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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Bahwa relokasi pasar Babulu Darat terjadi karena lahan yang ditempati pada 

pasar yang lama merupakan lahan milik pribadi, lalu pasar yang lama sudah 

terkesan sangat kumuh dan lokasi pada pasar yang lama berada tepat di 

pinggir jalan sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas.  Proses relokasi 

pasar pada pasar Babulu Darat 100% berjalan dengan lancar karena tidak ada 

aktivitas berdagang lagi pada area sekitaran pasar lama sehingga para 

pedagang semuanya sudah berpindah pada pasar Babulu Darat yang baru. 

2. Setelah terjadinya relokasi pasar di pasar Babulu Darat ternyata banyak para 

pedagang yang mengeluh karena pendapatan mereka yang menurun 

sehingga relokasi pasar Babulu Darat berpengaruh terhadap pendapatan para 

pedagang. Hal ini desebabkan oleh tempat yang saat ini kurang strategis dan 

sepinya area kios sehingga menyebabkan sepi pelanggan.  

B. Saran 

 Berkenaan dengan hal yang berhubungan pada penelitian ini, penulis ingin 

menyampaikan beberapa saran yang dianggap perlu, yakni: 

1. Untuk pemerintah sebaiknya kios yang masih kosong dan belum ditempati 

para pedagang sebaiknya ditempati dulu agar area kios tersebut tidak sepi 
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2. dari pembeli setelah itu baru membuat pembangunan kios baru jika semua 

kios sudah ditempati, karena semakin lebarnya pasar menyebabkan para 

pembeli kewalahan untuk berkeliling pasar sehingga menyebabkan minat 

pembeli untuk ke pasar itu berkurang yang berdampak pada pendapatan 

pedagang juga. Untuk antrian pengambilan tiket parkir pada pasar Babulu 

Darat sebaiknya tidak perlu hal seperti itu karena akan membuang waktu 

karena kertas tersebut juga tidak diperlukan disaat ingin membayar parkir, 

hal tersebut akan membuat minat pembeli berkurang untuk pergi ke pasar 

karena sangat membuang waktu apalagi disaat hujan.  

3. Bagi para pedagang pasar Babulu Darat, untuk meningkatkan pendapatan 

maka harus melakukan berbagai cara agar tidak sepi pembeli, misalnya 

seperti mempromosikan barang dagangan yang dijual pada sosial media. 

Kemudian untuk para pedagang harus tetap semangat meskipun menurunnya 

pendapatan setelah terjadinya relokasi pasar. 

4. Untuk penelitian berikutnya, melihat dari masih banyaknya kekurangan yang 

terdapat dalam penelitian ini sekiranya dapat melakukan penelitian yang 

lebih mendalam lagi mengenai dampak relokasi pasar tradisioanl terhadap 

pendapatan para pedagang di pasar Babulu Darat. 

 

 

 

 

 


