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ABSTRACT

DESCRIPTION OF THE ECONOMIC AND SOCIAL CONDITIONS OF
SARI RINGGUNG BEACH LABOR 2016

By

Arinza Regina Syuri

This study aims to describe the Socio-Economic Conditions of Sari Ringgung
Beach Labor year 2016. This research uses descriptive quantitative method with
population 107 households and sample 33 households (31% of population).
Sampling technique uses Proportional Random Sampling technique. Data analysis
technique uses descriptive statistics.

The results showed that: (1) as many as 107 households in Sidodadi District
absorbed into the workforce at Sari Ringgung Beach, (2) the increase income is
58,97%, (3) as many as 81,81% of respondents were able to complete family
subsistence minimum, and as many as 18,19% of respondents were not able to
complete the family subsistence minimum, and (4) as many as 39,40% of
respondents were able to send their children to complete primary school and
junior high, 36,36% of respondents were able to send their children to complete
senior high school/vocational school, 9,9% of respondents were able to send their
children to university, and 15,15% of respondents are not able to send their
children.

Kata Kunci: socio-economic, labor, Sari Ringgung



ABSTRAK

DESKRIPSI KONDISI SOSIAL EKONOMI TENAGA KERJA OBYEK
WISATA PANTAI SARI RINGGUNG TAHUN 2016

Oleh

Arinza Regina Syuri

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi tenaga
kerja Obyek Wisata Pantai Sari Ringgung tahun 2016. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh masyarakat Desa Sidodadi yang bekerja di Obyek Wisata Pantai Sari
Ringgung sejumlah 107 orang dengan sampel 31% berjumlah 33 orang. Teknik
pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Proportional
Random Sampling. Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) sebanyak 107 orang (8,51%)
masyarakat Desa Sidodadi terserap menjadi tenaga kerja di Obyek Wisata Pantai
Sari Ringgung, (2) adanya peningkatan pendapatan sebesar 58,97%, (3) sebanyak
81,81% responden mampu memenuhi kebutuhan pokok minimumnya dan 18,19%
responden belum mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum, dan (4)
sebanyak 39,40% responden mampu menyekolahkan anaknya hingga tamat SD
dan SLTP, sebanyak 36,36% responden mampu menyekolahkan anaknya hingga
tamat SLTA/SMK, sebanyak 9,9% responden mampu menyekolahkan anaknya
hingga Pendidikan Tinggi, dan 15,15% responden tidak mampu menyekolahkan
anaknya.

Kata Kunci: sosial ekonomi, tenaga kerja, obyek wisata, Sari Ringgung.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang memiliki ribuan pulau dengan aneka ragam keindahan

alam dan penduduknya terdiri dari ratusan suku bangsa, memiliki potensi wisata alam,

sosial, dan budaya yang besar. Potensi wisata alam, sosial, dan budaya yang besar ini

dapat dijadikan sebagai obyek wisata yang menarik. Sebagian besar potensi itu saat

ini sudah dikembangkan menjadi obyek wisata yang dibuka untuk umum.

Kekayaan potensi dan sumber daya alam yang ada didukung dengan perkembangan

teknologi dapat semakin memajukan perkembangan pariwisata di Indonesia. Semakin

meningkatnya kegiatan pariwisata di Indonesia diharapkan dapat menunjang

pembangunan nasional karena sektor pariwisata ini mempunyai jangkauan yang luas

dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi. Dengan berkembangnya obyek

pariwisata akan mampu memberikan peluang kerja bagi masyarakat terutama

masyarakat di daerah sekitar obyek wisata tersebut.

Setiap daerah memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri baik dari segi keindahan

alam, sosial, dan budaya sehingga menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya.

Begitu pula dengan provinsi Lampung yang memiliki keanekaragaman kondisi fisik

yang berpotensi untuk dikembangkan dan dijadikan obyek wisata.
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Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang

memiliki keanekaragaman kondisi fisik, sosial, dan budaya yang dapat

dijadikan sebagai obyek wisata daerah. Potensi-potensi kepariwisataan ini

dapat dijadikan modal untuk pembangunan pariwisata baik wisata alam,

wisata budaya, maupun wisata historis. Kondisi ini dapat terlihat dengan

indahnya pemandangan dan udara segar yang menjadi daya tarik wisata

sehingga dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat

setempat. Salah satu tujuan wisata yang ada di Provinsi Lampung adalah

Obyek Wisata Pantai Sari Ringgung yang terdapat di Kabupaten

Pesawaran.

Obyek Wisata Pantai Sari Ringgung terletak di Desa Sidodadi Kecamatan

Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dengan luas area 8 Ha. Secara

geografis Pantai Sari Ringgung (PSR) terletak di posisi 05°33” LS dan

105°15” BT. Pantai Sari Ringgung termasuk dalam wilayah administrasi

Desa Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran yang

berada di sebelah timur dan berbatasan langsung dengan Teluk Lampung.

Lokasi Obyek Wisata Pantai Sari Ringgung berjarak 25 km dari kota

Bandar Lampung dengan lama perjalanan kurang lebih 55 menit

menggunakan kendaraan roda empat dan 40 menit menggunakan

kendaraan roda dua dari Kota Bandar Lampung. Obyek Wisata Pantai Sari

Ringgung berada di lokasi yang strategis yaitu di Jalan Raya Pesawaran

dengan kondisi jalan yang baik sehingga memberikan kemudahan bagi

para pengunjung untuk mencapai obyek wisata tersebut.
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Daya tarik yang ada di Obyek Wisata Pantai Sari Ringgung selain

pantainya yang indah adalah tersedianya berbagai fasilitas penunjang

berupa wahana bermain, pasir timbul, masjid apung, paket wisata ke Pulau

Tegal, lapangan futsal, Mountain View, dan Boat Cafe and Resto. Fasilitas

dan infrastruktur yang ada nampak sudah memadai seperti adanya pondok

wisata, warung makan, MCK, mushola, dan pedagang souvenir.

