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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis 

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Blitar dalam 

mengembangkan sektor pariwisatanya yakni dengan menggunakan 

strategi pendekatan kepada masyarakat sekitar obyek wisata dan 

menggunakan teknik pengembangan carrying capacity (daya dukung 

wisata), mengadakan pelatihan dan penyuluhan sadar wisata, 

melakukan promosi melalui media sosial dan elektronik, mengikuti 

pameran-pameran budaya diluar dan didalam daerah. Sektor pariwisata 

telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) 

Kota Blitar, walaupun pendapatan yang bersumber dari sektor 

pariwisata tidak selalu meningkat jumlahnya. Hal ini ditandai dengan 

belum meratanya sarana dan prasarana yang ada di kawasan objek 

wisata sebagai penunjang untuk menarik minat para wisatawan serta 

belum diputuskannya kawasan strategis untuk daerah Kota Blitar. 

2. Pengembangan dan pengelolaan pariwisata pada Kota Blitar telah 

sesuai dengan prinsip Islam walaupun terkadang masih saja ada 

wisatawan yang melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh 
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agama. Maka dalam hal ini, pemerintah telah  meminimalisir tindakan-

tindakan yang tidak diinginkan, selain itu pemerintah Kota Blitar telah 

menjalankan tugasnya dengan cukup baik sesuai dengan Syariat Islam 

dalam hal menata, merawat, menjaga, memanfaatkan, dan 

melestarikan kekayaan alam yang diciptakan oleh Allah SWT. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka 

penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat 

bermanfaat bagi lembaga maupun bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Bagi pihak lembaga  

Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa pariwisata merupakan salah 

satu sumber daya yang paling penting dan utama dalam menunjang 

peningkatan asli daerah (PAD) Kota Blitar, untuk itu perlu dilakukan 

peningkatan dalam pendayagunaan dan pengelolaannya, agar tujuan 

yang di harapkan dapat tercapai secara maksimal. Hasil penelitian 

terkait strategi pengembangan pariwisata di Kota Blitar secara umum 

sudah menunjukkan hasil yang cukup baik. Namun secara khusus perlu 

adanya peningkatan yang lebih baik lagi, diantaranya berdasarkan hasil 

temuan peneliti terkait sarana dan prasarana pada obyek wisata, hal 

yang memiliki kecenderungan paling rendah adalah tentang kebersihan. 
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Dalam hal ini diharapkan pihak obyek wisata dapat meningkatkan lagi 

kebersihan yang ada pada obyek wisata tersebut, demi meningkatkan 

kenyamanan para pengunjungnya. 

1. Bagi peneliti selanjutnya 

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti 

selanjutnya adalah : 

a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak 

sumber maupun referensi yang terkait dengan strategi 

pengembangan pariwisata agar hasil penelitiannya dapat lebih 

lengkap dan lebih baik lagi. 

b. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih mempersiapkan diri 

dalam proses pengambilan data, pengumpulan data, dan segala 

sesuatunya sehingga penelitian dapat dilakukan dengan lebih baik 

lagi. Peneliti selanjutnya juga diharapkan ditunjang pula dengan 

wawancara dengan sumber yang kompeten dalam mengkaji 

strategi pengembangan pariwisata. 

 


