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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari pembahasan yang telah dikemukanan di bab sebelumnya, makan 

peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Dalam hal upaya pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan pemerintah 

daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten 

Blitar khususnya Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo dengan membuat 

regulasi yaitu membuat perjanjian kerjasama dengan 3 pihak yaitu Perum 

Perhutani KPH Blitar, Pemerintah Daerah disini Dinas Pariwisata Kebudayaan 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dan Pemerintah Desa. 

Mengembangkan obyek dan daya tarik wisata yang dimiliki, membangun dan 

memperbaiki saran dan prasaran pariwisata,  pembinaan kepada masyarakat 

dan para pelaku usaha pariwisata untuk lebih memahami kewajibannya dalam 

melakukan kegiatan usaha pariwisata. Adapun cara untuk mempromosikan 

wisata Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo yaitu melakukan promosi baik 

melalui media sosial seperti facebook, instagram, website dan aplikasi 

amazing blitar sebagai pemandu wisata elektronik. Menyelenggarakan event 

kepariwisataan dan budaya untuk menarik wisatawan. Mengikuti pameran 

promosi pariwisata. 
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2. Pada pengembangan sektor pariwisata untuk meningkatkan PAD Kabupaten 

Blitar di Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo memiliki faktor pendukung dan 

faktor penghambat. Faktor yang mendukung pengembangan sektor 

pariwisatadi Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo yaitu daya tarik dan ciri 

khas yang dimiliki dari kedua pantai.  Sarana dan prasarana wisata  

terdapatnya loket penjualan tiket masuk, area parkir yang luas, toilet , masjid, 

warung-warung makan , tempat sampah, pos pantau keselamatan, rambu-

rambu peringatan, jaringan  internet untuk berkomunikasi sudah mudah. 

Adanya pengelolaan, perawatan, pelayanan obyek wisata Pantai Serang dan 

Pantai Tambakrejo. Akomodasi yang tersedia di objek wisata Pantai Serang 

dan Pantai Tambakrejo berupa tempat untuk peristirahatan para wisatawan. 

hotel di sekitar lokasi belum ada yang ada hotel di sekitar pusat kota. 

Masyarakat yang ramah tamah, sikap keterbukaan masyarakat terhadap 

wisatawan. Faktor yang menghambat pengembangan sektor pariwisata di 

Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo yaitu masalah sampah yang belum 

memiliki pengelolaan yang efektif. Perlengkapan penyelamatan. Kurangnya 

kesadaran pengunjung dan pelaku usaha wisata akan pentingnya sapta pesona 

pariwisata. Ákses jalan yang  kurang lebar, kurangnya fasilitas bermain anak 

misalnya ayunan, mainan pasir pantai. 

3. Upaya pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan pemerintah daerah 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blitar 

ditinjau dari perspektif ekonomi islam belum ada tetapi tetap  menjaga nilai-

nilai keislaman dan perilaku  masyarakat seperti mewujudkan kemaslahatan 
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umum tidak hanya untuk mencari kentungan untuk pemerintah tetapi juga 

menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, menjaga dan melestarikan alam. 

Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan. 

Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal yang tidak 

melanggar prinsip syariah. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah 

dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah dilengkapi dengan air bersih 

serta alat sholat. Mudahnya untuk menemukan makanan yang halal . selain itu 

Pendaptan asli Daerah dari wisata Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo itu 

berasal dari pajak dan bagi hasil dari perolehan tiket masuk setelah dikurangi 

pajak dan asuransi jiwa yang sudah sesuai dengan perjanjian. Meskipun dari 

pengembangan wisata segi fasilitas dan administrasi yang ada tidak memiliki 

standar yang digunakan untuk menuju wisata berbasis syariah tetapi sudah 

dapat dikatakan sesuai syariah karena memenuhi kebutuhan wisatawan 

muslim dan tetap memelihara toleransi serta nilai-nilai islam.  

 

B. Saran  

Berdasarkan penelitian, analisis, dan kesimpulan di atas dapat dijadikan 

saran bagi pengelolan wisata Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo, yaitu 

diharapkan untuk kedepannya ada penambahan fasilitas-fasilitas lagi seperti 

penambahan area bermain anak-anak, penambahan sarana prasarana dan 

meningkatkan mutu pelayanan. Terus digali potensi yang ada di Pantai Serang dan 

Pantai Tambakrejo agar pengunjung lebih berkesan setelah datang ke objek wisata 

Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo dan memiliki motivasi untuk datang 
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kembali. Sehingga dapat terus meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Blitar. 


