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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh harga 

daging impor, harga daging lokal dan harga daging substitusi terhadap pendapatan 

pedagang daging di pasar tradisional kelas I Kota Bandung pada bulan November 

2014, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Harga daging impor berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang 

daging di pasar tradisional kelas I Kota Bandung. Artinya semakin tinggi 

harga daging impor, maka pendapatan pedagang daging akan meningkat, 

itu berarti harga dan pendapatan bergerak pada arah yang sama atau 

inelastis. 

2. Harga daging lokal berpengaruh negatif terhadap pendapatan pedagang 

daging di pasar tradisional kelas I Kota Bandung. Artinya semakin tinggi 

harga daging lokal, maka pendapatan pedagang daging akan menurun, 

begitu sebaliknya dan itu berarti harga dan pendapatan bergerak pada arah 

yang berlawanan atau elastis 

3. Harga daging substitusi berpengaruh positif terhadap pendapatan 

pedagang daging di pasar tradisional kelas I Kota Bandung. Artinya 

semakin tinggi harga daging substitusi, maka pendapatan pedagang daging 

akan meningkat, itu berarti harga dan pendapatan bergerak pada arah yang 

sama atau inelastis. 
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5.2 Saran 

Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan sebagai berikut: 

1. Para pedagang daging sapi disarankan lebih peka terhadap perubahan 

harga jual daging impor, karena daging sapi impor mempengaruhi 

pendapatan pedagang daging.  

2. Para pedagang daging disarankan lebih hati-hati lagi dalam penetapan 

harga jual, dimana harga jual mempengaruhi permintaan konsumen. 

Dengan harga jual yang terjangkau oleh konsumen tetapi pedagang masih 

mendapatkan keuntungan, maka penjualan akan meningkat serta 

pendapatan akan meningkat. Pedagang harus memiliki prinsip untung 

sedikit namun penjualan banyak. 

3. Pemerintah harus memperhatikan ketersediaan pasokan daging ke pasar 

tradisional. Kita ketahui pasokan daging yang sedikit akan memicu 

kenaikan harga daging di pasaran yang nantinya akan berimbas pada 

penjualan daging dan pendapatan pedagang. 

4. Para pedagang lebih terbuka lagi terhadap barang yang dijual kepada 

konsemen, menjual daging sapi impor atau lokal, jangan membohongi 

konsumen. Kejujuran dalam berdagang akan menghasilkan rezeki yang 

halal.  

5. Bagi peneliti selanjutnya, bisa memasukan variabel lain seperti modal 

kerja, lokasi usaha, persaingan, dll. Pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen dalam penelitian ini sangat lemah, sehingga 

diduga faktor atau variabel lain diluar model lebih mempengaruhi 

pendapatan. 

6. Bagi para peternak sapi disarankan agar terus melakukan peningkatan 

kualitas daging sapi dengan memberikan pakan dan perawatan yang 

membuat sapi menjadi lebih sehat sehinga kualitas daging sapi lokal bisa 

bersaing dengan daging sapi impor. 

 