Berdasarkan data Monografi Desa Sidodadi tahun 2015 jumlah penduduk

sebanyak 2.089 orang yang terdiri dari 1.064 orang penduduk laki-laki dan

1.025 orang penduduk perempuan. Jumlah penduduk usia kerja sebanyak

1.257 orang yang terdiri dari 637 orang laki-laki dan 620 orang

perempuan. Adanya Obyek Wisata Pantai Sari Ringgung diharapkan dapat

membantu kehidupan sosial ekonomi penduduk Desa Sidodadi dan warga

sekitar melalui kesempatan kerja yang ada guna mendapatkan penghasilan

yang mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Berdirinya Obyek Wisata Pantai Sari Ringgung ini diharapkan dapat

menyerap masyarakat di Desa Sidodadi sebagai tenaga kerja sehingga

dapat meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan pokok

minimum keluarga. Namun pada kenyataannya kondisi sosial ekonomi

masyarakat Desa Sidodadi tidak sesuai  harapan. Sebagian besar

masyarakat Desa Sidodadi masih bekerja sebagai petani, bukan petugas

pengelola Obyek Wisata Pantai Sari Ringgung. Kondisi ekonomi

masyarakat juga masih rendah.
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Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sidodadi dan pengelola Pantai Sari

Ringgung menyatakan bahwa sebagian besar pekerja yang ikut mengelola

Obyek Wisata Pantai Sari Ringgung ini bukan warga Desa Sidodadi,

melainkan warga dari desa lain dan daerah lain yang dibawa oleh pihak

pengelola Pantai Sari Ringgung itu sendiri. Masyarakat Desa Sidodadi

pada umumnya masih bekerja sebagai petani, buruh, dan pegawai swasta.

Meskipun demikian, pihak pengelola mengizinkan dan menyediakan

tempat apabila ada masyarakat Desa Sidodadi yang ingin membuka usaha

di obyek wisata tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian

tentang Deskripsi Kondisi Sosial Ekonomi Tenaga Kerja Obyek Wisata

Pantai Sari Ringgung Tahun 2016.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat diidentifikasi

masalah sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk usia kerja di Desa Sidodadi yang terserap sebagai

tenaga kerja di Obyek Wisata Pantai Sari Ringgung

2. Peningkatan  pendapatan tenaga kerja setelah bekerja di Obyek Wisata

Pantai Sari Ringgung

3. Pemenuhan kebutuhan pokok tenaga kerja di Obyek  Wisata Pantai

Sari Ringgung

4. Tingkat pendidikan anak tenaga kerja di Obyek Wisata Pantai Sari

Ringgung
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C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang ada, maka penulis merumuskan

masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Berapakah banyaknya penduduk usia kerja di Desa Sidodadi yang

terserap menjadi tenaga kerja di Obyek Wisata Pantai Sari Ringgung?

2. Berapakah besar peningkatan pendapatan tenaga kerja setiap bulan

setelah bekerja di Obyek Wisata Pantai Sari Ringgung?

3. Bagaimanakah pemenuhan kebutuhan pokok tenaga kerja setelah

bekerja di Obyek Wisata Pantai Sari Ringgung?

4. Bagaimanakah tingkat pendidikan anak tenaga kerja di Obyek Wisata

Pantai Sari Ringgung?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui banyaknya penduduk usia kerja di Desa Sidodadi

yang terserap menjadi tenaga kerja di Obyek Wisata Pantai Sari

Ringgung.

2. Untuk mengetahui besar peningkatan pendapatan tenaga kerja setiap

bulan setelah bekerja di Obyek Wisata Pantai Sari Ringgung.

3. Untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan pokok tenaga kerja setelah

bekerja di Obyek Wisata Pantai Sari Ringgung.

4. Untuk mengetahui tingkat pendidikan anak tenaga kerja di Obyek

Wisata Pantai Sari Ringgung.
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E. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Kependidikan pada Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Lampung.

2. Sebagai suplemen bahan ajar mata pelajaran Geografi di SMA kelas

XI semester 1, dengan materi tentang sosial ekonomi masyarakat

pedesaan, SMA kelas XI semester 2 dengan pokok bahasan tentang

pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, SMA

kelas X semester 2 dengan pokok bahasan geografi pariwisata dan

sebagai bahan ajar mata pelajaran Geografi di SMP kelas VII semester

1 dengan pokok bahasan tentang pola penggunaan lahan dan kegiatan

ekonomi masyarakat.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber

informasi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan kajian sosial

ekonomi.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang lingkup obyek penelitian yaitu serapan tenaga kerja, pendapatan

tenaga kerja, pemenuhan kebutuhan pokok, dan tingkat pendidikan

anak tenaga kerja.

2. Ruang lingkup subyek penelitian yaitu masyarakat Desa Sidoadi

3. Ruang lingkup tempat penelitian yaitu Desa Sidodadi Kecamatan

Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran

4. Ruang lingkup waktu tahun 2016
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5. Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Geografi Ekonomi

Geografi Ekonomi adalah cabang geografi manusia yang bidang
studinya struktur aktivitas keruangan ekonomi. Dengan demikian titik
berat studinya adalah aspek keruangan struktur ekonomi manusia yang
termasuk ke dalam bidang pertanian, industri, perdagangan,
transportasi, komunikasi, dan lain sebagainya (Sumaatmadja, 1988:
54).

Penelitian ini memerlukan geografi ekonomi sebagai ruang lingkup

ilmu karena sesuai dengan materi penelitian, yaitu meneliti kegiatan

ekonomi keluarga di Desa Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan

Kabupaten Pesawaran yang bekerja di Obyek Wisata Pantai Sari

Ringgung dalam usaha memenuhi kehidupan keluarganya (kebutuhan

primer).



 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Geografi 

Kata geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu, geo yang berarti bumi 

dan graphien yang berarti tulisan. Menurut ilmu etimologi, Geografi 

adalah tulisan tentang bumi. Istilah geografi pertama kali dikenalkan 

oleh Eratosthenes dengan nama Geographica. 

