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BAB VII 

P E N U T U P 

 

Bagian akhir dari laporan Tugas Akhir ini, penulis mengambil sebuah 

kesimpulan yang   diperoleh   berdasarkan  analisis yang   telah disesuaikan   

dengan   tujuan dari perancangan. Penulis juga memberikan saran-saran dengan  

harapan  dapat bermanfaat bagi pengembangan  perancangan  yang  lebih  lanjut  

mengenai  objek  dan  tema  yang digunakan dalam perancangan ini. 

 

6.1 Kesimpulan 

Pasar merupakan suatu tempat untuk melakukan perdagangan atau 

perniagaan. Sehingga sebuah pasar mempunyai peran penting dalam lingkungan 

masyarakat. Sedangkan Pasar tradisional merupakan sebuah tempat transaksi 

antara penjual dan pembeli secara langsung sehingga menghadirkan sebuah tawar-

menawar dalam setiap proses pembelian. Pasar tradisional menjual beragam 

kebutuhan sehari-hari, seperti kebutuhan pokok dan kebutuhan rumah tangga. 

Laporan Tugas Akhir ini, penulis telah melakukan beberapa kajian secara 

mendalam mengenai perlunya sebuah pasar tradisional ditengah maraknya pasar 

modern yang merajalela di Indonesia pada umumnya dan di kota Babat pada 

khususnya. Adapun pasar tradisional yang ada di Babat yakni Pasar Babat telah 

banyak mengalami degradasi. Sehingga harus ditemukan solusi yang terbaik 

untuk menjadikan kualitas pasar tradisional yang lebih baik dan mampu bersaing 

dengan pasar-pasar modern. Sehingga perlu  adanya revitalisasi pada Pasar Babat 
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tersebut. Oleh karena itu, dalam merevitalisasi Pasar Babat ini penulis berusaha 

untuk mengenali dan memanfaatkan semua potensi yang ada di lingkungan yang 

mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Penulis juga 

berusaha untuk menemukan kembali fungsi-fungsi dan sistem yang telah pudar. 

Pemilihan konsep extending tradition merupakan salah satu upaya 

pendekatan tema rancangan yang tetap memperhatikan nilai budaya dengan 

melanjutkan tradisi lokal yang ada. Tentunya dengan adanya penyesuaian dengan 

perspektif kebutuhan saat ini. Serta  memperbaiki system- system yang ada dan 

menambah system- system baru pada Pasar Babat Sehingga mampu memberikan 

ruh atau nafas baru. Sehingga menjadikan Pasar Babat tampil mengikuti 

perkembangan zaman untuk saat ini. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas serta proses yang 

telah dilalui selama penyusunan laporan seminar ini, penulis perlu menyampaikan 

beberapa saran, yaitu sebagai berikut: 

1. Penulis seharusnya memiliki kajian dan pedoman yang baik untuk 

menentukan judul dan tema dari laporan Tugas Akhir sehingga dalam proses 

pelaksanaan penyusunan dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

2. Penulis harus senantiasa melakukan studi literatur baik secara tekstual maupun 

konstekstual agar hasil yang didapatkan sesuai dengan harapan. 


