
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Desa Cidamar mengenai 

Pembangunan Ekonomi Masyarakat melalui Objek Wisata Pantai Jayanti, maka dapat 

disimulkan sebagai berikut: 

1. Keadaan ekonomi masyarakat sebelum adanya objek wisata masih tergolong 

rendah, karena masyarakat hanya mengandalkan hasil dari pertanian saja. 

Sedangkan setelah adanya Objek Wisata Pantai Jayanti penghasilan sebagian 

masyarakat meningkat terutama yang tinggal di sekitar pantai, mereka tidak hanya 

sekedar mengandalkan hasil pertanian namun juga mengandalkan tempat wisata. 

2. Adapun faktor penghambat dalam pengembangan objek wisata guna meningkatkan 

ekonomi masyarakat Desa Cidamar diantaranya adalah:Jalan, lahan parkir yang 

sempit, tidak adanya jembatan penyebrangan untuk menyebrangi sungai, 

lambatnya turunnya dana yang di ajukan pihak pengelola, area tempat wisata yang 

kurang bersih. Sedangkan faktor penunjang dalam pengembangan potensi objek 

wisata pantai Jayanti ini disamping pantainya yang menarik perhatian juga sudah 

tersedia fasilitas-fasilitas atau sarana objek wisata untk dinikmati para wisatawan. 

 

5.2.  Saran 

  Dalam penelitian mengenai pembangunan ekonomi masyarakat melalui objek wisata 

Pantai Jayanti, penulis menyadari bahwa terdapat satu titik kelemahan yang disebabkan 

terbatasnya kemampuan dan pengalaman yang dimiliki untuk melakukan penelitian ilmiah ini. 

Oleh karena itu penulis menyarankan kepada para akademisi untuk dapat lebih memperdalam 



 

 

penelitian ini agar kasus-kasus atau masalah yang sekiranya belum diteliti dalam penelitian ini 

dapat dipaparkan. Adapun saran lain, diantaranya: 

1. Perlu dilakukan pengawasan secara rutin terutama terhadap kegiatan masyarakat 

yang menunjukan adanya kegiatan pembangunan. 

2. Masih perlu dilakukan sosialisasi oleh aparat pemerintah Desa mengenai 

pentingnya pengembangan organisasi terutama bagi masyarakat yang berdomisili 

di Desa Cidamar. 

3. Harus lebih serius menanggapi pengajuan-pengajuan yang di ajukan pengelola 

untuk mengembangkan objek wisata. 

4. Masyarakat harus ikut andil dan ikut bertanggung jawab terhadap segala tugas dan 

program yang diadakan oleh pemerintah. 

5. Keikutsertaan masyarakat dalam pelatihan yang disediakan oleh pemerintah sudah 

ada. Akan tetapi, akan lebih baik lagi jika dalam pelaksanaannya ditambah dengan 

keterbukaan masyarakat menerima hal-hal baru. 

 

 

 


