BAB V

PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Menjawab Persoalan Penelitian, dampak dari aktivitas pasar kaget,
terhadap pendapatan pedagang di area pasar kaget, mampu memberikan dampak
positif berupa kenaikan pendapatan .
Aktivitas, pasar kaget JLS Kota Salatiga, memberi dampak positif berupa
kenaikan pendapatan dengan angka yang berbeda-beda pada setiap karakter
pedagang.
Pertama adalah pedagang Tetap, merupakan pedagang yang mempunyai kios
menetap di area pasar kaget. Sehingga setiap hari pedagang ini mampu berdagang.
Kenaikan yang dialami pedagang tetap adalah 44 %. Kenaikan yang dialami
karena pedagang menambah jam berdagang atau ikut beraktivitas pada kegiatan
pasar kaget di hari Minggu pagi.
Kedua, adalah pedagang Tidak tetap-tipe A, merupakan pedagang sate setiap hari.
Dan menambah jam berdagang pada hari minggu pagi di kegiatan pasar kaget.
Kenaikan pendapatan akibat pasar kaget, yang di alami sebanyak 33 %. Sedikit
Lebih tinggi dari Keluarga Yayuk, karena karakter Keluarga Soleh, mempunyai
dua tempat menetap berdagang sate di luar area pasar kaget.
Terakhir, adalah pedagang Tidak tetap, tipe B., merupakan pedagang Bubur ayam
pada aktivitas pasar kaget. Namun pada hari lain Keluarga Mamik hanya pendapat
pendapatan dari berdagang suami di tempat lain. Kenaikan pendapatan akibat
kegiatan pasar kaget yang di alami keluarga Mamik sebanyak 85 %. Hal ini
karena karakter keluarga Mamik yang mendapat kesemapatan berdagang bubur
ayam hanya di hari Minggu, dan tidak ada kesempatan untuk berdagang bubur
ayam di hari lain. Sehingga kenaikan pendapatan akibat pasar kaget yang di alami
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Keluarga Mamik lebih tinggi di banding dengan 2 keluarga atau 2 karakter
pedagang sebelumnya.
5.2 Agenda Penelitian Selanjutnya
Dalam penelitian ini,
pendapatan yang

ditemukan hasil berupa perubahan peningkatan

berbeda-beda dari setiap pedagang. Penelitian di lakukan

berdasarkan perbedaan karakteristik setiap pedagang. Mulai dari pedagang tetap,
pedagang tidak tetap – tipe A, dan pedagang tetap tipe B.
Untuk penelitian selanjutnya dapat di lakukan pada area pasar kaget,
berdasarkan jenis barang yang di jual pedagang. Sehingga akan menambah variasi
informan, dan menambah hasil penelitian selanjutnya.

54

