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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan

bahwa adanya aktivitas pariwisata di Agrowisata Sondokoro berdampak pada

penjual jasa di sekitarnya, yang membuka usaha. Dampak tersebut dapat

dilihat pada:

1. Peluang kerja yang dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar kawasan

Agrowisata Sondokoro kebanyakan adalah membuka usaha baru di sekitar

kawasan luar obyek wisata, antara lain: 1) jasa mini market, 2) jasa boga

atau warung makan, 3) jasa warung klontong, 4) jasa aksesoris atau

cinderamata, 5) jasa lain-lain yang meliputi jasa salon, reparasi gigi,

tukang jahit, reparasi kunci, bengkel dan tukang parkir.

Setelah dikembangkannya obyek wisata Sondokoro banyak manfaat yang

didapatkan oleh penjual jasa, antara lain membuka peluang usaha,

meningkatkan pendapatan, dan menyerap tenaga kerja.

2. Besarnya perubahan pendapatan dalam sektor wisata penjual jasa. Hal ini

ditunjukkan pada kenaikan rata-rata pendapatan resonden dalam sebulan,

sebelum masuk dalam sektor pariwisata rata-rata pendapatan responden

sebesar Rp, 579.310 perbulan, setelah masuk dalam sektor pariwisata rata-

rata pendapatan responden sebesar Rp, 1.054.023 perbulan, dengan selisih

rata-rata pendapatan sebesar Rp, 487.356 perbulan.

3. Perubahan pola konsumsi yang terjadi dalam hal makanan dan minuman.



95

a. Sebelum adanya pengembangan obyek wisata, jenis minuman

yang sering dikonsumsi berupa air putih rebusan, teh dan kopi.

Setelah masuk di sektor wisata di Agrowisata Sondokoro, jenis

minuman yang sering dikonsumsi lebih bervariasi yaitu aneka

jenis jus, soft drink dan penggunaan air mineral galon yang

mencolok.

b. Sedangkan untuk jenis makanan yang sering dikonsumsi dalam

rumah tangga penjual jasa sebelum adanya pengembangan

Agrowisata Sondokoro adalah makanan yang bersifat

tradisional dan buatan sendiri seperti jenis makanan dari pisang

maupun singkong. Setelah adanya pengembangan obyek

wisata, jenis makanan yang dikonsumsi oleh responden lebih

bervariasi, seperti: buatan pabrik yang sering dikonsumsi

adalah mie instan, roti maupun aneka biskuit dan roti.

4. Perubahan sosial yang terjadi pada responden sebagai akibat sikap

menanggapai wisatawan yang datang ke Agrowisata Sondokoro ada yang

mengalami perubahan dan ada yang tidak mengalami perubahan ini

ditandai dengan:

a) Masih adanya rasa tenggang rasa antar penjual jasa jika ada yang

terkena musibah (sakit, kecelakaan, takziah dan lain-lain), masih

bertambahnya wawasan atau pengetahuan (tentang kepariwisataan,

kebudayaan, kesenian dan lain-lain yang meliputi kebutuhan

perdagangan seperti tawar-menawar),
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b) Sedangkan perubahan sosial yang terjadi ditandai dengan adanya

sebagian sikap penduduk yang meniru penampilan wisatawan tentang

cara berpakaian (model pakaian ketat dan minim), minum-minuman

keras (bir wisky), serta sikap pergaulan remaja jaman sekarang.

5. Interaksi hubungan penjual jasa dengan keluarga akibat dari bertambahnya

kesibukan di pekerjaan. Dapat dilihat dari jarangnya intensitas acara

keluarga yang diadakan oleh responden, karena disisi lain bekerja di sektor

pariwisata lebih menguntungkan pada hari libur ketika wisatawan banyak

berkunjung ke obyek wisata. Untuk berkumpul keluarga hari senggang

adalah hari libur, ini menjadikan dilema bagi penjual jasa. Sebagian besar

responden menyatakan kadang-kadang melakukan acara keluarga. Acara

keluarga yang dilakukan oleh responden sebagian besar yaitu arisan

keluarga. Interaksi responden dengan penjual jasa ditunjukan pada adanya

responden yang hanya bertegur sapa saja.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengalaman yang diperoleh

selama melakukan penelitian, maka peneliti ingin menyampaikan beberapa

saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan pihak pengelola pariwisata diharapkan dapat

mencegah dampak buruk akibat dari berkembangnya Agrowisata dari

tahun ke tahun, lebih memperhatikan kondisi keamanan di sekitar obyek

wisata. Menambah atraksi wisata agar wisatawan tidak bosan dan lebih

variatif.
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2. Bagi penduduk setempat, khususnya penjual jasa yang menjadi responden

untuk lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menghadapi adanya aktivitas

pariwisata di Agrowisata Sondokoro yang dapat menurunkan kondisi

ekonomi dan sosial penduduk, khususnya penjual jasa sekitar. Sebaiknya

responden dapat lebih selektif dalam menyaring berbagai dampak yang

dibawa oleh wisatawan. Penjual jasa harus dapat memilih mana pengaruh

yang baik yang dapat membawa dampak positif dan dapat memilah

pengaruh buruk yang dapat membawa dampak negatif.

3. Bagi penduduk sekitar yang akan memanfaatkan peluang usaha (penjual

jasa), sebaiknya dalam mendirikan usaha yang lebih bervariatif, mencari

peluang usaha yang belum ditemukan oleh wisatawan di sekitar kawasan

obyek wisata.


