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Tempat hiburan karaoke merupakan suatu tempat hiburan tersendiri bagi 
kebanyakan orang, begitu pula bagi masyarakat Kabupaten Pati, karena hiburan 
karaoke bisa membuat keadaan lebih rileks setelah seharian bekerja dan mengisi 
waktu luang. Keberadaan tempat hiburan karaoke tentunya dapat berdampak pada 
kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar tempat hiburan karaoke baik secara 
ekonomi maupun sosial, karena dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar tempat 
hiburan karaoke untuk mencari nafkah. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini : (1) Bagaimanakah dampak 
sosial tempat hiburan karaoke terhadap masyarakat sekitar? (2) Bagaimanakah 
dampak ekonomi tempat-tempat karaoke di Kabupaten Pati terhadap pengusaha, 
pembangunan daerah, dan masyarakat sekitar tempat hiburan karaoke? Tujuan 
penelitian : Untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak tempat-tempat 
karaoke di Kabupaten Pati terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Pati. 
Manfaat penelitian : (1) manfaat teoristis : Memperoleh data tentang dampak 
sosial ekonomi tempat-tempat karaoke di Kabupaten Pati bagi pengusaha, daerah, 
dan masyarakat sekitar tempat hiburan karaoke. Manfaat praktis : Bagi 
masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bacaan untuk 
menambah wawasan tentang kehidupan masyarakat mengenai tempat hiburan 
karaoke yang berdampak pada sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Pati. 

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang 
mempunyai sifat deskriptif yaitu permasalahan yang dibahas dilakukan dengan 
cara menggambarkan/menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan suatu 
keadaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan cara reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tempat hiburan karaoke di 
Kabupaten Pati berpengaruh pada aspek sosial dan aspek ekonomi. Aspek sosial, 
dampak positifnya adalah : mengurangi pengangguran dan membuka lapangan 
kerja, membuat kehidupan malam Kota Pati semakin ramai. Dampak negatifnya 
adalah : gaya hidup masyarakat semakin meningkat, rawan persaingan dalam 
bentuk usaha maupun kehidupan secara bebas, kegiatan porstitusi di meningkat. 
Aspek ekonomi, dampak positifnya adalah : ikut menyumbang/menambah 
pemasukan daerah, meningkatkan taraf hidup sebagian orang. Dampak negatifnya 
adalah : masyarakat makin tambah konsumtif. Musik yang disukai oleh 
pengunjung tempat hiburan karaoke di Kabupaten Pati adalah jenis musik 
dangdut, campursari, pop dan house music.  

Saran untuk pengusaha lebih mematuhi aturan yang berlaku, Pemerintah 
Daerah harus mengatur kembali keberadaan tempat hiburan karaoke sehingga 
tidak ada lagi pro dan kontra mengenai tempat hiburan karaoke di Kabupaten Pati.  