 

Ikatan Geografi Indonesia (IGI) mengemukakan bahwa Geografi 

merupakan ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena 

geosfer dengan sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam 

konteks keruangan. Lebih lanjut lagi Bintarto (1981) menyatakan bahwa 

geografi adalah ilmu pengetahuan yang menciptakan, menerangkan sifat-

sifat bumi, menganalisa gejala-gejala alam dan penduduk serta 

mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari 

fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa geografi adalah 

ilmu yang mempelajari gejala-gejala alam, sifat-sifat bumi, penduduk dan 

budaya dengan sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam 

konteks keruangan. 
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2. Geografi Ekonomi 

Saat ini ilmu geografi telah berkembang, geografi tidak lagi hanya 

menjelaskan gejala-gejala alam dan sifat bumi tetapi juga menjelaskan 

hubungan kausal. Mengkaji kondisi sosial ekonomi masyarakat tentunya 

tidak lepas dari mengkaji masyarakat dari bidang ekonomi berdasarkan 

lokasi geografisnya.  

Menurut Sumaatmadja (1988: 54): 

“Geografi Ekonomi adalah cabang Geografi Manusia yang bidang 

studinya struktur keruangan aktivitas ekonomi. Dengan demikian, titik 

berat studinya adalah aspek keruangan struktur ekonomi manusia yang 

masuk kedalamnya bidang pertanian, industri, perdagangan, 

transportasi, komunikasi, dan lain sebagainya”. 

Termasuk di dalamnya kegiatan industri pariwisata. Pariwisata 

menghasilkan kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh masyarakat 

setempat.  

Membahas mengenai pariwisata sudah tentu membahas mengenai 

keadaan geografis lokasi pariwisata. Geografi pariwisata adalah geografi 

yang berhubungan erat dengan pariwisata (Suwantoro, 2004: 28). 

Geografi pariwisata adalah ilmu yang memperlajari antara geografi dan 

pariwisata, yaitu industri pariwisata seperti perhotelan, rumah makan, 

cinderamata, biro perjalanan, dan atraksi wisata. Dalam segi geografi 

seperti iklim, flora, fauna, keindahan alam, adat budaya, perjalanan darat, 

udara, dan sebagainya (Ramaini, 1992:3).  

 

Berdasakan uraian di atas, yang dimaksud dengan geografi pariwisata 

adalah ilmu geografi yang mengkaji hal-hal yang terkait dengan aktivitas 

perjalanan wisata di suatu daerah. 
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3. Pariwisata  

Geografi dan pariwisata mempunyai hubungan yang sangat erat, karena 

pariwisata selalu berkaitan erat dengan konsep-konsep geografi seperti 

lokasi, jarak, keterjangkauan, dan sebagainya. Menurut Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan (Pendit, 2006: 16) 

pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, 

termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha 

yang terkait di bidang tersebut. Menurut Wahab (1992: 5) pariwisata 

adalah salah satu dari industri gaya baru yang mampu menyediakan 

perumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, 

pendapatan, taraf hidup, dan mengaktifkan sektor produksi lain di dalam 

negara penerima wisatawan. Menurut Suwantoro (2004: 3) berpariwisata 

adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju 

tempat lain di luar tempat tinggalnya.  

 

Guna meningkatkan pengembangan pariwisata sebagai industri secara 

terpadu, perlu diperhatikan beberapa unsur yang menunjang dalam 

kegiatan industri pariwisata.  Adapun yang dimaksud dengan dasa unsur 

atau dasa sila itu adalah meliputi politik pemerintah, perasaan ingin tahu, 

sifat ramah-tamah, jarak dan waktu, atraksi, akomodasi, pengangkutan, 

harga-harga, publisitas dan promosi, dan kesempatan berbelanja (Pendit, 

2006: 11) 

 

Pariwisata dikatakan berkaitan erat dengan geografi karena dalam `ilmu 

pariwisata terdapat aspek-aspek geografi baik fisik maupun sosial yang 
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tidak dapat dipisahkan dari ilmu pariwisata. Sebagai fenomena geografis, 

pariwisata tentunya terikat dengan konteksnya, yaitu kondisi alam, 

kondisi sosial budaya, dan kondisi ekonomi masyarakat setempat. 

 

4. Obyek Wisata 

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali mendengar istilah obyek 

wisata maupun daya tarik wisata. Menurut Undang-Undangan Nomor 9 

Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan (Pendit, 2006: 16) obyek dan daya 

tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. 

Dikemukakan oleh Suwantoro (2004: 19) obyek wisata merupakan 

potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah 

tujuan wisata. Disebutkan dalam Yoeti (2000: 48) obyek wisata adalah 

suatu kegiatan industri yang mencakup, baik penciptaan/ pengembangan, 

manajemen, marketing, maupun taksonomi obyek wisata. 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa obyek wisata 

adalah potensi yang dimiliki oleh suatu daerah tujuan wisata baik berupa 

keindahan pemandangan, pengembangan, manajemen, maupun 

pemasaran daerah tujuan wisata tersebut sehingga menarik minat 

wisatawan untuk mengunjunginya. 

 

Ada tiga kebutuhan utama yang harus terpenuhi oleh suatu daerah untuk 

menjadi tujuan wisata: (1) memiliki atraksi atau obyek menarik, (2) 

mudah dicapai dengan alat-alat kendaraan, dan (3) menyediakan tempat 

untuk tinggal sementara (Pendit, 2006: 64-65). 

 



12 
 

Ada 3 karakteristik utama dari obyek wisata yang harus diperhatikan 

dalam upaya pengembangan suatu obyek wisata tertentu agar dapat 

menarik dan dikunjungi banyak wisatawan (Yoeti, 1996: 178), 

karakteristik tersebut yaitu : 

“(a)Daerah itu harus mempunyai apa yang disebut sebagai “something 

to see”. Artinya, di tempat tersebut harus ada obyek wisata dan 

atraksi wisata, yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh 

daerah lain. Dengan perkataan lain, daerah itu harus mempunyai 

daya tarik yang khusus, di samping itu ia harus mempunyyai pula 

atraksi wisata yang dapat dijadikan sebagai “entertainments” bila 

orang datang ke sana. 

(b)Di daerah tesebut harus tersedia apa yang disebut dengan istilah 

“something to do”. Artinya, di tempat tersebut selain banyak yang 

dapat dilihat dan disaksikan, harus pula disediakan fasilitas 

rekreasi atau amusements yang dapat membuat mereka betah 

tinggal lebih lama di tempat itu. 

