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BAB V  

SIMPULAN DAN REKOMENDASI  

 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan data yang di peroleh dan diolah mengenai penelitian yang telah di 

lakukan pada peneliti pada pedagang wisata Pantai Dalegan, dengan menggunakan 

berbagai macam metode atau teknik dalam pengambilan data yang di peroleh, maka 

peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Proposisi pendapatan dalam perspektif risiko keuangan aspek Risk Reduction 

pada pedagang wisata yang mana income / pendapatan disebabkan dari Nilai 

Tambah, Uang dan Resesi untuk mengevaluasi hal buruk yang terjadi dan dapat 

mempelajari atau mengantisipasi dengan berjualan sampingan agar dapat 

mengurangi risiko. 

2. Proposisi pendapatan dalam perspektif risiko keuangan pada aspek Risk 

Acceptence pada pedagang wisata yang mana konsekuensi yang di sebabkan 

berserah diri, sabar dan bersyukur untuk mengelola pendapatan. 

Rasa ikhlas dan berserah diri, mereka berserah diri sepenuhnya kepada Allah 

dari awal hingga berakhirnya urusan. Dengan berserah diri kepada Allah, kita akan 

menjadi tenang sehingga dapat menerima apa pun hasil ikhtiar dengan lapang dada. 

Karena itu, jangan setengah-setengah dalam memasrahkan diri kepada Allah, 

Terakhir adalah rasa syukur, dimana para pedagang bersyukur masih di beri 

perolehan pendapatan yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan 

untuk kerluarganya, dengan rasa bersyukur beliau lebih menghargai pendapatan 

yang di peroleh walaupun lebih sedikit daripada sebelum-sebelumnaya. 
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5.2 Rekomendasi  

Berdasarkan hasil pada penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti dapat di 

peroleh saran yang di berikan oleh peneliti yakni sebagai berikut :  

1. Bagi Pedagang Wisata  

Diharapkan kepada para pedagang Wisata Dalegan dapat mengelola usahanya 

dengan rasa sabar, ikhlas dan bersyukur dan tetap usaha walaupun dalam 

keadaan pandemi dan tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap optimis dalam 

berjualan karena usaha tidak menghianati hasil.   

2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Penelitian ini informan kurang menjelaskan secara detail dan kebanyakan 

jawaban dari informa rata-rata sama, sehingga untuk peneliti selanjutnya 

apabila ingin mengkaji dalam bidang yang sama diharapkan peneliti lebih 

menggali informasi lebih dalam sehingga memancing informan untuk 

menjelaskan lebih detail. Dari hasil penelitian ini tidak dapat menutup 

kemungkinan bahwa akan muncul cara-cara lain yang belum diungkapkan 

dalam penelitian ini, selanjutnya diharapkan dapat mengungkap hal lain 

tersebut dan penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan untuk referensi.  

 


