnya masyarakat 

mulanya membeli kebutuhan pokok serta belanja di pasar 

tradisional paringin kini berpindah berbelanja kepasar modern, 

maka sudah membikin presensi serta pamor akan kehadiran pasar 

tradisional jadi minim didatangi dari adanya pasar modern juga 

memberikan dampak pada perubahan perilaku masyarakat paringin 

yang mempengaruhi struktur kemasyarakatannya termasuk 

didalamnya nilai serta sikap dan pola perilaku kegiatan jual beli. 

B. Saran 

1. Bagi para pedagang pasar tradisional 

Alangkah saharusnya pelaku usaha penjual, pasar 

tradisional lebih menjalankan cara serta usaha dan inovasi baru 

rutin dalam menjaga kebersihan pasar yang mungkin bisa 

mengaplikasikan pembayaran dengan metode e, money. untuk 

mempermudah dalam bertransaksi sehingga bisa melindungi 

usahanya, meningkatkan modal usaha dan menambah kualitas 

bantuan jasa buat bisa berlomba dengan pasar modern. 
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2. Bagi pengelola/pengawas pasar 

 Pengawas dalam pengelolaan pasar tradisional 

mempunyai fungsi berarti seraya menyiasati serta 

mengusahakan lagi biar taktik itu bergerak secara mestinya, 

serta mengerjakan sivilitasi juga pemberdayaan pasar 

tradisional tersebut.sebagian hal yang harus mesti tetap di 

evaluasi missal seperi: penataan tempat yang sesuai dengan 

barang yang dijual pedagang, jalur buat pembeli yang lapang 

agar mudah berlalu lalang agar kiranya mempermudah pembeli 

dalam berbelanja, kebersihan pengesetan ulang udara serta 

tambahan keamanan.  

 


