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BAB VI 

PENUTUP 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-

saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi penyelenggara kegiatan 

pasar baik bagi Pemerintah Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi maupun 

Pengelola Pasar supaya lebih baik dalam hal pemberdayaan pasar desa tersebut.  

6.1 Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Analisis Pemberdayaan 

Pasar Tradisional Pada Pasar Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten 

Kuantan Singingi ada tiga indikator yang menjadi tolak ukur untuk melihat sejauh 

mana pemberdayaan Pasar Desa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa 

Sungai Sirih, maka berdasarkan hasil rekapitulasi secara keseluruhan jawaban 

responden dari tiga indikator tersebut sudah dikatakan Cukup Baik, hal ini sesuai 

dengan hasil rekapitulasi jawaban responden secara keseluruhan yaitu sebesar 

50,29% yang berada pada interval 41-60%. Meskipun demikian masih banyak 

terdapat hambatan ataupun kendala dalam pemberdayaan pasar desa Sungai Sirih 

tersebut yaitu faktor pengelola pasar yang tidak profesional, Faktor pedagang 

yang kebanyakan berasal dari luar desa sehingga pemberdayaan tersebut masih 

kurang, dan kurangnya ketersediaan sarana pasar yang dapat menunjang 

keberadaan pasar. 
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6.1.1 Kesimpulan setiap Indikator 

 Berdasarakan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan 

tentang Analisis Pemberdayaan Pasar Tradisional Pada Pasar Desa Sungai Sirih 

Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi maka dapat diambil kesimpulan 

per-indikatornya sebagai berikut: 

1. Pada indikator peningkatan profesionalisme pengelola dalam 

pemberdayaan pasar tradisional pada pasar desa Sungai Sirih Kecamatan 

Singingi Kabupaten Kuantan Singingi berada pada kategori “Tidak 

Baik”, hal ini dapat dilihat bahwa responden lebih banyak memilih 

“Tidak Setuju” berjumlah 125 orang (51,22%) terhadap peningkatan 

profesionalisme pengelola pada pemberdayaan pasar tradisional di pasar 

desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, 

karena belum sesuai dengan harapan, kebutuhan serta keinginan 

pedagang yang ada di pasar desa Sungai Sirih. 

2. Pada Indikator peningkatan kompetensi pedagang pasar dalam 

pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi pada 

Pasar Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi belum sesuai dengan 

harapan dan kebutuhan para pedagang dan pembeli. Hal ini dapat di lihat 

dari tanggapan responden yang menjawab “ Tidak Setuju” berjumlah 63 

orang (25,81%) dan yang menjawab “Sangat Tidak Setuju berjumlah 68 

(27,85%) Sehingga pemberdayaan pasar tradisional pada pasar desa 

Sungai Sirih Kecamatan Singingi berada pada kategori “Tidak Baik”. 

Pemerintah desa beserta pengelola pasar tentu harus memperhatikan hal 
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ini supaya pemberdayaan pasar dapat selalu berkembang sehingga pasar 

desa tidak ditinggalkan oleh pembeli atau konsumen. 

3. Sedangkan pada indikator Peningkatan Kualitas dan pembenahan sarana 

fisik pasar dalam pemberdayaan pasar tradisional pada pasar Desa Sungai 

Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi belum sesuai 

dengan harapan para pedagang , hal ini dapat di lihat dari tanggapan 

responden yang menyatakan “Sangat Tidak Setuju” sebanyak 109 orang 

(25,52%) sehingga pemberdayaan pasar tradisional pada pasar desa 

Sungai Sirih Kecamatan Singingi dalam peningkatan kualitas dan 

pembenahan sarana fisik pasar berada pada kategori tidak baik. 

6.1.2 Kendala-Kendala yang mempengaruhi Pemberdayaan Pasar Tradisional 

pada Pasar Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan 

Singingi berdasarkan observasi langsung dan diperkuat oleh hasil 

wawancara adalah mengenai faktor pengelola pasar yang tidak 

profesional, Faktor pedagang yang kebanyakan berasal dari luar desa 

sehingga pemberdayaan tersebut masih kurang, dan kurangnya 

ketersediaan sarana pasar yang dapat menunjang keberadaan pasar. 

6.2 Saran 

  Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis Pemberdayaan Pasar 

Tradisional pada Pasar Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten 

Kuantan Singingi, memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Kepada Pemerintah Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi yang 

bertanggung jawab dalam pemberdayaan Pasar desa Sungai Sirih harusnya 
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lebih fokus dalam pemberdayaan pasar tersebut sehingga keberadaan pasar 

dapat selalu berkembang dan kesejahteraan pedagang dapat lebih 

diperhatikan supaya dapat meningkatkan penghasilan bagi para pedagang 

tersebut. Pemerintah desa selaku penyelenggara kegiatan desa dapat 

memberikan pembinaan kepada para pedagang, dan memberikah arahan 

sehingga pemberdayaan pasar dapat terselenggara dengan baik. 

2. Kepada pengelola pasar, sebagai pihak yang diberi kepercayaan oleh 

pemerintah desa haruslah dapat bekerja sesuai dengan tanggung jawab dan 

tugas yang telah diberikan supaya kondisi pasar dapat lebih baik dan tertib. 

3. Kepada pedagang, harusnya lebih tertib dalam berjualan sehingga 

terciptanya suasana pasar yang kondusif, tertib, dan aman. 

 

 

 

 

 

 

 


