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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. SIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian mengenai 

“Deskripsi Sosial Ekonomi Penduduk Desa Kampung Jawa  Yang Bekerja Di 

Obyek Wisata Pantai Labuhan Jukung Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten 

Pesisir Barat”, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Obyek Wisata Pantai Labuhan Jukung telah memberikan kesempatan kerja 

sebanyak 0,01% (23 orang) bagi penduduk Desa Kampung Jawa, menjadi 

pedagang bakso, rumah makan, pedagang kelontong, penjual minuman, 

pengusaha penginapan, karyawan penginapan dan pengelola di obyek wisata. 

2. Pendapatan total pedagang sebesar Rp 26.500.000/bulan atau rata-rata 

pendapatan sebesar Rp 2.944.444/pedagang, pendapatan total dan rata-rata 

pengusaha penginapan sebesar Rp 10.800.000/bulan, pendapatan total 

karyawan penginapan sebesar Rp 1.500.000/bulan atau rata-rata pendapatan 

sebesar Rp 500.000/karyawan penginapan, dan pendapatan total pengelola 

sebesar Rp 12.651.000/bulan atau rata-rata pendapatan sebesar Rp 

1.265.100/pengelola. 

3. Tingkat pendidikan anak pedagang (3 belum sekolah, 12 SD/SMP, 7 SMA, dan 

5 PT), anak pengusaha penginapan (1 belum sekolah, 2 SD/SMP, dan 1 SMA), 
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anak karyawan penginapan (4 SD/SMP), dan anak pengelola (9 SD/SMP, 23 

SMA, dan 1 PT). 

4. Sebanyak 86,96% (20 penduduk) terpenuhi pemenuhan kebutuhan pokok 

minimum (bekerja sebagai pedagang, pengusaha penginapan dan pengelola), 

dan 13,04% (3 penduduk) tidak terpenuhi pemenuhan kebutuhan pokok 

minimum (bekerja sebagai karyawan penginapan). 

5. Sebanyak 86,96% (20 penduduk) berada pada kondisi hampir miskin bahkan 

tidak miskin (bekerja sebagai pedagang, pengusaha penginapan dan pengelola) 

dan 13,04% (3 penduduk) berada pada kondisi miskin (bekerja sebagai 

karyawan penginapan). 

 

 

B. SARAN 

 

Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Disarankan kepada pihak pengelola Obyek Wisata Pantai Labuhan Jukung 

agar dapat lebih kreatif dan mampu mengadakan kegiatan yang dapat menarik 

pengunjung untuk berkunjung ke obyek wisata pada akhir pekan (Sabtu dan 

Minggu) selain aktivitas pariwisata, sehingga pengunjung dapat ditarik 

retribusi biaya masuk setiap akhir pekan sehingga pendapatan pengelola dapat 

meningkat lagi dari yang mereka dapatkan sekarang.  

2. Disarankan kepada pemilik penginapan agar karyawan penginapan yang 

bekerja dinaikkan gajinya, minimal gajinnya per bulan sesuai dengan UMP 

Provinsi Lampung tahun 2013. 
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3. Disarankan kepada karyawan penginapan supaya diusahakan anak-anaknya 

bersekolah semaksimal mungkin, dimana pendidikan ini terkendala oleh 

biaya oleh sebab itu orang tua yang berpendapatan rendah untuk mencari 

nafkah lebih maksimal lagi agar dapat membiayai sekolah anaknya. 

4. Disarankan kepada penduduk Desa Kampung Jawa yang bekerja di obyek 

wisata apabila belum terpenuhi pemenuhan kebutuhan pokok minimum dapat 

bekerja lebih keras dan kreatif lagi agar pendapatannya per bulan dapat 

meningkat dari sekarang. 

5. Disarankan kepada penduduk Desa Kampung Jawa yang bekerja di obyek 

wisata yang berada pada kondisi miskin agar mencari pekerjaan sampingan 

untuk menambah pendapatannya per bulan agar dapat mengentaskan 

kemiskinan keluarganya.   

 


