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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat 

disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui wisata kuliner ikan bakar 

dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Pantai Konang 

Nglebeng Panggul Trenggalek (Perspektif Ekonomi Islam). Peran dari 

Pemerintah Desa sangat berpengaruh sekali diantaranya melalui 

beberapa tahap pemberdayaan berikut: a) Tahap Penyadaran, b) Tahap 

Transformasi Kemampuan, c) Tahap Pemberian Bantuan  

2. Kendala dan solusi dalam pemberdayaan masyarakat pesisir melalui 

wisata kuliner ikan bakar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

di Pantai Konang Nglebeng Panggul Trenggalek. Ditemukan kendala 

dalam pemberdayaan yaitu diantaranya: a) Bahan baku, b) Kondisi 

cuaca, c) Modal usaha dan d) Penataan parkir yang masih belum 

dikelola. Sedangkan solusi dalam mengatasi kendala dari masalah 

tersebut diantaranya adalah:  Mencari bahan baku dari daerah lain, 

mengawetkan persediaan bahan baku, menabung saat pendapatan 

banyak, pinjam modal usaha dari koperasi atau bank serta mengelola 

tempat parkir agar terlihat indah dan tertata rapi. 
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3. Dampak pemberdayaan masyarakat pesisir melalui wisata kuliner ikan 

bakar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Pantai Konang 

Nglebeng Panggul Trenggalek. Dalam pemberdayaan ini peneliti 

menemukan dua dampak yang terjadi yaitu dampak positif dan negatif. 

Dampak positifnya yang terjadi diantaranya: a) Pendapatan masyarakat 

meningkat, b) Angka pengangguran turun, c) Kesejahteraan Ekonomi 

meningkat. Sedangkan dampak negatif yang terjadi antara lain adalah:        

a) Pencemaran dari sampah dan limbah jeroan ikan, b) Kenakalan 

remaja yang diakibatkan dari semakin ramainya Pantai Konang. 

 

B. Saran 

Berdasarkan temuan penelitian yang didapat, peneliti 

mengemukakan saran sebagai berikut:  

1. Bagi Pemerintah dan Praktisi 

Diharapkan untuk saling terus memberikan dukungan, bantuan dan 

pendampingan sampai pada akhirnya semua elemen masyarakat benar-

benar merasakan kesejahteraan khususnya dalam bidang perekonomian 

2. Bagi Akademik 

Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya dan dapat memperkaya perbendaharaan di kepustakaan 

IAIN Tulungagung. 
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3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan maupun kajian 

lanjutan membahas potensi ekonomi lain seperti kuliner masyarakat 

dan kerajianan masyarakat pesisir dan lainnya yang ada di wilayah 

pesisir utamanya yang berkaitan dengan permasalahan yang sama 

sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian yang sudah penulis 

teliti tentang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melaui Wisata Kuliner 

Ikan Bakar.  


