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ANALISIS DAMPAK HOTEL TERHADAP PERUBAHAN 

KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT 

KECAMATAN GEDONGTENGEN, KOTA YOGYAKARTA 

Abstrak 

Kecamatan Gedongtengen merupakan salah satu kecamatan di Kota Yogyakarta 

yang memiliki jumlah hotel terbanyak. Meningkatnya jumlah wisatawan tiap tahun 

menjadikan kebutuhan akan akomodasi penginapan meningkat. Tahun 2017 tercatat 

sebanyak 160 bangunan hotel berada pada kecamatan ini. Banyaknya hotel 

dikhawatirkan memberikan dampak bagi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. 

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah 1) Mengkaji karakteristik sosial ekonomi 

penduduk di Kecamatan Gedongtengen. dan 2) Mengkaji pengaruh hotel terhadap 

kondisi sosial ekonomi di Kecamatan Gedongtengen. Metode analisis yang digunakan 

ialah analisis deskriptif menggunakan data kualitatif. Teknik pengumpulan data 

melalui survei berupa wawancara guna mendapatkan data primer. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 1) Karakteristik kondisi sosial dan ekonomi masyarakat 

Kecamatan Gedongtengen baik di area dekat, sedang, dan jauh tidak jauh berbeda. 

Tingkat kesadaran akan pendidikan masyarakat tergolong tinggi. Hal ini ditunjukkan 

dengan jenjang SMA/SMK yang mendominasi di tiap area baik untuk para orang tua 

maupun anak. Jumlah tanggungan jiwa dalam satu keluarga memiliki nilai bervariasi 

namun hasil dari penelitian dalam satu keluarga di dominasi dengan anak berjumlah 

dua. Kondisi ekonomi masyarakat terbilang baik hal ini dilihat dari jumlah pendapatan 

masyarakat berkisar antara Rp 1.500.000 hingga Rp 2.000.000 yang mana jumlah ini 

mendekati nilai Upah Minimum Kota (UMK). Banyaknya masyarakat yang 

menyatakan cukup dengan pendapatan yang mereka dapat tiap bulannya dalam 

mencukupi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan tersier, 2) Pengaruh hotel 

terhadap kondisi sosial ekonomi di Kecamatan Gedongtengen tidak terlalu berdampak 

untuk kondisi sosial sedangkan untuk kondisi ekonomi berdampak secara langsung dan 

tidak langsung. Dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi sosial tidak terlalu terlihat 

untuk ketiga area. Masyarakat cenderung dipengaruhi oleh faktor internal terutama 

dalam pendidikan. Dampak langsung dan tidak langsung terlihat pada kondisi ekonomi 

di mana dampak langsung memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat 

sekitar yaitu petugas hotel dan penginapan. Dampak tidak langsung yang ditimbulkan 

oleh adanya hotel ialah meningkatnya jumlah pendapatan pada profesi wirausaha dan 

ojek. Dalam kondisi ekonomi area dekat dan sedang lebih berdampak dibandingkan 

dengan area jauh. 

Kata kunci: Dampak, hotel, sosial, ekonomi 
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Abstract 

Gedongtengen sub-district is part of Yogyakarta that has the highest number of hotels. 

The increasing number of tourists each year makes the need for lodging 

accommodations increase. In 2017, there were 160 hotel buildings in this district. The 

number of hotels is feared to have an impact on the social and economic conditions of 

society. The purpose of this study are 1) To examine the socioeconomic characteristics 

of the population in Gedongtengen District, and 2) Assess the impact of the hotel on 

socio-economic conditions in the Gedongtengen District. The analytical method is 

descriptive analysis using qualitative data. Survey as data collection techniques is used 

to get the primary data. The results showed that 1) Characteristics of the social and 

economic conditions on Gedongtengen Subdistrict, both in the near, middle, and far 

areas are not much different. The awareness of education is relatively high. High school 

or vocational school is dominates in every area for both parents and children. The 

number of dependents in a family has varied values, in one family is dominated by two 

children. The economic condition of the community is good, as seen from the amount 

of community income ranging from Rp. 1,500,000 to Rp. 2,000,000, which is close to 

the value of the “Upah Minimum Kota (UMK)”. 2) Hotel did not have too much impact 

on social conditions while the economic conditions had direct and indirect impacts. 

