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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Keindahan alam yang disajikan di obyek wisata Ketep Pass menjadi 

daya tarik tersendiri bagi para wisatawan baik wisatawan lokal maupun 

wisatawan asing untuk menunjungi Ketep Pass. Banyaknya wisatawan yang 

berkunjung ke obyek wisata Ketep mendorong bergeraknya kegiatan ekonomi 

informal. Kegiatan di sektor informal di kawasan obyek wisata Ketep Pass 

memang beragam mulai dari tukang parkir, pedagang asongan di sekitar Ketep, 

pedagang makanan dan minuman cepat saji, dan juga pedagang jagung bakar. 

Berdirinya obyek wisata Ketep membuka lapangan pekerjaan bagi 

warga desa Ketep. Karyawan yang bekerja di Ketep merupakan warga desa 

Ketep, sampai pedagang yang berada di dalam kawasan wisata juga berasal 

dari desa Ketep. Keberadaan pedagang di dalam obyek wisata menjadi fasilitas 

tambahan yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Hampir semua pengunjung 

lebih memilih membeli makanan di lapak-lapak pedagang dibandingkan 

membeli ke restoran yang telah disediakan pengelola, sehingga pedagang lebih 

diuntungkan. 

Keberadaan kelompok pedagang menjadi daya tarik tersendiri di dalam 

kawasan obyek wisata Ketep. Kelompok pedagang tersebut terdiri dari 

kelompok pedagang makanan dan minuman, dan pedagang jagung bakar. 

Terbentuknya kelompok pedagang setidaknya dipengaruhi beberapa faktor 
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yaitu kedekatan fisik lapak, kedekatan lingkungan tempat tinggal, kesamaan 

nasib, kesamaan profesi, dan kesamaan pemikiran. Beberapa faktor di atas 

telah membentuk hubungan dan interaksi sosial antar pedagang yang lebih 

menonjolkan sebuah hubungan kerja yang didasarkan atas rasa kebersamaan 

antar pedagang. 

Bentuk interaksi antar pedagang dapat terlihat dengan adanya 

kerjasama, persaingan, kontravensi, konflik, dan akomodasi baik antara 

pedagang makanan dengan pedagang jagung bakar, maupun pedagang 

makanan dengan pedagang makanan. Bentuk kerjasama antara pedagang 

makanan dengan pedagang jagung bakar merupakan bentuk kerjasama yang 

saling menguntungkan seperti halnya kerjasama yang dilakukan antar sesama 

pedagang makanan dan minuman. Bentuk kerjasama tersebut misalnya saling 

barter makanan, menjaga lapak sebelah, saling pinjam-meminjami uang yang 

merupakan wujud dari kebersamaan dan rasa kekeluargaan yang tinggi diantara 

pedagang. 

Bentuk persaingan yang terjadi di dalam lingkungan padagang berupa 

persaingan ekonomi. Persaingan ini timbuk karena ada keinginan pedagang 

untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sebisa mungkin mendapatkan 

keuntungan. Persaingan dalam menarik pembeli menjadi bentuk persaingan 

yang ada di obyek wisata Ketep. Hasil persaingan pedagang lebih bersifat 

asosiatif positif yang dilakukan dengan jujur dan mengembangkan rasa 

solidaritas. Bentuk kontravensi hanya sedikit terlihat di antara pedagang. 

Bentuk kontravensi tersebut munculnya rasa tidak suka terhadap pedagang lain 
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yang mendapatkan pembeli lebih banyak. Kontravensi yang terjadi diantara 

pedagang di obyek wisata Ketep Pass jarang menimbulkan masalah besar bagi 

pedagang karena mereka sangat menyadari bahwa mereka berdagang bersama-

samadan mencari rejeki bersama. 

Konflik diantara pedagang terjadi pada awal berdirinya obyek wisata 

Ketep yang melibatkan pedagang makanan dengan pedagang jagung bakar 

yang dipicu perbedaan lokasi penjualan sehingga muncul anggapan aka nada 

perbedaan pendapatan. Konflik yang didasari kepentingan ekonomi juga terjadi 

antara pedagang di dalam obyek wisata Ketep dengan pedagang asongan. 

Konflik juga terjadi antara pedagang makanan denga seluruh pedagang karena 

dipicu kecurangan salah satu pedagang yang sengaja menaikkan harga barang 

dagangannya. Semua konflik di obyek wisata Ketep dapat diatasi dengan baik 

oleh pedagang maupun pengelola. Bentuk akomodasi tersebut melalui 

kompromi, toleransi, dan mediasi. 

B. Saran  

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai 

interaksi sosial antar pedagang di dalam obyek wisata Ketep Pass desa Ketep 

kecamatan Sawangan kabupaten Magelang, peneliti memberi saran sebagai 

berikut. 

1. Bagi pedagang di obyek wisata 

a. Semakin banyaknya pengujung di obyek wisata Ketep harus 

dimanfaatkan dengan baik oleh para pedagang dengan lebih 

memberikan pelayanan yang baik, misalnya lebih ramah dalam 
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menarik pembeli dan lebih meningkatkan jenis makanan yang dijual 

sehingga pengunjung lebih tertarik. 

b. Setiap pedagang hendaknya lebih terbuka satu sama lainnya, 

khususnya dalam hubungannya dengan kegiatan jual beli, sehingga 

persaingan lebih terbuka dan lebih adil 

c. Sebisa mungkin tetap menjaga hubungan baik dan pola interaksi yang 

telah terjalin selama bertahun-tahun antar sesama pedagang, sesuai 

dengan norma atau pakem yang telah disepakati bersama. 

2. Bagi Pengelola 

a. Sebagai pengelola lebih sering berkomunikasi dengan pedagang agar 

hubungan antar pedagang dan pengelola dapat berjalan dengan baik 

b. Meningkatkan pemberdayaan kepada pedagang agar solidaritas 

menjadi lebih kuat. 
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