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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pariwisata menjadi bagian yang sangat penting bagi kehidupan sosial dan 

ekonomi masyarakat. Semakin berkembangnya suatu pariwisata maka semakin 

besar juga dampak yang diterima masyarakat lokal baik itu dampak sosial atau 

pun dampak ekonomi. Hal ini bersadarkan persepsi masyarakat desa kuta, yang 

dimana sampai saat ini dampak positif yang dirasakan masyarakat berdasarkan 

persepsi responden hanya dampak perubahan ekonomi, sedangkan kehidupan 

sosial masyarakat dirasa sudah mengalami perubahan kearah negatif. hal ini 

menjadi gambaran bahwa sesungguhnya di dalam perkembangan pariwisata 

faktor sosial dan faktor ekonomi sangat susah berjalan beriringan, dengan kata 

lain salah satu harus di korbankan. 

2. Berdasarkan hasil analisis faktor terhadap 16 veriabel yang menurut teori 

mempengaruhi perubahan sosial dan ekonomi masyarakat, didapatkan bahwa 

hanya enam varibel yang sangan berpengaruh dengan membentuk  2 faktor. 

Faktor pertama adalah variabel perubahan kebutuhan pokok keluarga, 

pendapatan diluar sektor pariwisata, perubahan kebiasaan berhutang, kesadaran 

pentingnya menabung, sedangnkan faktor kedua adalah variabel perubahan 

tingkat pendidikan dan perubahan penggunaan bahasa asli daerah. 

5.2 Saran  

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis ingin memberikan beberapa saran yang 

berhubungan dengan penelitian ini yang diharapkan dapat menjadi masukan yang 

berharga bagi berbagai pihak yang terkait. Adapun saran yang ingin diajukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk penelitian selanjutnya dalam mengkaji dampak pariwisata diharapkan 

penelitian selanjutnya dapat lebih detail membahas perubahan sosial dan 

ekonomi masyarakat dengan melakukan batasan jangka waktu (before-after) 

berkembangnya pariwisata di wilayah studi, sehingga perubahan sosial dan 

ekonomi dapat diketahaui dengan jelas penyebab perubahan itu terjadi. Karena 

dalam penelitian ini hanya menggunakan data berdasarkan persepsi dari 

masyarakat saja.  
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2. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga bagi penelitian selanjutnya 

diharapkan juga dapat mengukur seberapa besar dampak pariwisata bagi kehidupan 

sosial budaya dan ekonomi masyarakat Desa Kuta dengan salah satu cara 

menggunakan metode analisis regresi.  

 


