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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data pembahasan hasil 

penelitian tentang strategi pengembangan kawasan wisata pantai Gemah 

maka dapat disimpulkan hasil-hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Strategi pengembangan kawasan wisata pantai Gemah oleh Dinas 

Pariwisata Kabupaten Tulungagung 

Strategi yang digunakan Dinas Pariwisata dalam 

pengembangan kawasan wisata pantai Gemah untuk mencapai tujuan, 

maka disusunlah strategi sebagai berikut: (a) Pengembangan atraksi 

yang alami atau menyatu dengan alam, (b) Pengelolaan pariwisata 

menggunakan tenaga lokal, (c) Peningkatan sarana dan prasarana, (d) 

Penggunaan teknologi dan teknik publikasi dalam proses pemasaran, 

(e) Pengembangan wisata yang berbsis kearifan lokal 

2. Faktor pendukung dan penghambat pengemangan kawasan wisata 

pantai Gemah 

Dalam penelitian ini, faktor pendukungnya adalah daya tarik 

pantai Gemah mulai dari keindahan panorama pegunungan dan 

luasnya lautan samudra Hindia dari atas jalur lintas selatan. Pantai 

Gemah ditumbuhi pohon cemara sehingga menambah kesejukapan 
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pantai. Kondisi  keamanan  kawasan  wisata  pantai Gemah cukup 

baik karena melibatkan warga seitar dan polsek terdekat untuk 

menjaga pantai Gemah. Keamanan diperlukan untuk menjaga 

wisatawan yang berkunjung ke pantai Gemah agar terhindar dari 

tindak kriminalitas yang dilakukan oleh oknum yang tidak 

bertanggung jawab. Sarana dan prasarana yang ada di pantai Gemah 

cukup lengkap mulai dari lahan parkir yang luas, listrik, air, pos 

keamanan, pos informasi, penginapan, warung, masjid, penyewaan 

motor trail, penyewaan ATV, perahu wisata, flying fox, dll. Faktor 

penghambat adalah anggaran dikarenakan dalam pembangunan harus 

sesuai dengan prioritas pengembangan dan kemampuan anggaran 

Kabupaten Tulungagung.  

3. Dampak pengembangan kawasan wisata Pantai Gemah 

Dampak terhadap lingkungan, di pantai Gemah petugas 

kebersihan dan pokdarwis sudah berupaya membersihkan sampah 

yang ada di pantai Gemah namun disisi lain keberadaan warung-

warung yang masih membuang limbah sembarangan mengakibatkan 

pencemaran lingkungan. Dampak terhadap budaya, pantai Gemah 

juga memiliki budaya seperti labuh laut yang menjadi tradisi saat 

bulan suro dan tradisi lokal lainnya seperti jaranan dan reog yang terus 

dilestarikan. Dampak terhadap ekonomi, banyak masyarakat desa 

Keboireng yang sekarang melakukan kegiatan perekonomian di pantai 
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Gemah dengan berdagang penyewaan wahana permainan dan juga 

bergabung dilembaga pengelolaan.  

B. Saran 

Berdasarkan temuan diatas, bahwa dapat diajukan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  Kabupaten Tulungagung 

Dinas Kabupaten Tulungagung perlu melakukan kerjasama 

dengan pihak investor dan memberi kemudahan diperjanjian kerjasama 

agar dapat menarik minat pihak investor guna mempercepat 

pengembangan kawasan wisata pantai Gemah. Selain itu 

meningkatkan pemasaran pariwisata yang berdasarkan pada prioritas 

pengembangan obyek wisata, pangsa pasar, media yang tepat pola 

kerjasama dan kemitraan serta promosi yang berkesinambungan. 

Promosi dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan-kegiatan 

kepariwisataan yang dilakukan dalam rangka menarik wisatawan. Jika 

jumlah wisatawan meningkat dari tahun ke tahun maka diharapkan 

pendapatan pariwisata meningkat juga.  

2. Bagi pengelola pantai Gemah 

Untuk menyediakan parkir agar kendaraan para pengunjung 

agar dapat diatur dengan rapi dan dapat mengurangi keindahan pantai, 

pengelola sebaiknya lebih meningkatkan keamanan di sekitar lokasi 

wisata, hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan 

wisatawan yang berkunjung, guna menekan angka kriminalitas yang 
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terjadi `pada wisatawan, pengelola harus mengembangkan terus 

budaya lokal yang ada di pantai Gemah sebagai daya tarik tersendiri 

bagi wisatawan untuk berkunjung. Pihak pengelola juga harus menjaga 

kebersihan pantai agar wisatawan merasa nyaman. 

3. Bagi pedagang untuk memangang grease trap dan memasang instalasi 

pengolahan air agar dapat mengurangi limbah yang terbuang ke parit 

maupun sungai yang dapat mengakibatkan tercemarnya lingkungan. 

4. Bagi wisatawan apabila mengunjungi obyek wisata hendaknya 

mematuhi peraturan atau himbauan yang ada di pantai Gemah dan juga 

ikut memelihara dan menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan 

obyek wisata agar tidak terjadi kerusakan lingkungan obyek wisata. 

5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan 

maupun kajian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan yang 

sama sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian yang sudah 

diteliti.    

 

 

 

 

 

 

 

 