(c)Di daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut dengan istilah 

“something to buy”. Artinya, di tempat tersebut harus tersedia 

fasilitas untuk berbelanja (shopping), terutama barang-barang 

souvenir dan kerajinan tangan rakyat sebagai oleh-oleh untuk 

dibawa pulang ke tempat asal masing-masing.” 

 

Berdasarkan pendapat di atas, obyek wisata merupakan suatu tempat 

dimana seseorang atau sekelompok orang mengadakan aktivitas dengan 

tujuan rekreasi dan mengisi waktu luang dengan cara menikmati suasana 

di obyek wisata tersebut. 

5. Pengertian Sosial Ekonomi 

Pengertian sosial ekonomi jarang dibahas secara bersamaan. Pengertian 

sosial dan pengertian ekonomi sering dibahas secara terpisah. Pengertian 

sosial dalam ilmu sosial menunjuk pada obyeknya yaitu masyarakat. 

Sedangkan pada departemen sosial merujuk pada kegiatan yang ditujukan 
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untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang 

kesejahteraan yang ruang lingkup pekerjaan dan kesejahteraan sosial. 

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sosial berarti segala sesuatu 

yang berkenaan dengan masyarakat (KBBI, 1996: 958). Sedangkan dalam 

konsep sosiologi, manusia sering disebut sebagai makhluk sosial yang 

artinya manusia tidak dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan orang lain 

di sekitarnya. Sehingga kata sosial sering diartikan sebagai hal-hal yang 

berkenaan dengan masyarakat.  

 

Sementara istilah ekonomi sendiri berasal dari kata bahasa Yunani yaitu 

“oikos” yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan “nomos” yaitu 

peraturan, aturan, hukum. Maka secara garis besar ekonomi diartikan 

sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. 

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi berarti ilmu yang 

mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang 

serta kekayaan (seperti keuangan, perindustrian, dan perdagangan) 

(KBBI, 1996: 251). 

 

Manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya baik moral maupun 

material. Kebutuhan pokok dapat dijelaskan sebagai kebutuhan yang 

sangat penting guna kelangsungan hidup manusia.  

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

sosial ekonomi adalah segala sesutu yang berkaitan dengan pemenuhan 

kebutuhan masyarakat, antara lain sandang, pangan, perumahan, 
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pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan tersebut 

berkaitan dengan penghasilan. Hal ini disesuaikan dengan penelitian yang 

akan dilakukan. 

 

Melly G. Tan mengatakan untuk melihat kondisi sosial ekonomi keluarga 

atau masyarakat dapat dilihat melalui tiga aspek yaitu pekerjaan, 

pendidikan, dan penghasilan. Berdasarkan hal ini maka keluarga atau 

kelompok masyarakat itu dapat digoongkan memiliki sosial ekonomi 

rendah, sedang, dan tinggi (Tan dalam Koentjaraningrat, 1981: 35). 

 

6. Kondisi Sosial Ekonomi 

Setiap daerah pada umumnya mempunyai potensi sumber daya manusia 

yang tinggi yang masih harus ditingkatkan mutu dan penggunaannya 

untuk dapat mencapai kualitas hidup yang layak bagi setiap individu 

beserta keluarganya. Secara normatif suatu pembangunan dikatakan 

berhasil jika terjadi pemantapan ketahanan nasional yang tercermin dalam 

ketahanan keluarga dan anggotanya, ketahanan individu dapat diukur 

melalui kesehatan atau gizi atau mental. 

 

Sosial ekonomi menurut Abdulsyani (1994) adalah kedudukan atau posisi 

sesorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas 

ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, dan 

jabatan dalam organisasi. 

 

Menurut Bintarto (1977: 51) sosial ekonomi masyarakat adalah suatu 

usaha bersama dalam usaha masyarakat untuk menanggulangi atau 
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mengurangi kesulitan hidup, dengan lima parameter yang dapat 

digunakan untuk mengukur kondisi sosial ekonomi masyarakat yaitu usia, 

jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan tingkat pendapatan.  

Sedangkan menurut Soekanto (2001: 34) sosial ekonomi adalah posisi 

seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti 

lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam 

hubungannya dengan sumber daya. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan pengertian 

keadaan sosial ekonomi dalam penelitian ini adalah kedudukan atau posisi 

seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan tingkat pendidikan, tingkat 

pendapatan pemilikan kekayaan atau fasilitas serta jenis tempat tinggal. 

Menurut Wirutomo (2012: 60) ada beberapa faktor yang dapat 

menentukan tinggi rendahnya keadaan sosial ekonomi seseorang dalam 

masyarakat yaitu: 

1. Tingkat pendidikan 

2. Jenis pekerjaan 

3. Tingkat pendapatan 

4. Keadaan rumah tangga 

5. Tempat tinggal 

6. Kepemilikan kekayaan 

7. Jabatan dalam organisasi 

8. Aktivitas ekonomi 

 

Keberadaan obyek wisata sedikit banyak mempengaruhi kondisi sosial 

ekonomi tenaga kerja dan masyarakat sekitar obyek wisata. Dengan 

adanya obyek wisata di suatu daerah  diharapkan dapat meningkatkan 

kegiatan ekonomi masyarakat sekitar obyek wisata tersebut. Dengan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
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meningkatnya kegiatan ekonomi maka diharapkan meningkat pula tingkat 

pendapatan masyarakat sekitar obyek wisata. Dalam penelitian ini kondisi 

sosial ekonomi yang dimaksud meliputi tingkat pendidikan, jenis 

pekerjaan, dan tingkat pendapatan. 

 

7. Serapan Tenaga Kerja 

a. Pengertian Tenaga Kerja 

Menurut Tjiptoherijanto (1996: 4) tenaga kerja adalah penduduk pada 

usia kerja (15 tahun ke atas) atau 15-64 tahun. Dapat pula dikatakan 

bahwa tenaga kerja adalah penduduk yang secara potensial dapat bekerja. 

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang 

disebut tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja atau man 

power terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.  

