
126 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraianan pemaparan hasil penelitian maka peneliti 

menarik kesimpulan: 

1. Potensiwisata yang ada di pantai sine Tulungagung 

Potensiwisata yang ada di pantai sine merupakan potensi wisata 

yang sangat besar yang menjadikan salah satu daya tarik para wisatawan. 

Pantai Sine merupakan salah satu tempat wisata pantai yang kaya akan 

keindahan alamnya. Adapun potensi wisata yang terdapat di pantai sine 

adalah Panorama alamnya, Danau Cinta, Cemara Sewu, Sunrise. dan 

Budaya masyarakat. Selainitu, terdapat juga area camping dan wisata 

kuliner yang dijadikan sebagai salah satu sector usaha masyarakat sekitar 

pantai.  

2. Sektor usaha yang dikembangkan masyarakat pantai sine 

Keindahan dan potensi yang dimiliki pantai sine tidak hanya 

sekedar mengundang minat wisatawan untuk berkunjung, tetapi juga 

menumbuhkan minat masyarakat sekitar untuk membuka sektor usaha. 

Hal tersebut menumbuhkan inovasi masayarakat sekitar untuk 

membuka sektor usaha. Sektor usaha yang didirikan masyarakat sekitar 

pantai cukup beragam seperti  nelayan, warung makan, cafe, penjual 

ikan , pedangang keliling, dan pedagang kelontong.  
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3. Upaya masyarakat dalam memanfaatkan potensi wisata pantai sine 

untuk pengembangan usaha 

Upaya yang dilakukan masyarakat dalam pengembangan usaha 

mereka untuk menarik minat para wisatawan adalah dengan cara 

perbaikan fasilitas dan pengembangan dalam bidang pemasaran. Hal 

inilah yang dimanfaatkan untuk mengembangan usahanya. Dalam 

pengembangan usahanya tergantung pada omset yang didapat dari 

setiap pemilik usaha. Bagi pemilik usaha yang bermodal besar seperti 

cafe, mereka mengembangkan usahanya dengan cara menyediakan 

fasilitas yang lengkap yang dapat menarik banyak minat pengunjung. 

Kemudian dari penyediaan fasilitas yang lengkap tersebut pemilik 

usaha berharap mendapatkan pendapatan yang lebih dari modal awal 

yang dikeluarkan. 

4. Dampak usaha masyarakat dalam meningkatkan penghasilannya 

Dampak yang ditimbulkan dari adanya potensi wisata pantai sine 

adalah mengurangi tingkat pengangguran masyarakat sekitar pantai, 

peluang untuk berwirausaha semakin besar, membuka lapangan usaha 

bagi masyarakat sekitar, pendatan masyarakat semakin meningkat dan 

semakin meningkat pula tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar 

pantai. 

 

 



128 
 

 
 

B. Saran 

Saran yang dapat peneliti kemukakan dari hasil penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Kelompok Sadar Wisata 

Penambahan fasilitas dan perawatan potensi alam sangatlah penting 

untuk di jaga oleh masyarakat sekitar khususnya bagi Pokdarwis. 

Potensi yang sudah ada seharusnya lebih dikembangkan oleh pengelola 

wisata agar minat wisatawan berkunjung semakin banyak, selain itu 

fasilitas seperti sarana ibadah, toilet, tempat untuk bersantai dan lainnya 

yang sangat penting untuk ada dan dirawat keberdaanya. 

2. Bagi Pelaku Usaha 

Masyarakat sekiar yang membuka usaha seperti warung makan, 

hendaknya tetap menjaga kebersihan dan merawat lingkungan agar 

tidak mencemari lingkungan. Selain itu, para pelaku usaha hendaknya 

menyamaratakan harga-harga makanan yang di jual antara satu penjual 

satu dengan yang lainnya.  


