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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Setelah peneliti melakukan rangkaian penelitian di wilayah Jalan Sunan Giri 

Kecamatan Kebomas Kabupaten, berdasarkan data yang diperoleh dan diolah 

mengenai penelitian yang dilakukan pada Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan 

menggunakan berbagai macam metode atau teknik yang digunakan, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa: 

1. Dalam aktivitas berbisnis ataupun melakukan usaha, keberlangsungan dan 

pertumbuhan usaha tidak semata-mata hanya mencari keuntungan ekonomi 

(profit), melainkan juga tentang kebiasaan-kebiasaan atau tindakan nyata 

(process) yang dilakukan terhadap lingkungan (planet), dan keadilan (people) 

yang bisa mempengaruhi keberlanjutan hidup dalam menjalankan usaha. 

2. Secara komprehensif, pemaknaan pendapatan menurut PKL di Wilayah Jalan 

Sunan Giri yaitu pendapatan dimaknai untuk memenuhi kebutuhan hidup yang 

dicapai dengan rasa syukur dan sabar. Rasa syukur ketika memperoleh 

pendapatan dan sikap sabar ketika menghadapi kerugian. Rasa syukur 

ditunjukkan dengan mengucapkan Alhamdulillah atas rezeki yang telah Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala (SWT) berikan dan tetap bersikap sabar apabila terjadi 

penurunan pendapatan hingga mengalami kerugian. 

3. Strategi adaptasi yang dilakukan PKL pada saat musim hujan yaitu melakukan 

penyesuaian jumlah dagangan yang dijual sesuai dengan kondisi yang terjadi. 

Apabila musim hujan, maka para PKL mengurangi jumlah dagangannya dari 

biasanya untuk meminimalisir kerugian. 
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5.2 Rekomendasi 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat diperoleh saran 

yang diberikan oleh peneliti, yakni sebagai berikut: 

1. Bagi Pedagang Kaki Lima 

a. Seharusnya pedagang lebih bisa menata manajemen keuangannya dengan 

melakukan pencatatan mengenai alur pendapatan dan pengeluaran dalam 

usaha mereka, sehingga untung atau rugi dalam usahanya lebih terlihat dan 

bisa digunakan untuk mengembangkan usahanya. 

b. Dalam usaha berdagang, harus bisa memperbaiki infrastruktur atau tempat 

dagangnya dengan menyediakan tempat yang lebih rapi agar menarik minat 

pembeli dan pembeli merasa nyaman. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini informannya masih kurang mengingat jumlah PKL yang 

jumlahnya sangat banyak, sehingga untuk peneliti selanjutnya apabila ingin 

mengkaji dalam bidang yang sama dapat bisa menambah jumlah informan dan 

menggunakan objek penelitian yang berbeda. 