 

Menurut Tjiptoherijanto (1996: 4-5)dikemukakan bahwa: 

“Tenaga kerja teridiri dari : (1) Angkatan Kerja (Labor Force) dan 

(2) Bukan angkatan kerja. Angkatan Kerja (Labor Force) adalah 

penduduk yang bekerja dan yang tidak bekera tetapi siap untuk 

mencari kerja. Bukan angkatan kerja  adalah mereka yang masih 

bersekolah, ibu rumah tangga, dan para penyandang cacat, lanjut 

usia. 

 

Penduduk yang Bekerja: 

Yang digolongkan bekerja adalah: 

(1) Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan 

pekerjaan atau bekerja dengan maksud memeproleh atau 

membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama 

paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu dan tidak boleh 

putus. 

(2) Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan tidak 

melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari satu jam, tetapi 
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mereka adalah pekerja tetap, petani, dan orang yang bekerja di 

bidang keahlian.” 

 

b. Penyerapan Tenaga Kerja 

Salah satu dampak positif dari penyelanggaraan pariwisata yaitu 

menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat umumnya dan 

masyarakat setempat khususnya. Suwantoro (2004: 36) mengemukakan 

bahwa selain sebagai bahan penggerak ekonomi, pariwisata merupakan 

wahana yang menarik untuk mengurangi angka pengangguran. 

 

Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja 

untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan 

yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk 

diisi oleh pencari kerja (Todaro, 2003). Penyerapan tenaga kerja adalah 

banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari 

banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan 

tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja 

disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja (Kuncoro, 2002).  

 

Penyerapan tenaga kerja dalam penelitian ini adalah jumlah atau 

banyaknya orang yang bekerja atau dipekerjakan oleh pengelola Obyek 

Wisata Pantai Sari Ringgung. Berdasarkan kutipan di atas, dengan adanya 

Pantai Sari Ringgung diharapkan dapat menyerap penduduk Desa 

Sidodadi sebagai tenaga kerja di Obyek wisata Pantai Sari Ringgung.  
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8. Tingkat Pendapatan 

Menurut Masri Singarimbun (1995: 24) pendapatan adalah gambaran 

yang lebih tepat tentang posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat yang 

merupakan jumlah seluruhan pendapatan dan kekayaan keluarga. 

Pendapatan ini bisa berupa uang atau barang, baik dari pihak lain atau 

hasil sendiri. 

 

Menurut A.G Pringgodigdo (1982: 817) pendapatan adalah sejumlah uang 

yang diterima oleh seseorang (atau lebih) anggota keluarga dari jerih 

payahnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

 

Pendapatan menurut Samuelson dan Nordhaus (1997: 258) bahwa : 

“Pendapatan menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh 

seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya 

satu tahun), pendapatan terdiri dari upah, atau penerimaan tenaga 

kerja, pendapatan dari kekayaan (sewa, bunga, dan deviden), serta 

pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti 

tunjangan sosial atau asuransi pengangguran”.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, pendapatan merupakan jumlah 

seluruh penerimaan berupa uang atau barang, baik atas hasil kerja sendiri, 

upah dari pihak lain, maupun bantuan. 

 

Menurut Evers (1985: 224) pendapatan dapat dibedakan menjadi tiga, 

yaitu: 

1. Pendapatan pokok, merupakan pendapatan yang utama atau 

pokok yaitu hasil yang diperoleh seseorang dari pekerjaan yang 

dilakukan secara teratur untuk memenuhi kebutuhan hidup 

keluarga.  
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2. Pendapatan tambahan, merupakan hasil pendapatan yang tidak 

tetap namun hasilnya dapat membantu untuk menambahkan 

pendapatan setiap bulan. 

3. Pendapatan keseluruhan merupakan pendapatan pokok ditambah 

pendapatan tambahan yang diperoleh pada setiap bulan. 

 

Besar kecilnya pendapatan membawa pengaruh pada pemenuhan 

kebutuhan pokok keluarga. Hal ini sesuai dengan pendapat Salim (1984: 

44) yang menyatakan bahwa rendahnya pendapatan akan menyebabakan 

sulit terpenuhinya berbagai kebutuhan seperti pangan, sandang, 

perumahan, kesehatan, dan pendidikan. 

Berdasarkan uraian di atas, pendapatan yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah pendapatan yang diperoleh dalam keluarga, baik dari pekerjaan 

pokok yang bekerja di obyek wisata maupun pekerjaan tambahan dalam 

satu bulan. Pendapatan tersebut akan menjadi acuan dalam mengukur 

terpenuhi atau tidak terpenuhinya kebutuhan pokok keluarga tersebut.  

9. Pemenuhan Kebutuhan Pokok 

Kebutuhan setiap keluarga berbeda-beda namun menurut Daan Diamara 

dalam Evers (1995: 256) kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal 

yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, 

untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan 

primer atau kebutuhan hidup minimum, misal, belanja sehari-hari, 

pakaian, rumah, kesehatan, dan pendidikan. 

 

Sementara menurut Mardikanto (1990: 23) kebutuhan pokok adalah 

kebutuhan manusia yang mencakup 9 bahan pokok yang meliputi beras 

140 kg, ikan asin 15 kg, gula pasir 3,5 kg, tekstil kasar 4 meter, minyak 
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tanah 60 liter, sabun 20 kg, kain batik 2 potong, minyak goreng 6 kg, dan 

garam 9 kg. 

 

Kebutuhan sembilan bahan pokok merupakan kebutuhan yang paling 

mendasar bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu kebutuhan 

sembilan bahan pokok ini termasuk dalam kebutuhan primer yang tidak 

dapat ditukar atau diganti dengan kebutuhan sekunder maupun tersier.  

Namun dikarenakan kelangkaan minyak tanah di berbagai daerah, maka 

pemerintah menerapkan kebijakan program konversi minyak tanah ke 

elpiji. Hal ini dilakukan karena cadangan gas Indonesia jauh lebih banyak 

jika dibandingkan dengan cadangan minyak bumi. Program ini bertujuan 

untuk mengurangi subsidi BBM dengan mengalihkan pemakaian minyak 

tanah ke elpiji. Untuk mengurangi dampak sosial atas diberlakukannya 

program ini, pendistribusian elpiji 3 kg ini dilakukan oleh agen dan 

pangkalan elpiji 3 kg.  

