
BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam mengkur tingkat kesejahteraan tidak hanya dilihat dari indikator

objektif saja seperti pendapatan, namum masih ada indikator lainnya yaitu

indikator subjektif yang melengkapi indikator objektif dalam mengukur tingkat

kesejahteraan dan untuk melihat ketimpangan pendapatan dengan mengguanakan

analisis gini ratio. Indikator objektif ini sangat erat hubungannya dengan psikologi

sosial masyarakat. Kesejahteraan dengan indikator subjektif dalam kita lihat dari

tingkat kepuasaan dan kebahagiaan yang dirasakan oleh responden itu sendiri

terhadap 10 indikator dari indikator subjektif yaitu indeks kebahagiaan.

Bagaimana kepuasaan individu terhadap kesehatan, pendidikan, pekerjaan,

pengahasilan, ketersediaan waktu untuk keluarga, hubungan sosial, rumah dan

aset, lingkungan, keamanan dan ketertiban, dan keharmonisan keluarga.

Tingkat kesejahteraan masyarakat yang dipindahkan dari Delta Malvinas

Kota Padang diukur dengan indikator objektif yaitu dengan membandingkan

Rata-rata pendapatan responden dengan UMP Sumatera Barat pada tahun 2018.

Dari hasil didapatkan bahwa sebesar 46,8 persen responden yang berpenghasilan

di atas UMP Sumatera Barat sedangkan 53,2 persen lagi berada dibawah UMP

Sumatera Barat. Ini artinya tingkat kesejahteraan masyarakat dikukur dari

indikator objektif masih belum sejahtera.

Selanjutnya mengukur tingkat kesejahteraan responden dengan menggunakan

pengukuran indikotar subjektif. Ada 10 point dalam indikator yaitu kesehatan,



pendidikan, pekerjaan, pengahasilan, ketersediaan waktu untuk keluarga,

hubungan sosial, rumah dan aset, lingkungan, keamanan dan ketertiban, dan

keharmonisan keluarga. Dari kesepuluh indikator hanya 0,7 persen responden dari

62 responden saja yang merasa tidak puas terhadap tingkat kesehteraannya,

sisanya responden merasa puas dan sangat puas terhadap tingkat kesejahteraannya.

Dapat disimpulkan dari pengkuran indikator subjektif bahwasanya masyarakat

yang dipindahkan dari Delta Malvinas Kota Padang merasa sejahtera dengan

menggunakan indikator subjektif. Dari analisis indeks gini ratio didapatkan nilai

sebesar 0.21303 ini menunjukan bahwa ketimpangan pendapatan rumah tanggga

yang dipindahkan dari Delta Malvinas Kota Padang tergolong rendah.

5.2 Saran

Penelitian ini bisa menjadi masukan dalam peningkatan kesejahteraan di Kota

Padang, khususnya masyarakat yang dipindahklan dari delta malvinas dengan cara

memberikan layanan dan fasilitas serta keamanan agar tercapainya kepuasaan

terhadap indikator objektif maupun subjektif. Adapun saran yang dapat diajukan

dalam penelitian ini adalah:

a) Untuk penulis selanjutnya, penulis merasa masih sangat banyak kekurangan-

kekurangan dari segi isi maupun tulisannya. Harapannya tulisan ini bisa menjadi

referensi untuk peneliti selanjutnya dan memperbaiki apa yang kurang dari tulisan

ini.

b) Kepada Pemerintah daerah khususnya Kota Padang lebih memperhatikan

kesejahteraan masyarakat yang dipindahkan dari Delta Malvinas Kota Padang

dengan memperhatikan semua aspek yang dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat seperti peningkatan layanan kesehatan, memberikan bantuan dan

modal usaha atau menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi mereka.

Memberikana keamanan, menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih serta

sarana dan prasarana lainnya agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam

meningkatkan kepuasan mereka.



c) Untuk masyarakat diharapkan mampu memilih pekerjaan untuk dapat

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan


