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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian tentang fungsi sosial ekonomi masyarakat di sekitar 

rumah sakit Prof. Aloe Saboe di kelurahan Wongkaditi Kecamatan Kota utara 

Kota Gorontalo maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Maka dapat disimpukan bahwa Pekerjaan sektor informal di sekitar 

Rumah Sakit Aloe Saboe telah menopang Ekonomi Keluarga dari para 

pekerja Sektor Informal. 

2. Data jumlah pekerja Sektor informal di Sekitar rumah sakit Prof Aloe 

Saboe yaitu sekitaran 10 orang lebih dimana disitu ada yang berprofesi 

sebagai pedagang kaki lima , tukang parkir, dan pembawa bentor. Dari 

situ  mereka bisa memberikan dan memenuhi kebutuhan keluarganya serta 

bagaiamana cara dapat menghadapi suatu realita kehidupan masyarakat 

dalam menghadapi tingginya kebutuhan rumah tangga. 

3. Dari begitu banyaknya kehidupan para wanita atau  dengan menghadapi  

banyakanya pekerjaan rumah dari mengurus urusan rumah, keluarga  anak 

sampai mampu memberikan kontribusi kepada keluarga, di samping itu 

mereka mendirikan usaha kecil-kecilan seperti mendirikan kios dan 

warung makan karena menurut mereka usaha tersebut berdiri pada lokasi 

yang strategisyakni dekat dengan dengan area rumah sakit Prof Aloe 

Saboe..dan bisa meningkatkan pendapatan mereka.  
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4. Mereka para pekerja sektor Informal bekerja seadanya pada lapanagan 

usaha kecil  apa saja yang tidak membutuhkan keterampilan manajerial 

dan pendidikan tinggi Alasan masyarakat bekerja sebagai sektor informal 

mereka juga memiliki tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapainya salah 

satu tujuan mereka adalah adanya kebutuhan ekonomi. Dalam kehidupan 

ekonomi tentu saja tidak semua masyarakat berasal dari keluarga mampu, 

namun berasal dari berbagai golongan ekonomi. 

5. Upah    pedagang   yang   berjualan di sekitar area rumah sakit Prof Aloe 

Saboependapatan mereka tidak menentu, tergantung dari banyaknya 

pembeli yang ingin membeli dagangan mereka.begitu juga pendapatan 

tukang  parkir pendapatan mereka tergantung banyakanya kenderaan 

pengunjung rumah sakitProf Aloe Saboe. 

5.2 Saran 

Sehubungan dengan  penelitian ini, peniliti mengemukakan saran sebagai 

berikut : 

1. Pemerintah setempat harus dapat mengetahui dan memahami seperti apa 

karakteristik dari masyarakat yang ada di sekitar rumah sakit aloe saboe 

baik dilihat dari segi strastifikasinya, tipologinya dengan pengelompokan 

dari penghasilan yang berbeda diperoleh baik perharinya perbulanya dan 

pertahunya serta dari segi kondisi kehidupan keluarga yang ada di sekitar 

rumah sakit aloe saboe sampai dengan bagaiamana di dalam pemenuhan 

kebutuhan ekonomi keluaraganya. Dengan memahami dan mengetahuinya 
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maka diharapakan agar pemerintah memiliki alternatif dalam hal 

memberikan bantuan bagi kelompok masyarakat. 

2. Untuk menanggulangi ekonomi lemah yang ada di sekitar rumah sakit 

perlu adanya kerjasama dari semua kalanagan baik pihak rumah sakit, 

masyarakat setempat maupun dari pihak kelurahan daerah dan provinsi 

untuk dapat menanggulangi ekonomi  lemah masyarakat sekitar rumah 

sakit dengan melihat faktor yang mempengaruhinya baik faktor alam 

maupun faktor non alam agar dapat bersama-sama mencari solusi dalam 

menanggulangi masalah ekonomi lemah dikalangan masyarakat sekitar 

rumah sakit. 
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