Berdasarkan teori yang ada dalam http://www.pertamina.com/gasdom/ 

produk-dan-services-elpiji-konversi.aspx (diakses pada 30 Juli 2016) 

pemakaian 1 liter minyak tanah setara dengan pemakaian 0,57 kg elpiji. 

Dengan menghitung berdasarkan harga minyak tanah dan elpiji, subsidi 

yang diberikan untuk pemakaian 0,57 kg elpiji akan lebih kecil daripada 

subsidi untuk 1 liter minyak tanah. Berdasarkan perhitungan tersebut 

maka dapat dihitung jika pemakaian 1 liter minyak tanah setara dengan 

pemakaian 0,57 kg elpiji maka pada penggunaan  60  liter minyak tanah 

dapat diganti dengan 34,2 kg elpiji (60 lt x 0,57kg), namun karena tabung 

http://www.pertamina.com/gasdom/%20produk-dan-services-elpiji-konversi.aspx
http://www.pertamina.com/gasdom/%20produk-dan-services-elpiji-konversi.aspx
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elpiji subsidi hanya tersedia dalam ukuran 3 kg maka dalam penggunaan 

34,2 kg elpiji setara dengan 11 tabung elpiji 3 kg dalam setahun. 

Menghitung kebutuhan sembilan bahan pokok keluarga ditetapkan 

dengan memakai standar yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, yang 

dalam menghitungnya digunakan pedoman perhitungan kebutuhan pokok 

minimal per kapita per tahun. Perhitungan itu berlaku apabila jumlah 

kebutuhan pokok minimum keluarga per bulan lebih dari atau sama 

dengan pendapatan bersih yang diperoleh keluarga per bulan maka dapat 

dikatakan bahwa pemenuhan kebutuhan pokok minimum keluarga tidak 

terpenuhi, tetapi apabila jumlah kebutuhan pokok minimum keluarga per 

bulan tidak lebih dari pendapatan yang diperoleh keluarga per bulan maka 

dapat dikatakan bahwa pemenuhan kebutuhan pokok minimum keluarga 

per bulan terpenuhi.  

Rincian kebutuhan pokok minimum per kapita per tahun keluarga Desa 

Sidodadi tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 1 berikut. 
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Tabel 1. Rincian Kebutuhan Pokok Minimum Per Kapita Per Tahun 

Keluarga Desa Sidodadi Tahun 2016 Setelah Dikonversi 

Minyak Tanah Menjadi Gas 

 

No 
Jenis Kebutuhan 

Pokok 

Jumlah 

Kebutuhan 

(per tahun) 

Harga Satuan 

(Rp) 

Total 

(Rp) 

1 Beras 140 kg 9.000,- 1.260.000,- 

2 Ikan asin 15 kg 15.000,- 225.000,- 

3 Gula 3,5 kg 13.000,- 45.500,- 

4 Tekstil kasar 4 m 18.000,- 72.000,- 

5 Minyak goreng 6 kg 12.000,- 72.000,- 

6 Gas 3kg 11 tabung 20.000,- 220.000,- 

7 Garam 9 kg 3.500,- 31.500,- 

8 Sabun 20 kg 12.000,- 240.000,- 

9 Kain batik 2 potong 60.000,- 120.000,- 

Jumlah 2.286.000,- 

  

Sumber: Totok Mardikanto (1990), Rincian Kebutuhan Pokok Dikonversi 

  Minyak Tanah Menjadi Gas dan Harga Pasar Hanura Tahun 2016 

 

Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan bahwa kebutuhan pokok minimum 

berdasarkan harga 9 bahan pokok senilai Rp. 2.286.000,- per kapita per 

tahun. Untuk mengetahui kebutuhan per kapita per bulan maka jumlah 

kebutuhan pokok minimum per tahun dibagi dengan 12 bulan, sehingga 

didapat Rp. 2.286.000 : 12 bulan = Rp. 190.500,- per bulan. Apabila 

jumlah pengeluaran per orang per bulan lebih atau sama dengan                        

Rp. 190.500,- maka kebutuhan pokok dikategorikan terpenuhi, sedangkan 

apabila jumlah pengeluaran per orang per bulan kurang dari Rp. 190.500,- 

maka kebutuhan pokok tidak terpenuhi. 

10. Tingkat Pendidikan 

Pendidikan merupakan jembatan bagi seseorang untuk meningkatkan 

taraf kehidupan. Dengan pendidikan seseorang akan dinilai lebih tinggi 

ataupun lebih rendah dari orang yang lainnya. Setiap keluarga 
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menginginkan anaknya untuk bersekolah dan mendapat pendidikan 

formal yang tinggi, hal itu dikarenakan dengan pendidikan anak yang 

tinggi akan membantu meningkatkan taraf kehidupan keluarga dan 

dirinya. Tingkat pendidikan mempunyai peranan penting bagi manusia. 

Tingkat pendidikan erat kaitannya dengan tinggi rendahnya tingkat 

kehidupan  manusia dalam strata sosialnya. 

 

Menurut Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Pasal 1 Tahun 2003 

(SISDIKNAS, 2003: 6) : 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan negara.” 

 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Pasal 14 

tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa jenjang 

pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar (SD, SLTP, MTs), 

pendidikan menengah (SLTA, MA, SMK), dan pendidikan tinggi 

(Sarjana dan Diploma) (SISDIKNAS, 2003: 17). 

 

Tingkat pendidikan menurut Suhardjo (2007: 23) adalah tahapan 

pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta 

didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemauan yang dikembangkan. 

Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku 

hidup sehat. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan 

sesorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan 

mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari, 
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khususnya dalam hal kesehatan. Pendidikan formal membentuk nilai bagi 

seseorang terutama dalam menerima hal baru. 

 

Tingkat pendidikan anak juga dapat menggambarkan keadaan ekonomi 

keluarga tersebut. Keadaan ekonomi yang baik tingkat pendidikan anak 

semakin tinggi, sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan disebabkan 

oleh keadaan ekonomi yang kurang baik. Namun masih ada faktor-faktor 

lain yang mempengaruhi tingkat pendidikan anak, seperti pengetahuan 

dan kesadaran orang tua akan pentingnya sekolah dan minat anak itu 

sendiri untuk bersekolah.  

