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Kata Kunci : Perkembangan Infrastruktur, Kondisi Sosial dan Kondisi   

Ekonomi 
Sektor Pariwisata mempunyai kedudukan yang cukup strategis dalam 

dinamika pembangunan di Kabupaten Jepara. Pemerintah daerah bertekad 

mengembangkan sektor pariwisata karena pergerakan wisatawan di Kabupaten 

Jepara mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Salah satu obyek 

wisata yang ada di Kabupaten Jepara yang selama ini dikembangkan menjadi 

kawasan wisata adalah obyek wisata Pantai Kartini. Perkembangan infrastruktur 

yang ada di kawasan obyek wisata Pantai Kartini akan berdampak terhadap 

kondisi sosial dan kondisi ekonomi. 

Populasi responden dalam penelitian ini adalah pedagang dan penyedia 

jasa yang ada di kawasan obyek wisata Pantai Kartini yang berjumlah 42 orang. 

Variabel dalam penelitian ini adalah perkembangan infrastruktur, kondisi sosial 

dan kondisi ekonomi. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode 

angket, metode interview, dan metode dokumentasi. Metode analisis data dengan 

menggunakan analisis deskriptif persentase. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis deskriptif 

persentase perkembangan infrastruktur di kawasan obyek wisata Pantai Kartini 

diketahui menunjukkan cukup baik.Indikator Rumah/tempat tinggal menunjukkan 

bahwa, rumah/tempat tinggal pedagang sebagian besar sudah menempati rumah 

yang tergolong dalam rumah permanen. Untuk indikator lingkungan menunjukkan 

bahwa kondisi lingkungan pedagang tergolong dalam kondisi cukup teratur. 

sedangkan indikator kesenjangan sosial menunujukkan bahwa dampak 

perkembangan infrastruktur terhadap kesenjangan sosial pedagang cukup 

berpengaruh. Untuk indikator Tingkat Pendapatan menunjukkan bahwa tingkat 

pendapatan pedagang terlihat berbeda-beda. Sebagian besar pedagang disana 

memperoleh pendapatan perbulan sebesar <2.000.000 yaitu 25 orang dari total 42 

responden. Untuk indikator kesempatan kerja menunjukkan bahwa dampak dari 

perkembangan infrastruktur terhadap kesempatan kerja adalah cukup 

berpengaruh. Sedangkan indikator kenaikan harga sewa kios menunjukkan bahwa 

kenaikan harga sewa kios yang terjadi kurang tinggi. 

Saran yang diberikan yaitu Kepada pengelola kawasan obyek wisata dan 

Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan/pinjaman modal kepada 

masyarakat di kawasan obyek wisata Pantai Kartini untuk  pengembangan usaha-

usaha jasa di bidang pariwisata, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Jepara maupun bekerjasama dengan pihak swasta 

(stakeholder). Pemerintah perlu meningkatkan promosi wisata baik masyarakat 

lokal maupun daerah lain melalui media massa maupun elektronik. 




