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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah direkapitulasi dari jawaban

responden mengenai Analisis Dinas Pasar Dalam Menertibkan Pedagang Pasar

Simpang Baru Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Pekanbaru , maka

dapat disimpulkan bahwa Analisis Dinas Pasar Dalam Menertibkan Pedagang

Pasar Simpang Baru Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Pekanbaru,

dalam penelitian ini dinilai berdasarkan dari 4 (empat) indikator yang penulis

jadikan sebagai tolok ukur dalam penelitian ini yang berdasarkan Tugas, pokok

dan Fungsi (TUPOKSI) yang meliputi Pengembangan Pasar, Ketertiban dan

Penyuluhan, Retribusi dan Penagihan  serta kebersihan sehingga dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas pasar dalam menertibkan pedagang pasar simpang baru sudah

berjalan dengan Baik.

2. Penyediaan jumlah lapak pedagang sudah memenuhi dan sudah sesuai

dengan kebutuhan para pedagang.

3. Fasilitas umum yang tersedia belum sesuai dengan kebutuhan.

4. Untuk pelayanan retribusi pasar tidak memberatkan dan pemungutan

retribusi sudah tepat waktu.
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5. Dalam hal pelayan kebersihan masih kurang baik seperti dalam

pengangkutan sampah penyedian dan pembersuhan saluran limbah dan

penyediaan tong sampah yang di lakukan oleh petugas kebersihan.

6.2. Saran

Adapun saran-saran yang penulis berikan sebagai sumbangsih terhadap

dinas pasar dalam menertibkan pedagang pasar simpang baru di kelurahan tuah

karya kecamatan tampan pekanbaru antara lain:

1. Dinas pasar harus menata ulang kebali tata letak kios dan los para

pedagang agar tidak berantakan dan terlihat lebih tertib sehingga para

pedagang mudah menjual dagangannya sehingga penjual tidak seenaknya

berjualan di tepi jalan umum atau diluar lokasi pasar.

2. Pimpinan ataupun petugas pasar seharusnya selalu melakukan peninjauan

di pasar untuk terciptanya ketertiban yang baik agar pedagang tidak selalu

melanggar aturan yang ada.

3. Dinas pasar juga harus selalu melihat keadaan dan kondisi pasar supaya

pasar lebih terlihat teratur dan bersih.

4. Dinas pasar harus bisa menyediakan fasilitas umum untuk kenyaman

seperti tempat duduk, dan WC umum.

5. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian yang

mendalam dan lebih memfokuskan terhadap objek permasalahan ini