The impact on social conditions is not very visible in all three areas. Society tends to 

be influenced by internal factor, especially in education. Direct and indirect impacts 

are seen in economic conditions. Direct impact provides new jobs for the surrounding 

community. Entrepreneurial and motorcycle taxi profession has increase amount of 

income causes by indirect impact. Near and middle area have more impact than far 

area. 

Keywords: Impact, hotel, social, economic 

1. PENDAHULUAN 

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu destinasi wisata favorit bagi 

wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Seakan tak kenal waktu, Daerah 

Istimewa Yogyakarta ramai di kunjungi oleh para wisatawan tidak hanya saat musim 

libur tiba tetapi sering kali dijumpai para wisatawan yang sedang menikmati keindahan 

Yogyakarta di hari biasa. Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan jumlah 

wisatawan tiap tahunnya. Meningkatnya jumlah pengunjung tiap tahun tentu memicu 

adanya pembangunan. Pembangunan yang dirasakan salah satunya ialah pembangunan 

Hotel. Akomodasi tempat tinggal selama berlibur merupakan hal yang sangat di 

butuhkan bagi para wisatawan. Hal ini dikarenakan para wisatawan membutuhkan 
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tempat tinggal sementara sehingga dibangunnya hotel atau penginapan. Hotel sering 

kali dibangun di sekitar lokasi objek wisata demi memudahkan para wisatawan.  

Kecamatan Gedongtengen merupakan salah satu dari empat belas kecamatan yang 

berada di Kota Yogyakarta dengan luas wilayah 0,96 km2 dan jumlah penduduk di 

tahun 2017 sebanyak 20.210 jiwa. Tahun 2017 tercatat sebanyak 161 hotel bintang 

maupun non bintang berada pada kecamatan ini. Dengan jumlah hotel yang besar dan 

kepadatan penduduk yang tinggi tidak menutup kemungkinan adanya dampak yang 

ditimbulkan dari keberadaan hotel di Kecamatan Gedongtengen. Dampak yang 

ditimbulkan dapat memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi.  

Keberadaan hotel di Kecamatan Gedongtengen tentunya membawa perubahan untuk 

kondisi fisik maupun kondisi sosial ekonomi warga sekitar. Perubahan kondisi sosial 

dan ekonomi di harapkan menuju perubahan yang lebih baik namun tidak menutup 

kemungkinan adanya perubahan dalam bentuk negatif. Berdasarkan latar belakang 

yang telah dijabarkan adapun tujuan dari penelitian ini ialah mengkaji karakteristik 

sosial ekonomi penduduk di Kecamatan Gedongtengen serta mengkaji pengaruh hotel 

terhadap kondisi sosial ekonomi di Kecamatan Gedongtengen. Tujuan dirumuskan 

guna menjawab pertanyaan penelitian bagaimana karakteristik sosial dan ekonomi 

penduduk di Kecamatan Gedongtengen? Dan bagaimana pengaruh perkembangan 

hotel terhadap kondisi sosial ekonomi di Kecamatan Gedongtengen?  

2. METODE  

Metode yang digunakan ialah analisis deskriptif menggunakan data kualitatif. 

