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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya yaitu bab pembahasan, maka dapat 

disimpulkan bahwa karakteristik sosial ekonomi kepala keluarga pedagang dan 

jasa perahu di objek wisata Danau Buatan Ogan Permata Indah Kelurahan 15 Ulu 

Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang tahun 2010 yaitu : 

 

1. Pedagang yang menjajakan jasa atau barang dagangan di Danau OPI memiliki 

tanggungan sebanyak 75.47% responden hanya memiliki jumlah tanggungan 

2-3 orang. 

2. Tingkat pendidikan para pedagang di Danau OPI terbilang kurang baik karena 

sebanyak 58.49% hanya mengeyam pendidikan yang rendah namun terdapat 

pula 41.51% responden yang memiliki tingkat pendidikan yang sedang. 

3. Tingkat kepemilikan modal dibagi menjadi dua, pedagang bermodal besar 

yang dimiliki oleh pedagang makanan dan penjaja jasa perahu serta pedagang 

es dan voucher pulsa yang termasuk dalam pedagang bermodal kecil. 

4. Hampir keseluruhan pedagang bermodal besar mendapatkan modalnya dari 

pinjaman keluarga atau bank, sedangkan pedagang bermodal kecil modalnya 

berasal dari uang sendiri. 
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5. Pedagang yang termasuk dalam pedagang bermodal kecil memiliki 

pendapatan kecil berbanding lurus dengan pedagang bermodal besar yang 

mendapatkan pendapatan lebih besar pula. 

6. Tingkat pendapatan para pedagang dinyatakan cukup yaitu sebanyak 62.26% 

responden memiliki penghasilan diatas UMR Kota Palembang tahun 2011 

yaitu Rp. 1.095.831 yang berlaku mulai / terhitung tanggal 1 Januari 2011. 

7. Jumlah jam saat berdagang para responden dapat dinyatakan cukup 

dikarenakan 75.47% responden memiliki jam kerja rata-rata harian sebanyak 6 

jam dan berada dibawah jumlah jam kerja yang ditetapkan untuk buruh yaitu 7 

jam salam sehari. 

8. Para pedagang yang berada dikawasan danau OPI menyatakan hanya memiliki 

keahlian dalam hal berdagang terbukti pada saat ditanyakan mengenai alasan 

berdagang terdapat 49.07% responden yang menyatakan bahwa hanya itu 

keahlian yang mereka miliki atau berbagai macam pernyataaan yang intinya 

tidak memiliki keahlian lain selain berdagang. 

9. Kualitas rumah yang dimiliki para responden dinyatakan sangat baik 

dikarenakan sebanyak 77.36% penduduk memiliki kualitas rumah diatas 

standar kualitas rumah menurut BPS. 

10. Sepuluh orang pedagang memiliki rumah yang baik tetapi menyewa, dua belas 

pedagang menghuni rumah yang termasuk dalam kondisi buruk tetapi milik 

sendiri sedangkan sisanya menghuni rumah baik milik sendiri. 
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B. Saran 

 

Setelah penelitian ini dilaksanakan didapat beberapa point penting yang perlu 

diperhatikan sehingga diharapkan pemerintah dapat : 

  

1. Agar responden yang dalam hal ini adalah pedagang tidak menambah 

tanggungan supaya tidak menambah beban kepala keluarga dalam memenuhi 

kebutuhan keluarga. 

2. Memperbaiki kualitas pendidikan terutama pendidikan anak agar bisa 

mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. 

3. Dapat mengatur modal yang telah dikeluarkan sehingga pendapatan dapat 

meningkat. 

4. Bagi para pedagang yang tingkat pendapatannya masih dibawah rata-rata 

diharapkan untuk dapat membuat inovasi yang baru untuk meningkatkan 

pendapatan. 

5. Diharapkan untuk tidak menambah jumlah jam kerja agar para pedagang dapat 

menjaga kesehatan sehingga dapat terus berdagang. 

6. Menambah keahlian sehingga pedagang bisa mendapatkan pekerjaan yang lain 

untuk menambah penghasilan keluarga. 


