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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data yang dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut :

1. Efektivitas penertiban pedagang kaki lima di pusat perbelanjaan modern

plaza bangkinang kecamatan bangkinang kota kabupaten kampar adalah

Tidak Baik, hal ini dapat dilihat dari angka persentase rata-rata kuantitatif

yang diperoleh yakni sebesar 51.4 %. Angka persentase rata-rata tersebut

menunjukkan kategori tidak baik dari tingkat efektivitas penertiban

pedagang kaki lima di pusat perbelanjaan modern plaza bangkinang

kecamatan bangkinang kota kabupaten kampar.

2. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi pedagang kaki lima tersebut

berpandangan tidak baik terhadap kebijakan penertiban pedagang kaki

lima di pusat perbelanjaan modern Plaza Bangkinang Kecamatan

Bangkinang Kota Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

a. Pengalaman

Sebagian besar usia para pedagang kaki lima di pusat

perbelanjaan modern Plaza Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota

sudah matang, hal ini menunjukkan banyaknya pengalaman yang

dimiliki dan juga cara berfikir yang lebih dewasa. Selain itu tingkat

umur seseorang juga bisa mempengaruhi cara berfikir seseorang

sehingga hal ini akan mempengaruhi penilaian para pedagang terhadap
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analisis kebijakan pemerintah daerah dalam menertibkan pedagang

kaki lima.

b. Pendidikan

Sebagian besar pedagang kaki lima di pusat perbelanjaan

modern Plaza Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten

Kampar berpendidikan tamatan SMP/sederajat. Tingkat pendidikan ini

menunjukkan seberapa besarnya

B. Saran

Dengan melihat hasil kesimpulan penelitian di atas, maka penulis

berkeinginan untuk memberikan saran-saran yang bersifat membangun dan

bermanfaat bagi para pedagang kaki lima, dinas pengelola pasar dan

pemerintahan setempat serta untuk semua masyarakat Kecamatan Bangkinang

Kota dan para pembaca umumnya, adapun saran-saran yang dapat peneliti

berikan diantaranya ialah :

1. Kepada para pedagang kaki lima di pusat perbelanjaan modern Plaza

Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota, agar mematuhi dan mengikuti

kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten kampar

serta memanfaatkan gedung yang telah disediakan oleh pemerintah daerah

untuk tempat berdagang agar tujuan pemerintah daerah membangun

gedung permanen ini dapat tercapai dan memberikan kenyamanan dan

keamanan baik bagi para pedagang serta masyarakat yang berbelanja.

2. Kepada dinas pengelola pasar diharapkan agar bisa meningkatkan

pengelolaan pasar dengan semaksimal mungkin serta memberi arahan dan
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kemudahan kepada para pedagang kaki lima, sehingga diharapkan akan

terciptanya pasar modern yang tidak lepas dari nuansa kebudayaan

masyarakat Kecamatan Bangkinang Kota.

3. Selanjutnya diharapkan kepada pemerintah setempat dan seluruh

masyarakat Kecamatan Bangkinang agar dapat meningkatkan kerjasama,

sehingga pasar-pasar yang ada di Kecamatan Bangkinang akan tetap

terjaga dengan baik.