Pendekatan geografi yang digunakan berupa keruangan dengan mempertimbangkan 

pemusatan titik hotel terhadap jarak antar permukiman. Tahapan analisis data kualitatif 

menurut Miles dan Huberman, 1992 yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data, dan pengambilan atau verifikasi. Disajikan dalam bentuk tabel dan diagram guna 

memudahkan dalam pembacaan data. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah survei berupa wawancara guna 

mendapatkan data primer. Survei dilakukan menggunakan kuesioner guna mengetahui 
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karakteristik kondisi sosial dan ekonomi serta dampak dari perkembangan hotel di 

Kecamatan Gedongtengen. Sebanyak tujuh puluh dua responden tersebar di tiga area 

yang telah di tentukan sebelumnya. Terbagi atas tiga area penelitian yaitu dekat, 

sedang, dan jauh yang dilihat dari titik tiap hotel. Area dekat memiliki jarak 100 meter 

dari titik hotel,  area sedang berjarak 100 hingga 200 meter, dan area jauh memiliki 

jarak dengan rentang 200 meter hingga 500 meter. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Kondisi Sosial dan Kondisi Ekonomi Masyarakat 

Karakteristik kondisi sosial pada daerah penelitian dilihat berdasarkan tingkat 

pendidikan dan jumlah anggota keluarga sedangkan untuk karakteristik kondisi 

ekonomi dilihat dari pekerjaan, pendapatan, pengeluaran, serta kepemilikan kendaraan. 

Terbagi atas tiga area penelitian yaitu dekat, sedang, dan jauh yang dilihat dari titik tiap 

hotel. Area dekat memiliki jarak 100 meter dari titik hotel,  area sedang berjarak 100 

hingga 200 meter, dan area jauh memiliki jarak dengan rentang 200 meter hingga 500 

meter. Ketiga area ini memiliki penggunaan lahan berupa perdagangan dan jasa serta 

permukiman. Antara ketiga area ini memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang 

sama. 

Tingkat pendidikan pada daerah penelitian secara keseluruhan baik dari kepala 

keluarga, istri, maupun anak di dominasi oleh jenjang SMA/SMK. Hal ini dapat dilihat 

pada Gambar 3.1. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dapat dikatakan 

cukup. Program pemerintah mewajibkan anak dengan umur tujuh hingga lima belas 

tahun agar wajib belajar minimal sembilan tahun. Hal ini dimaksudkan untuk 

memenuhi pengetahuan dasar tiap individu.  
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Sumber: Olah data survei lapangan, 2020 

Gambar 1 Grafik Tingkat Pendidikan 

 

Variasi tingkat pendidikan pada daerah penelitian tentunya dipengaruhi beberapa 

faktor seperti faktor internal dan eksternal. Hasil analisis menunjukkan bahwa di 

daerah penelitian faktor internal berperan lebih. Jika dilihat dari sisi orang tua adanya 

kemiripan pola yang di mana tingkat pendidikan SMA/SMK mendominasi dan diikuti 

dengan tingkat pendidikan SMP. Tingkat pendidikan tertinggi anak juga di dominasi 

oleh tingkat pendidikan SMA/SMK. Adanya keterkaitan antara pendidikan anak dan 

orang tua yang mana orang tua memengaruhi dalam memilih dan menentukan jenjang 

pendidikan yang akan diambil oleh anak. Tidak jarang dijumpai dari beberapa 

responden yang berlatar belakang pendidikan SMA memiliki anak dengan latar 

belakang pendidikan SMA ataupun SMK. Hal ini dikarenakan orang tua berperan 

sebagai panutan dari anak-anak mereka. Saran dan masukan dari para orang tua 

menjadi sebuah pertimbangan bagi anak dalam menentukan pilihan mereka. Selain 

saran dan masukan diperhatikan juga kondisi ekonomi keluarga tersebut, beberapa dari 

responden memiliki kondisi ekonomi yang tidak terlalu bagus sehingga memungkinkan 

untuk mereka tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. 

Jumlah anak dalam satu keluarga di kecamatan ini di dominasi dengan dua anak. 

