
 

 

ABSTRAK 

DEPI PRAMANA : “PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT 

MELALUI OBJEK WISATA PANTAI JAYANTI”. (Penelitian di Desa 

Cidamar Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur). 

 

 Penelitian ini berangkat dari permasalahan mengenai pembangunan. 

Pembangunan adalah pertumbuhan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Setiap 

pembangunan bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Pembangunan awalnya 

dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena, sebuah masyarakat 

akan dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi 

masyarakat tersebut sangat tinggi dan mengalami perubahan. Salah satu 

pembangunan yang mampu menaikan taraf ekonomi masyarakat ke arah yang lebih 

sejahtera merupakan pembangunan pada sektor pariwisata. Jayanti Merupakan sektor 

pariwisata yang bisa menaikan ekonomi masyarakat Cidamar. 

 Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial-

ekonomi masyarakat Desa Cidamar sebelum dan sesudah adanya objek wisata pantai 

jayanti, faktor penunjang dan penghambat dalam pengembangan potensi objek wisata 

pantai jayanti. 

 Penelitian ini didasarkan pada teori pembangunan W. W. Rostow. 

Pembangunan ekonomi atau proses transformasi suatu masyarakat tradisional 

menjadi masyarakat modern merupakan proses yang multidimensional. Pembangunan 

ekonomi bukan berarti hanya perubahan struktur ekonomi suatu negara tetapi juga di 

tunjukan oleh peranan berbagai sektor seperti pertanian, industri dan pariwisata. Teori 

pembangunan menurut Rostow didasarkan pada  lima tahapan yaitu masyarakat 

tradisional, pra-kondisi tinggal landas, tinggal landas (Lepas Landas), menuju 

kedewasaan, dan era konsumsi tinggi. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan karena keterkaitan masalah 

yang dikaji dengan sejumlah data primer dari subjek penelitian. Data yang 

dikumpulkan diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak pemerintah 

Desa Cidamar, pihak pengelola dari dinas pariwisata, dan masyarakat Desa Cidamar. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwasanya objek wisata pantai Jayanti mampu 

meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Keadaan ekonomi masyarakat sebelum 

adanya objek wisata masih tergolong rendah, hal ini ditunjukan dengan rumah-rumah 

yang masih panggung dan pendapatan masih dibawah 1jutaan. Sedangkan, setelah 

adanya Objek Wisata Pantai Jayanti pendapatan masyarakat meningkat, dengan 

membuat warung-warung, penginapan di area pantai. Pantai jayanti didukung dengan 

sarana prasarana seperti penginapan, taman bermain. Sedangkan faktor penghambat 

salah satunya adalah lambat turunnya dana dari pemerintah untuk mengembangkan 

potensi objek wisata, seperti tidak adanya jembatan penyebrangan yang menuju 

pantai. 


