ABSTRAK
Fatkhul Muslimin, 2014. Geliat Bisnis Warung Kopi Pangkon Di Sekitar Lokasi
Wisata Religius Makam Sunan Drajat Di Kawasan Lamongan. Skripsi Program Studi
Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
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Geliat bisnis warung kopi pangkon disekitar lokasi wisata religius makam
Sunan Drajat adalah sebuah bentuk usaha oleh beberapa orang dalam mencukupi
perekonomian hidupnya dengan mendirikan sebuah warung kopi yang berada
disekitar lokasi makam Sunan Drajat serta menggunakan cara dengan mempekerjakan
pelayan perempuan sebagai salah satu alat untuk menarik pelanggan yang
kebanyakan adalah pemuda.
Fokus penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai kajian dalam skripsi ini
adalah 1.) Apa yang melatar belakangi pemilik warung kopi pangkon memilih tempat
yang berdekatan dengan lokasi wisata religius makam sunan drajat? 2.) Bagaimana
tanggapan masyarakat sekitar dan peziarah menggenai keberadaan warung kopi
pangkon di sekitar lokasi wisata religius makam sunan drajat? 3.) Mengapa pemilik
warung mengambil inisiatif dengan mempekerjakan remaja perempuan sebagai
pelayan warung kopi pangkon?
Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif,
agar memperoleh data penelitian yang bersifat mendalam. Teknik pengumpulan data
yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data
juga diperoleh ialah berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer
merupakan data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan. Sedangkan
data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui data
dari hasil dokumentasi maupun lainnya. Data yang diperoleh kemudian disajikan
secara deskriptif dan dianalisis dengan menggunakan teori fungsionalisme struktural
Talcot Parson yang akan dimulai dengan empat fungsi penting untuk semua sistem
“tindakan”, yang terkenal dengan skema AGIL.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Geliat Bisnis Warung Kopi
Pangkon Di Sekitar Lokasi Wisata Religius Makam Sunan Drajat Di Desa Kecamatan
Paciran Kabupaten Lamongan, dengan menjawab dari rumusan masalah ialah :
Alasan pemilik warung dalam mendirikan usaha warung kopi pangkon yang
berdekatan dengan lokasi wisata religius makam Sunan Drajat adalah karena unsur
keterpaksaan. Masyarakat sekitar lokasi makam secara keseluruhan menyatakan
keberatan atas keberadaan warung kopi pangkon dengan berbagai-macam alasan yang
pada intinya masyarakat menginginkan warung-warung tersebut untuk dipindahkan
ditempat lain. Alasan pemilik warung mempekerjakan pelayan perempuan adalah
karena hanya dengan cara itulah warung mereka mendapatkan banyak pelanggan
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