Tidak sedikit warga yang memiliki dua anak  ataupun lebih. Dapat di katakan bahwa 

jumlah dua anak atau lebih masih banyak di jumpai pada daerah penelitian. Masyarakat 
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kurang mengikuti anjuran pemerintah akan program Keluarga Berencana (KB) yang 

mana menyarankan dua anak dalam satu keluarga sudah cukup. Jumlah tanggungan 

keluarga yang sedikit maupun banyak merupakan sebuah kesepakatan maupun 

komitmen dalam berkeluarga. Pengambilan data berupa jumlah anak dimaksudkan 

untuk memudahkan dalam membantu analisis kondisi ekonomi. Perbandingan 

persentase dapat dilihat pada Gambar 3.2 

 

Sumber: Survei lapangan, 2020 

Gambar 2 Diagram Lingkaran Jumlah Anak 
 

Kondisi ekonomi suatu masyarakat tak lepas dari mata pencaharian. Pada daerah 

penelitian ada beberapa mata pencaharian yang digeluti oleh masyarakat untuk 

mendapatkan penghasilan. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah maka 

ada delapan jenis profesi yang dijalankan oleh masyarakat di mana wirausaha 

mendominasi daerah penelitian. Delapan jenis profesi tersebut adalah adalah 

wirausaha, aparat desa, wiraswasta, ojek, satpam, petugas hotel, tukang parkir, dan 

penginapan. Jumlah pendapatan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lain tentunya 

berbeda. Pengaruh jarak hotel terhadap permukiman tidak memengaruhi dalam 

menentukan jenis pekerjaan. 

Kendaraan merupakan kebutuhan tersier yang dapat membantu untuk menunjang 

produktivitas kegiatan setiap hari. Layaknya kebutuhan primer, dewasa ini terasa 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kepemilikan kendaraan dalam penelitian dijadikan 

pertimbangan dalam menilai kondisi ekonomi satu keluarga. Asumsi yang diambil jika 
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responden bisa memiliki kendaraan maka kemungkinan untuk mencukupi kehidupan 

sehari-hari terpenuhi. Jika saja kebutuhan tersier dapat terpenuhi maka kemungkinan 

besar kebutuhan primer juga terpenuhi. Hasil survei menunjukkan hanya terdapat dua 

orang responden yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa keadaan ekonomi masyarakat baik. Terbagi atas tiga jenis kendaraan pribadi 

yang dimiliki responden di daerah penelitian yaitu sepeda, sepeda motor, dan mobil. 

Sepeda motor mendominasi di daerah penelitian. Peranan jarak serta hotel tidak 

berpengaruh pada kepemilikan barang maupun kendaraan.  

Daerah penelitian dapat dibilang kondisi ekonomi berkembang dilihat dari berbagai 

macam mata pencaharian yang digeluti oleh masyarakat. Jumlah pendapatan yang 

diperoleh tentunya berbeda tergantung dari pekerjaan masing-masing individu. 

Sebagian besar pendapatan di daerah penelitian yaitu Rp 1.500.000-Rp 2.000.000 per 

bulan dengan persentase sebesar 53%. Responden lebih memilih menyebutkan 

pendapatan mereka sebesar atau setara dengan Upah Minimum Kota (UMK). 

Berdasarkan ketetapan pemerintah daerah Yogyakarta di tahun 2019 UMK Kota 

Yogyakarta sebesar Rp 1.856.800 sedangkan di tahun 2020 sebesar Rp 2.004.000. 

Pendapatan dengan rentang Rp 1.500.000 hingga Rp 2.000.000 memiliki nominal yang 

paling mendekati dengan UMK. Perbandingan persentase dapat dilihat pada Gambar 

3.3. 

