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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini yaitu menidentifikasi dampak 

pengembangan objek wisata The Logde Maribaya terhadap kondisi sosial 

ekonomi masyarakat yang berada di Desa Cibodas Kecamatan Lembang 

Kabupaten Bandung Barat, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Dampak dari pengembangan objek wisata The Lodge Maribaya terhadap 

ekonomi adalah meningkatnya jumlah peluang kesempatan kerja bidang 

pariwisata dalam kurun waktu 5 tahun meningkat mencapai 55,39%  dari 

tenaga kerja yang diserap oleh objek wisata yang berada di Desa Cibodas 

Lembang. 

2. Perubahan mata pencaharian masyarakat dapat  dilihat pada sektor pertanian  

ke non pertanian (sektor industri menengah dan besar) yang mengalami 

peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun. 

3. Meningkatnya pendapatan masyarakat pada kurun waktu 5 tahun dengan rata- 

rata prosentase mencapai 9,38% dan pendapatan asli daerah dengan prosentase 

rata-rata mencapai 3,98%. 

4. Kondisi sosial yang terjadi pada masyarakat Desa Cibodas berdampak dari 

adanya kegiatan pariwisata adalah rata-rata penurunan jumlah pengangguran 

yang terjadi pada masyarakat sekitar objek wisata dalam kurun waktu 5 tahun 

dengan rata-rata prosentase mencapai 18,88%. 

5. Penurunan juga terjadi pada jumlah keluarga prasejahtera yang mengalami 

penurunan dalam kurun waktu 5 tahun dengan jumlah prosentase rata-rata 

mencapai 0,68%. 

 
5.2. Saran 

 

Untuk masyarakat sekitar, penanaman kesadaran masyarakat akan arti 

pentingnya pengembangan kepariwisataan, akan membuat masyarakat dapat 

berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan peluang yang ada. Seperti halnya pada 

aspek peningkatan peluang kerja, dalam hal ini masyarakat harus bisa 

memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan yang ada. Contohnya dalam 

penyewaan peginapan atau homestay, masyarakat harus paham betul bagaimana 

mengemas sebuah penginapan atau homestay agar dapat menarik bagi calon 

penghuninya. Dilihat dari pemilihan lokasi yang strategis, fasilitas yang tersedia, 
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bentuk bangunan, sampai dengan pelayanan dan kenyamanan penghuninya. 

Semua sudah dipikirkan dan sangat terencana. Jika hal tersebut dapat 

terwujud, maka salah satu masalah terbesar bagi negara yaitu tingginya 

jumlah pengangguran akan segera dapat teratasi. 

Untuk penelitian selanjutnya bisa dilihat dampak objek wisata The 

Lodge Maribaya terhadap sosial ekonomi masyarakat Desa Cibodas 

Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dengan menggunakan 

metode yang lainnya. 

 


