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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan, maka

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kontribusi Pantai Tanjung Medang dalam meningkatkan perekonomian

masyarakat dapat terlihat dari banyaknya masyarakat yang menjadi pelaku

usaha di sekitar pantai Tanjung Medang. Masyarakat menggantungkan

sebagian hidupnya dari hasil berjualan di pantai dan hasilnya masyarakat

yang memiliki usaha disekitar pantai mengalami peningkatan

perekonomian.

2. Faktor-Faktor yang menjadi Kendala dalam meningkatkan Perekonomian

masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Modal

Modal yang diberikan oleh UP2K kepada masyarakat tidak

menyeluruh, modal yang diberikan melalui proses bergilir, sehingga

masyarakat harus bersabar menunggu gilirannya.

b. Barang dan jasa

Dari aspek barang dan jasa lebih tersorot kepada infrastruktur

dan sarana akses masuk menuju pantai Tanjung Medang.Pada Objek

pantai tidak tersedia penginapan (hotel), kemudian sarana transportasi

yang belum mendukung memerlukan waktu yang lama untuk menuju

pantai.
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c. Listrik

Listrik merupakan sumber utama penggerak perekonomian.

Tanpa pasokan energy listrik yang cukup pertumbuhan ekonomi akan

berjalan lambat, hal ini dikarenakan investor tidak mau mengucurkan

modalnya. Di Kecamatan Rupat Utara masyarakat menggunakan

genset sebagai pembangkit listrik.

3. Kontribusi objek wisata yang dimiliki di Tanjung Medang bersifat

alam yakni pantai, air laut dan tiang api atau sejenis tower. Dipantai ini

orang-orang merasakan kenyamanan dengan alam yang masih alami

ini. Tidak dipungkiri bahwa kita membutuhkan kebugaran dan

kesegaran dalam menunaikan ibadah. Berwisata sering menjadi pilihan

saudara-saudara kita. Sebagian mereka pergi ke pantai atau

pegunungan untuk bersahabat dengan alam. Sebagian lagi mengadakan

perjalanan dakwah, mengunjungi pondok-pondok pesantren, panti

asuhan atau bercengkrama dengan para petani dan kaum buruh.

Dengan demikian kita ingat kembali, bahwa kita tidak sendirian.

Banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian kita, agar

mereka pun hidup dalam bimbingan Islam. Allohul-mustaan.

B. Saran

Dari pemaparan diatas, ada beberapa saran yang menurut penulis perlu

dipertimbangkan oleh berbagai pihak, yaitu :

1. Kepada pemerintah dan instansi terkait supaya memberikan perhatian

kepada objek wisata Alam dan masyarakat yang berkeinginan dan mau

berusaha meningkatkan kehidupannya. Baik itu dengan cara membuka
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usaha atau lainnya, dengan cara meningkatkan peran nya terhadap

peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan modal,

penyuluhan dan pelatihan serta memfasilitasi usaha tersebut agar

berkualitas. Serta melengkapi sarana dan Prasarana objek wisata dan

melakukan perbaikan disegala bidang sehingga dapat meningkatkan

pendapatan daerah.

2. Kepada masyarakat, khususnya para pengusaha disekitar pantai untuk

lebih giat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang

dimilikinya dengan melihat informasi di media massa masyarakat mampu

menciptakan suatu jenis usaha yang menjadi ciri khas sehingga

pengunjung yang datang terkesan dan ingin kembali ke pantai Tanjung

Medang.

3. Kepada pengusaha disekitar pantai untuk tetap menjaga dan melestarikan

lingkungan sehingga keadaan pantai tetap asri dan indah.

4. Kepada peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan

rujukan untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya.