 

Sumber: Survei lapangan, 2020 
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Gambar 3 Diagram Jumlah Pendapatan per Bulan 
 

Tiap pekerjaan memiliki pendapatan yang berbeda serta kebutuhan masyarakat 

antara satu kepala keluarga dan yang lainnya berbeda. Tingkat kecukupan pendapatan 

juga menentukan seberapa pentingnya pendapatan untuk mencukupi kebutuhan sehari-

hari yaitu sandang, pangan, papan. Dari hasil penelitian yang didapat ada 64 orang 

menyatakan bahwa penghasilan mereka selama ini sudah cukup dan 5 orang 

menyatakan sangat cukup. Sebanyak tiga responden menyatakan bahwa pendapatan 

yang ia dapat tidak cukup atau kurang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Cukup 

tidaknya pendapatan dalam sebulan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tentunya 

tergantung dari pengelolaan tiap individu dan sikap individu dalam menyikapi hal 

tersebut atau dalam kata lain dinilai secara subjektif. Jumlah tanggungan keluarga serta 

kepemilikan barang juga menjadi perhitungan dalam menentukan kecukupan 

pendapatan. 

3.2 Perubahan Kondisi Sosial dan Kondisi Ekonomi Masyarakat 

Kemunculan hotel di Kecamatan Gedongtengen tidak terjadi secara tiba-tiba 

melainkan bertahap. Tahun awal kemunculan hotel hingga puncak pembangunan hotel 

berdasarkan hasil triangulasi data yang mana hasil survei dan wawancara mendalam 

dengan responden. Menurut responden kemunculan hotel sudah ada sejak tahun 1970 

– 1980an namun untuk jumlahnya tentu masih sedikit sekitar satu atau dua hotel saja. 

Awal dari maraknya pembangunan hotel dirasakan warga mulai tahun 2010 dan puncak 

pembangunan yang merupakan titik krusial terjadi pada tahun 2017.  

Maraknya pembangunan hotel secara keseluruhan tidak terlalu berdampak terhadap 

kondisi sosial masyarakat. Bagi kepala keluarga dan istri tingkat pendidikan di 

kecamatan ini tidak terjadi perubahan begitu pun dengan anak-anak mereka. Dengan 

adanya kemunculan dan pembangunan hotel secara berkala tidak mengubah 

pendidikan para orang tua. Dapat dikatakan dengan adanya hotel tidak menjadikan 

daya tarik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bagi para anak, 

mereka tetap melanjutkan studinya secara bertahap dari SD hingga SMA/SMK namun 
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pada jenjang SMA/SMK terbagi dua golongan di mana akan melanjut untuk ke jenjang 

yang lebih tinggi dan tidak. Mereka yang memilih untuk lanjut ke jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi tidak terpengaruh dengan adanya hotel-hotel di sekitar, dengan kata 

lain jurusan/studi yang mereka ambil bukan di khususkan untuk pariwisata ataupun 

perhotelan. Hanya sedikit yang memilih untuk melanjutkan kuliah di bidang perhotelan 

maupun pariwisata. Dari 72 responden hanya empat orang saja yang memilih 

melanjutkan studi di bidang pariwisata dan perhotelan.  

Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat seperti bersikap individualisme 

maupun gaya hidup yang konsumtif tidak di rasakan masyarakat. Dengan adanya hotel 

tidak membuat kebiasaan atau adat di kampung – kampung luntur. Sejak tahun 2010 

hingga mencapai tahun titik krusial yaitu 2017 tidak terjadi perubahan yang besar 

dalam bentuk positif maupun negatif. Perubahan tentu ada tapi tidak banyak, perubahan 

ini juga tidak terjadi karena adanya hotel. Kemajuan zaman yang menyebabkan adanya 

kemajuan teknologi lebih berperan penting dalam perubahan yang ada. Masyarakat 

sendiri tidak menganggap adanya hotel sebagai sebuah hambatan dalam hidup 

bermasyarakat sehingga adat yang sudah ada sejak dulu masih terjaga hingga saat ini. 

Beberapa responden menyayangkan kondisi ini di mana seharusnya dengan adanya 

hotel – hotel di sekitar dapat membawa sebuah perubahan namun ternyata tidak.  