 

Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat 

pendidikan yang ditempuh oleh setiap anak tenaga kerja di Obyek Wisata 

Pantai Sari Ringgung yang berasal dari Desa Sidodadi, melalui jenjang 

pendidikan formal yaitu SD, SLTP, SLTA, dan pendidikan tinggi.  

 

B. Kerangka Pikir 

Indonesia merupakan negara yang menyuguhkan keindahan alam dan kaya 

akan budaya serta adat istiadatnya. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi 

pemerintah untuk memajukan perekonomian dan mengembangkan sumber 

daya alam dan sumber daya manusia, yaitu pariwisata. Pariwisata merupakan 

lahan dan sumber pendapatan yang sangat potensial jika dikelola dengan tepat 

dan baik. Dalam bidang ekonomi, pengembangan sektor pariwisata 

diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk di sekitar 

obyek wisata sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah 
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sekitar obyek wisata tersebut, yang kemudian bermuara dengan meningkatnya 

pendapatan daerah dan nasional. 

 

Atas dasar uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

yang berjudul Deskripsi Kondisi Sosial Ekonomi Tenaga Kerja Obyek Wisata 

Pantai Sari Ringgung yang dapat memengaruhi serapan tenaga kerja, jenis 

pekerjaan, pendapatan tenaga kerja, pemenuhan kebutuhan pokok, dan tingkat 

pendidikan anak tenaga kerja di Desa Sidodadi. 

 

Dari uraian tersebut dapat dibuat kerangka pikir dalam bentuk bagan seperti 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 

Kondisi Sosial Ekonomi 

1. Serapan Tenaga Kerja 

2. Pendapatan Tenaga Kerja 

3. Pemenuhan Kebutuhan 

Pokok 

4. Tingkat Pendidikan  

Obyek Wisata Pantai 

Sari Ringgung 



 
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survey. 

Menurut Singarimbun  (1995: 3) bahwa penelitian survey adalah penelitian yang 

mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengumpulan data yang pokok. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat Desa Sidodadi 

Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran yang bekerja di obyek wisata 

Pantai Sari Ringgung yaitu 107 orang atau 8,51% dari 1257 tenaga kerja yang 

ada di Desa Sidodadi. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi, 2006: 130). 

Oleh karena itu, untuk menentukan jumlah sampel yang akan diteliti apabila 

subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi, tetapi jika subyeknya besar dapat diambil antara 

10-15% atau 20-25% atau lebih (Suharsimi, 2006:130). 
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Berdasarkan pendapat Suharsimi, karena jumlah populasi yang ada, maka sampel 

diambil sebesar 31% dari populasi yaitu berjumlah 33 orang.  

C. Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan yaitu teknik proportional random sampling. 

Cara pengambilan sampel dengan teknik ini adalah dengan memberikan 

kesempatan yang sama untuk dipilih bagi individu atau unit keseluruhan 

populasi, yaitu 31% dari masing-masing jenis pekerjaan yang ada. 

Tabel 2. Pengambilan Sampel 

No Jenis Pekerjaan 

Banyaknya 

Tenaga Kerja 

(orang) 

Sampel 31% 

(orang) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Penjaga Tiket 

Petugas Keberishan 

Petugas Keamanan 

Penjaga Pantai 

Pedagang Cinderamata 

Penyewaan Ban 

Penyewaan Perahu 

Pedagang Makanan 

Warung Makan 

Petugas Parkir 

Petugas Sewa Pondokan 

  6 

20 

20 

15 

16 

  9 

25 

11 

  8 

10 

15 

2 

4 

3 

2 

3 

3 

5 

3 

2 

3 

3 

Jumlah              157                33 

 

 

D. Variabel Penelitian 

Variabel adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Suharsimi, 1993:91). Menurut Wardiyanta (2006:11) variabel 

merupakan operasionalisasi sebuah konsep supaya dapat diteliti secara empiris. 

Variabel dalam penelitian ini adalah serapan tenaga kerja, tingkat pendapatan, 

pemenuhan kebutuhan pokok, dan tingkat pendidikan. 
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E. Definsi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah suatu informasi ilmiah yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengukur suatu variabel yang merupakan hasil penjabaran dari sebuah 

konsep (Wardiyanta, 2006: 13). 

1. Serapan Tenaga Kerja 

Serapan tenaga kerja dalam penelitian ini adalah banyaknya masyarakat Desa 

Sidodadi yang bekerja dan berusaha di Obyek Wisata Pantai Sari Ringgung. 

Pengukuran daya serap tenaga kerja dilakukan dengan teknik persentase, 

yaitu dengan menghitung jumlah penduduk Desa Sidodadi yang bekerja 

dibagi dengan jumlah penduduk Desa Sidodadi yang bekerja di Obyek Wisata 

Pantai Sari Ringgung dikali 100. Data yang diperlukan untuk mendapatkan 

informasi mengenai serapan tenaga kerja adalah data jumlah penduduk Desa 

Sidoadi yang bekerja dan data jumlah penduduk Desa Sidodadi yang bekerja 

di Obyek Wisata Pantai Sari Ringgung. 

 

Serapan tenaga kerja = 
                                          

                                                   
 x 100 

 

2. Tingkat Pendapatan 

Tingkat pendapatan dalam penelitian ini adalah penghasilan keluarga 

masyarakat Desa Sidodadi sebelum dan sesudah menjadi tenaga kerja ataupun 

berwirausaha di Obyek Wisata Pantai Sari Ringgung, baik diperoleh dari 

pekerjaan pokok atau tambahan yang dilakukan setiap bulan dan dinyatakan 

dalam satuan rupiah. 
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Pengukuran standar pendapatan dalam penelitian ini menggunakan Upah 

Minimun Provinsi (UMP) Provinsi Lampung yang ditetapkan oleh Dinas 

Tenaga Kerja Provinsi Lampung Tahun 2016 adalah 1.763.000,-. Mengukur 

tingkat pendapatan dilihat dari jumlah pendapatan itu sendiri. 

