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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

         Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Dampak 

Keberadaan Wisata Religi Makam Bung Karno Terhadap Masyarakat di Kota 

Blitar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peluang usah di sekitar objek wisata religi makam Bung Karno di Kota Blitar 

banyak masyarakat yang memanfaatkan wisata religi makam Bung Karno 

dengan cara berwirausaha, antara lain dengan cara membuka berbagai toko 

seperti: a) Toko pakaian/konveksi. b) Toko aksesoris. c) Toko makanan. d) 

Warung makan, adapun wirausaha lain yang dilakukan oleh masyarakat ialah 

dengan membuka jenis wirausaha berupa penginapan dan ponten umum, serta 

becak wisata. Semua jenis wirausaha ini dilakukan oleh masyarakat Kelurahan 

Bendogerit karena memang yang memanfaatkan lokasi sekitar makam Bung 

Karno dengan membuka berbagai jenis usaha adalah masyarakat Kelurahan 

Bendogerit sendiri.  

2. Adapun dampak keberadaan wisata religi makam Bung Karno terhadap 

perekonomian masyarakat di Kota Blitar ada dua: a) Dampak sosial berupa 

mengubah status sosial, menambah pendidikan, dan menambah wawasan. b) 

Dampak ekonomi berupa meningkatnya pendapatan warga sekitar wisata religi 

makam Bung Karno dan menambah lapangan pekerjaan. 
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3. Wisata religi makam Bung Karno di Kota Blitar berhasil meningkatkan 

pendapatan masyarakat sekitar makam Bung Karno sesuai teori dan praktik 

yang ada. Bentuk kesejahteraan ekonomi masyarakat disekitar wisata religi 

makam Bung Karno seperti masyarakat dapat menciptakan lapangan pekerjaan, 

dengan cara membuka wirausaha karena merasa ada peluang sosial. Adanya 

objek wisata religi makam Bung Karno membawa dampak pada peningkatan 

pendapatan masyarakat Kota Blitar, khususnya yang berada disekitar lokasi 

wisata dan peningkatan penghasilan ini akan terasa cukup signifikan apabila 

ada acara Haul makam Bung Karno. 

 

B. Saran 

1. Dinas Pariwisata Kota Blitar. Diharapkan bisa mendampingi serta membina 

secara serius dan maksimal mengenai pengolahan usaha di sekitar wisata religi 

makam Bung Karno. Serta lebih membuka peluang bagi masyarakat luas untuk 

ikut serta memanfaatkan wisata religi makam Bung Karno yang berada di 

Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. 

2. Bagi pedagang sekitar wisata religi makam Bung Karno. Diharapkan tetap 

menerapkan usahanya dan lebih mengembangkan lagi usaha yang dimiliki agar 

bisa memaksimalkan potensi usaha yang ada. 

3. Bagi Akademik 

Diharapkan bisa menambah pembendaharaan perpustakaan di Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, sehingga bisa menambah pengetahuan dan 

informasi bagi adik tingkat untuk melakukan penelitian yang sama. 
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4. Untuk peneliti selanjutnya 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan maupun kajian lanjutan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang sama dengan studi kasus yang lebih luas, 

sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian yang sudah penulis teliti 

mengenai Dampak Keberadaan Wisata Religi Makam Bung Karno Terhadap 

Perekonomian Masyarakat di Kota Blitar. 

 



 

 

 

 