“Nggak mbak sama aja, disini orangnya gitu-gitu aja, nerima. Malah saya merasa 

rugi soalnya nggak dapet apa – apa dari hotel. Ya pengennya ada apalah yang 

membuat warga jadi lebih kreatif tapi ini sama aja.”- Rais, 33 

Berbeda dengan kondisi sosial, kondisi ekonomi pada kecamatan ini mengalami 

perubahan akibat adanya hotel di sekitar. Perubahan yang terjadi bukanlah sebuah 

perubahan yang besar. Adanya dampak positif terhadap kondisi ekonomi mereka dari 

adanya hotel di sekitar. Tidak semua perubahan merupakan dampak dari adanya hotel. 

Hotel pada daerah penelitian memberikan dampak langsung dan tidak langsung. 

Dampak langsung berupa adanya lapangan pekerjaan baru di sektor perhotelan 

sehingga dapat menaikan kondisi ekonomi seseorang sedangkan untuk dampak tidak 
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langsung meningkatnya pendapatan pelaku usaha maupun pekerja. Profesi yang 

terdampak langsung dengan adanya hotel ialah pekerja hotel dan penginapan.  

Tidak banyak warga yang memiliki pekerjaan menyangkut dengan perhotelan 

sehingga jika keadaan ekonomi mereka meningkat hal ini bukan seutuhnya 

dikarenakan dampak dari hotel. Dampak tidak langsung berkaitan dengan profesi yang 

dijalani antara lain wirausaha, ojek, satpam, dan tukang parkir. Dengan adanya hotel 

seringkali pendapatan meningkat pada waktu-waktu tertentu sebagai contoh saat 

musim liburan. Jika dilihat dari pekerjaan warga banyak warga yang bekerja sebagai 

wirausaha. Usaha-usaha kecil yang di lakukan warga tidak di manfaatkan secara 

maksimal oleh mereka. Target pemasaran mereka ialah warga sekitar bukan untuk 

umum. Warung sembako dan warung makan merupakan usaha yang paling banyak 

dimiliki oleh responden namun warung-warung ini hanya ditunjukkan untuk warga 

sekitar rumah responden. Adapun beberapa responden memiliki usaha yang memiliki 

dampak positif dengan adanya hotel antara lain kos-kosan dan laundry. Kos-kosan 

yang mereka bangun tidak di khususkan untuk para pegawai hotel tetapi karena lokasi 

yang strategis sehingga sering kali kos-kosan di huni oleh pegawai hotel dan pekerja 

lainnya. Sedangkan untuk laundry pendapatan meningkat ketika musim libur atau 

season peak di mana banyak pengunjung hotel menggunakan jasa mereka untuk 

mencuci pakaiannya.  

Responden dengan pekerjaan yang tidak tidak ada kaitan dengan hotel seperti 

aparat desa dan wiraswasta juga mengalami peningkatan sehingga kondisi ekonomi 

mereka meningkat dan membaik. Ekonomi yang membaik bukan di sebabkan dari 

adanya hotel melainkan adanya kebijakan dari tempat mereka bekerja yang 

menyatakan adanya kenaikan upah. Selain itu ada beberapa faktor antara lain kenaikan 

harga pangan dan barang dasar yang akan dijual sehingga akan memengaruhi kondisi 

ekonomi. Hasil wawancara dengan responden, mereka lebih memilih untuk 

mensyukuri apa yang telah mereka dapat berapa pun jumlahnya dan kurangnya 

keinginan untuk berusaha mendapatkan lebih.  
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“Gini – gini aja mbak ekonomi kita. Saya sendiri ya cuma bisa kerja ini. Kalo untuk 

warga sendiri ya sama aja. Kurang kreatif warga jadi nerima aja rezekinya segitu ya 

segitu”- Slamet, 55 

Hotel-hotel yang ada pada dasarnya telah memberikan lapangan pekerjaan yang 

baru untuk warga. Warga pada area dekat memiliki kesempatan lebih untuk 

mendapatkan pekerjaan di bidang perhotelan karena hotel memiliki perjanjian dengan 

ketua RT maupun RW untuk melibatkan warga sekitar. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan beberapa aparat desa, pihak hotel memberikan kesempatan bekerja bagi warga 

