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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

  Dari analisis data yang sudah di lakukan peneliti dapat disimpulkan  sebagai 

berikut : 

1. Hipotesis 1 : pengaruh lokasi terhadap pendapatan pedagang di pasar 

Bangetayu dari hasil perhitungan regresi linier berganda diketahui bahwa 

t-hitung sebesar  3,358 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,554 dan tingkat 

signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa 

Hipotensi 1 diterima yang berarti bahwa lokasi berpengaruh terhadap 

peningkatan pendapatan bagi pedagang. 

2. Hipotesis 2 : pengaruh harga terhadap pendapatan pedagang di pasar 

Bangetayu dari hasil perhitungan regresi linier berganda diperoleh nilai t-

hitung sebesar  3,599 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,554 dan tingkat 

signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa 

Hipotesis 2 diterima yang berarti bahwa faktor harga berpengaruh 

signifikan terhadap pendapatan. 

3. Hipotesis 3 : pengaruh kualitas pelayanan terhadap pendapatan pedagang 

di pasar Bangetayu dari hasil perhitungan regresi linier berganda, 

diperoleh nilai t-hitung sebesar 3,670 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,554 

dan tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dapat 

disimpulkan bahwa Hipotesis 3 diterima yang berarti bahwa adanya 

pelayanan yang baik terhadap pembeli akan meningkatkan pendapatan.
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4. Uji F : Dari hasil perhitungan regresi linier berganda diperoleh nilai F-

hitung sebesar 95,436 lebih besar dari F-tabel sebesar 2,70 dfan tingkat 

signifikan hitung sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan 

bahwa Hipotensis 4 diterima yang berarti bahwa variabel lokasi, harga dan 

kualitas pelayanan berpengaruh terhadap pendapatan. 

5. Hasil analisis regresi berganda diperoleh koefisien untuk Variable bebas 

X1 = 0,203, X2 = 0,243, X3 = 0,198 dengan konstanta sebesar 0,057, 

sehingga dapat ditentukan model regresi linear berganda yang dinyatakan 

daalam bentuk persamaan sebagai berikut: 

6. Y = 0,057 + 0,203 X1 + 0,243 X2 + 0,198 X3 + e  

 

 5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan peneliti maka peneliti memiliki 

beberapa saran antara lain: 

1. Peneliti berikutnya dihimbau untuk menambah variable agar bisa 

mengetahui variable apa saja yang sangat berpengaruh besar terhadap 

peningkatan pendapatan pedagang pasar tradisional Bangetayu. 

2. Peneliti berikutnya dianjurkan untuk lebih jeli memilih responden agar 

hasil penelitian yang dibuat sempurna dan bagus.  
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5.3 Keterbatasan 

Penelitian ini mempunyai banyak keterbatasn diantaranya : 

1. Responden yang di teliti sudah berumur dan tingkat pendidikannya standar 

sehingga data yang diperoleh tidak sesuai yang di harapkan peneliti. 

2. Peneliti juga mempunyai kekurangan tentang penelitian dan kurang 

berpengalaman melakukan penelitian sehingga penelitian ini jauh dari kata 

sempurna. 
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