
BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 

Setelah penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik, maka penulis dapat 

menarik kesimpulah bahwa: 

1. Kinerja pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah 

Kota Pekanbaru bidang pasar dalam mengatasi masalah kebersihan dan 

ketertiban pasar Simpang Baru sudah cukup baik, baik itu dalam segi 

kualitas kerja, kuantitas kerja, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. 

Selebihnya dikembalikan lagi kepada masyarakat sekitar yang memang 

pada dasarnya belum mendukung sepenuhnya atas program serta 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Pemerintah Kota Pekanbaru bidang Pasar. Kinerja sudah cukup baik, 

karena memang pendidikan, SDM, Kebijakan yang dimiliki oleh para 

pegawai berpengaruh dalam menghasilkan kinerja yang baik untuk 

mendapatkan hasil yang baik, walaupun banyak hal yang harus banyak 

dibenahi dari berbagai pihak terkait. 

2. Faktor yang menjadi penyebab pasar Simpang Baru masih kotor dan 

belum tertib yaitu kurangnya kesadaran masyarakat bersama dalam 

menjaga ketertiban dan kebersihan itu sendiri. Sehingga kurangnya 

kesadaran tersebut menjadikan pasarsimpang baru menjadi salah satu 

pasar yang menyandang bersih dan tertib, masih jauh dari kata layak 

seperti halnya pasar pada umumnya.  



6.2 Saran 

1. Bagi Pemerintah, diharapkan lebih memperhatikan lagi dalam 

pengelolaan pasar-pasar yang terdapat di Kota Pekanbaru, khususnya 

pasar Simpang Baru, Panam. Bukan hanya sekedar Diklat, sosialisasi 

dan sebagainya. Yang dibutuhkan itu sebenanrnya bimbingan agar 

sama-sama menjaga demi tujuan bersama. Kalau sosialisasi sudah 

dilakukan diharapkan kepada semua pihak bisa menjalankan apa saja 

yang menjadi tanggungjawab dan keharusan bersama kedepannya. 

2. Bagi Pedagang, diharapkan sama-sama bisa menjaga ketertiban dan 

kebersihan bersama. Berdaganglah pada tempat yang sudah disediakan 

di pasar, bukan sembarangan berjualan demi hanya sekedar ingin 

mendapatkan keuntungan sehingga mengabaikan peraturan yang ada. 

Pedagang diharapkan bukan hanya mementingkan kepentingan pribadi, 

kebersihan dan ketertiban harus dipatuhi. Karena hal sekecil apapun 

akan mempengaruhi dan berdampak vatal bagi umum. 

3. Masyarakat. Diharapkan kepada seluruh masyarakat baik pengunjung 

semuanya diharapkan meningkatkan kesadaran abhwa ketertiban dan 

kebersihan pasar harus sma-sama dijaga demi kenyamanan kita 

bersama. Kesadaran bersama sangat diharapkan, buanglah smpah pada 

tempat sampah yang telah disediakan para petugas pasar. 

 