- Rendah apabila pendapatan < UMP, 

- Sedang apabila pendapatan = UMP, dan 

- Tinggi apabila pendapatan > UMP.  

 

Data yang diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat 

pendapatan adalah pendapatan sebelum bekerja dan atau berwirausaha di 

Obyek Wisata Pantai Sari Ringgung dan pendapatan setelah bekerja dan atau 

berwirausaha di Obyek Wisata Pantai Sari Ringgung. 

 

3. Pemenuhan Kebutuhan Pokok 

Pemenuhan kebutuhan pokok minimum yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah pemenuhan akan kebutuhan pokok yang berdasarkan pemenuhan 

kebutuhan pokok menurut Totok Mardikanto. Adapun dengan kriteria sebagai 

berikut: 

- Terpenuhi: Apabila pengeluaran rumah tangga per bulan lebih besar atau 

sama dengan standar pemenuhan kebutuhan pokok minimum per rumah 

tangga per bulan 

- Tidak terpenuhi: Apabila pengeluaran rumah tangga per bulan lebih kecil 

dari standar pemenuhan kebutuhan pokok minimum per rumah tangga 

per bulan. 
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4. Tingkat Pendidikan Anak 

Tingkat pendidikan anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pendidikan formal terakhir yang ditempuh oleh anak dari tenaga kerja di 

Obyek Wisata Pantai Sari Ringgung. Dalam hal ini pendidikan dikategorikan 

menjadi: 

(1) Tingkat pendidikan dasar adalah meliputi tamat SD / MI dan SLTP / MTs 

(2) Tingkat pendidikan menengah adalah tamat SLTA / MA dan SMK / 

MAK 

(3) Tingkat pendidikan tinggi adalah tamat Akademi, Politeknik, Sekolah 

Tinggi, Institut, atau Universitas. 

Data yang diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat 

pendidikan anak adalah pendidikan anak tenaga kerja Obyek Wisata Pantai 

Sari Ringgung yang berasal dari Desa Sidodadi. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Teknik observasi dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung di 

lapangan untuk mendapatkan gambaran langsung tentang keadaan lingkungan 

Obyek Wisata Pantai Sari Ringgung dan jenis pekerjaan yang ada di Obyek 

Wisata Pantai Sari Ringgung. 

2. Wawancara Terstruktur 

Wawancara terstruktur dalam penelitian ini ditujukan kepada penduduk Desa 

Sidodadi yang bekerja di Obyek Wisata Pantai Sari Ringgung. Teknik 

wawancara terstruktur digunakan untuk mendapatkan data identitas responden, 
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serapan tenaga kerja, tingkat pendapatan, pemenuhan kebutuhan pokok, dan 

tingkat pendidikan tenaga kerja Obyek Wisata Pantai Sari Ringgung Kecamatan 

Teluk Pandan Kabupaten Pesawaraan. 

3. Kuesioner 

Kuesinoer dalam penelitian ini untuk mendapatkan data primer. Data yang 

diambil meliputi identitas responden, serapan tenaga kerja, tingkat pendapatan, 

pemenuhan kebutuhan pokok, dan tingkat pendidikan anak tenaga kerja Obyek 

Wisata Pantai Sari Ringgung Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data tentang 

kegiatan yang dilakukan oleh obyek penelitian, dan dokumen lainnya terkait 

penelitian untuk memudahkan  peneliti mendapatkan informasi dan data-data. 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik 

deskriptif. Statistik deskriptif mendeskripsikan data yang telah terkumpul tanpa 

melakukan generalisasi. Analisis statistik deskriptif digunakan apabila peneliti 

hanya menghitung data yang yang berlaku pada sampel yang diteliti saja.  
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Langkah-langkah yang dilakukan adalah: 

1. Mengubah frekuensi tabel distribusi menjadi tabel persentase dengan 

menggunakan rumus 

    Keterangan: 

%   = persentase yang diperoleh 

f  = variabel  

N  = jumlah frekuensi 

100   = konstanta 

 

2. Mendeskripsikan data pada tabel persentase tanpa melakukan generalisasi. 

 

 

% = 
 

 
 x 100 

 



 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data, maka dapat disimpulkan 

penelitian tentang Deskripsi Kondisi Sosial Ekonomi Tenaga Kerja Obyek Wisata 

Pantai Sari Ringgung Tahun 2016 yaitu: 

1. Sebanyak 107 (8,51%) dari 1.257 penduduk usia kerja yang ada di Desa 

Sidodadi terserap menjadi tenaga kerja di Obyek Wisata Pantai Sari 

Ringgung. 

2. Terjadi peningkatan pendapatan sebesar 58,97% setiap bulan setelah bekerja 

di Obyek Wisata Pantai Sari Ringgung. 

3. Sebanyak 27 responnden (81,81%) dari 33 responden kebutuhan pokok 

minimumnya terpenuhi, dan sebanyak 6 responden (18,19%) dari 33 

responden kebutuhan pokok minimumnya tidak terpenuhi. 

4. Sebanyak 12 responden (39,40%) dari 33 responden mampu menyekolahkan 

anaknya hingga tamat SD dan SLTP, sebanyak 12 responden (36,36%) dari 

33 responden mampu menyekolahkan anaknya hingga tamat SLTA/SMK,  3 

responden (9,09%) dari 33 responden mampu menyekolahkan anaknya 

hingga Pendidikan Tinggi,  dan 5 responden (15,15%) dari 33 responden 

tidak mampu menyekolahkan anaknya. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan pendapatan tenaga kerja di Obyek Wisata Pantai Sari 

Ringgung hendaknya pihak pengelola memberikan bonus apabila total 

pengunjung mencapai atau melebihi target. 

2. Dengan peningkatan pendapatan yang telah didapatkan setelah bekerja di 

Obyek Wisata Pantai Sari Ringgung hendaknya pekerjaan atau usaha yang 

dilakukan sekarang dipertahankan atau bahkan lebih ditingkatkan agar 

pendapatn bertambah. 

3. Bagi keluarga yang kebutuhan pokok minimumnya tidak terpenuhi sebaiknya 

mencari atau membuka usaha tambahan seperti membuat kerajinan tangan 

yang dapat dijual agar terpenuhi kebutuhan pokok minimumnya. 
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