sekitar namun hal ini tidak berlangsung lama. Kurangnya skill atau kemampuan warga 

menjadikan salah satu faktor dari bekerja di hotel dalam waktu singkat. Selain itu warga 

sering kali tidak taat pada peraturan, sebagai contoh beberapa warga yang memiliki 

rumah dekat dengan tempat kerjanya sering kali telat. Hal ini tentunya menjadi sebuah 

pertimbangan bagi pihak hotel. Hotel tidak hanya memberikan lapangan pekerjaan baru 

tetapi pihak hotel juga membantu dalam hal finansial untuk mendukung kegiatan yang 

di selenggarakan pihak RT atau RW tempat hotel itu berada.  

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian serta rumusan masalah maka kesimpulan yang di dapat ialah 

sebagai berikut: 

1. Karakteristik kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kecamatan Gedongtengen 

baik di area dekat, sedang, dan jauh tidak jauh berbeda. Tingkat kesadaran akan 

pendidikan masyarakat tergolong tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan jenjang 

SMA/SMK yang mendominasi di tiap area baik untuk para orang tua maupun 

anak. Jumlah tanggungan jiwa dalam satu keluarga memiliki nilai bervariasi 

namun hasil dari penelitian dalam satu keluarga di dominasi dengan anak 

berjumlah dua. Kondisi ekonomi masyarakat terbilang baik hal ini dilihat dari 

jumlah pendapatan masyarakat berkisar antara Rp 1.500.000 hingga Rp 2.000.000 

yang mana jumlah ini mendekati nilai Upah Minimum Kota (UMK). Banyaknya 
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masyarakat yang menyatakan cukup dengan pendapatan yang mereka dapat tiap 

bulannya dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan tersier. 

2. Pengaruh hotel terhadap kondisi sosial ekonomi di Kecamatan Gedongtengen 

tidak terlalu berdampak untuk kondisi sosial sedangkan untuk kondisi ekonomi 

berdampak secara langsung dan tidak langsung. Dampak yang ditimbulkan 

terhadap kondisi sosial tidak terlalu terlihat untuk ketiga area. Masyarakat 

cenderung dipengaruhi oleh faktor internal terutama dalam pendidikan. Dampak 

langsung dan tidak langsung terlihat pada kondisi ekonomi di mana dampak 

langsung memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar yaitu 

petugas hotel dan penginapan. Dampak tidak langsung yang ditimbulkan oleh 

adanya hotel ialah meningkatnya jumlah pendapatan pada profesi wirausaha dan 

ojek. Dalam kondisi ekonomi area dekat dan sedang lebih berdampak 

dibandingkan dengan area jauh. 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian maka penulis bermaksud memberikan saran dan 

masukan dengan harapan dapat bermanfaat baik bagi pihak hotel, masyarakat, maupun 

peneliti selanjutnya. Adapun saran tersebut yaitu: 

1. Bagi peneliti berikutnya, sebaiknya alam penentuan lokasi tidak hanya 

mempertimbangkan jumlah hotel dan jumlah penduduk namun dapat di 

pertimbangkan lagi dari segi sejarah daerah kajian agar memudahkan dalam 

pengambilan sampel. Adapun dalam penelitian berikutnya diharapkan peneliti 

menambah dan mengkaji lebih lanjut penggunaan central point agar hasil yang 

didapatkan lebih maksimal. 

2. Bagi pihak hotel, sebaiknya pihak hotel lebih melibatkan dengan memperhatikan 

dan mendengarkan masukan warga. Hal ini dikarenakan agar warga dapat 

memberikan kritik, saran, maupun keluh kesah dan dapat dijadikan evaluasi bagi 

pihak hotel.  
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3. Bagi masyarakat Kecamatan Gedongtengen, pada dasarnya pihak hotel sudah 

banyak membantu namun sebaiknya masyarakat lebih mendukung dan 

memanfaatkan dari apa yang telah di berikan oleh pihak hotel. 
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