
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN. 

Berdasarkan paparan data hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dijelaskan peneliti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Tinjauan perspektif Islam dalam pengembangan kawasan Wana Wisata Air Panas 

Padusan Pacet telah mengarahkan sebagian kegiatan kepariwisataanya sesuai 

dengan konsep pariwisata syariah. Meskipun masih ada sebagian kegiatannya 

yang belum di arahkan atau sesuai. Adapun pengembangan yang telah sesuai 

terdapat 12 aspek diantaranya; memiliki citra aman dan positif, memiliki sarana 

toilet yang sesuai wisata syariah, tersedia tempat ibadah (mushola dan masjid) 

kegiatan pariwisata tidak mengarah tindak politeisme / sex bebas, masyarakat 

berpakaian sopan di zona tujuan wisata, menjadi tempat kebangkitan budaya nilai 

Islam, memberikan keuntungan ekonomi, menjaga kearifan budaya lokal, lokasi 

yang strategis, tersedia makanan dan minuman yang halal, dan tempat wisata tidak 

bertentangan dengan prinsip Islam. Sedangkan pengembangan yang belum sesuai 

terdapat 8 aspek diantaranya; belum tersedia tempat wudhu yang terpisah, belum 

tersedia acara pariwisata yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat muslim, 

belum tersedia layanan trasportasi sesuai pariwisata syariah, belum memiliki 

wahana kolam renang atau berendam khusus laki-laki dan perempuan, pelayanan 

masih bersifat umum, belum memiliki pemandu / guide wisata, dan belum tersedia 

rumah makan yang sesuai standar Internasional pelayanan halal. 



 

 

2. Hasil analisis SOAR yang dilakukan peneliti pada strategi pengembangan 

kawasan Wana Wisata Air Panas Padusan Pacet, terdapat identifikasi sasaran 

strategi yang difokuskan penerapannya untuk strategi jangka pendek dan strategi 

jangka panjang. Strategi jangka pendek kawasan Wana Wisata Air Panas Padusan 

Pacet mencakup strategi mempertahankan keeksistensian kawasan Wana Wisata 

Air Panas Padusan Pacet, strategi pengembangan promosi Wana Wisata Air Panas 

Padusan Pacet, dan strategi meningkatkan peran serta masyarakat untuk berperan 

aktif dalam pengembangan kawasan Wana Wisata Air Panas Padusan Pacet. 

Sedangkan strategi jangka panjang kawasan Wana Wisata Air Panas Padusan 

Pacet mencakup strategi memperkuat kerjasama dengan pihak investor luar untuk 

pengembangan pariwisata dan strategi mempersiapkan rencana pengembangan 

kawasan Wana Wisata Air Panas Padusan Pacet untuk jangka panjang. Hasil 

analisis SOAR tentang strategi pengembangan kawasan Wana Wisata Air Panas 

Padusan Pacet sesuai dengan teori strategi terdahulu dari Chandler (1962) dan 

Tjiptowardoyo (1995) serta teori pengembangan pariwisata menurut Cooper yang 

mencakup komponen attraction, accessbility, amenitas, ancilarry service, dan 

institutions. 

  



 

 

B. IMPLIKASI. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat dijelaskan implikasi 

secara teoritis dan praktisi sebagai berikut: 

1. Implikasi teoritis. 

Strategi pengembangan kawasan Wana Wisata Air Panas Padusan Pacet 

masih belum seutuhnya optimal, dikarenakan masih ditemukannya masalah yang 

sering menjadi penghambat pengembangan pariwisata di dalam kawasan wana 

wisata. Masalah yang paling menonjol dalam pengembangan kawasan Wana 

Wisata Air Panas Padusan Pacet adalah soal perizinan pembangunan wahana, 

fasilitas, dan sarana prasarana antar pihak pengelola kawasan wana wisata. 

Kesadaran masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam pengembangan 

pariwisata di kawasan Wana Wisata Air Panas Padusan Pacet juga masih kurang 

serta tingkat kebersihan tentang kawasan kawasan Wana Wisata Air Panas 

Padusan Pacet yang masih tergolong rendah. Akibatnya pengembangan pariwisata 

baik secara konvensional maupun di tinjau menurut konteks pariwisata syariah di 

kawasan Wana Wisata Air Panas Padusan Pacet masih belum bisa tercapai dengan 

baik. 

2. Implikasi praktisi. 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak 

pengelola kawasan kawasan Wana Wisata Air Panas Padusan Pacet untuk 

menerapkan alternatif strategi pengembangan pariwisata dengan menyesuaikan 

aspek kekuatan, peluang, dan aspirasi yang dimiliki pada kawasan Wana Wisata 

Air Panas Padusan Pacet, guna mendapatkan hasil yang terbaik bagi 



 

 

pengembangan pariwisata di masa yang akan datang terutama pengembangan 

dalam konteks pariwisata syariah. 

C. SARAN. 

Berdasarkan hasil kesimpulan dan implikasi penelitian di atas, maka peneliti 

memilik saran sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya melakukan penelitian yang lebih 

memfokuskan pada indikator pengembangan pariwisata yang belum ada pada 

penelitian ini, terutama tentang pengembangan pariwisata syariah dan diharapkan 

dapat mengembangkan penelitian ini lebih baik lagi dengan menjangkau faktor-

faktor lain yang belum tersentuh pada penelitian Skripsi ini. 

2. Bagi kedua pihak pengelola kawasan Wana Wisata Air Panas Padusan Pacet, 

untuk lebih meningkatkan dan memperbaiki lagi strategi pengembangan 

pariwisata yang sudah ada maupun yang masih dalam wacana, selain itu 

hendaknya pihak-pihak pengelola lebih bersinegri dan saling mendukung dalam 

segala aspek pengembangan yang kelak diterapkan pada kawasan Wana Wisata 

Air Panas Padusan Pacet. 

3. Bagi masyarakat sekitar hendaknya lebih memahami akan dunia pariwisata 

terlebih ikut serta dalam menjaga citra dari kawasan Wana Wisata Air Panas 

Padusan Pacet. 

4. Bagi wisatawan hendaknya jangan mudah mempercayai tentang berita-berita yang 

kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan mengenai Wana Wisata Air 

Panas Padusan Pacet, serta turut serta menjaga kebersihan di dalam lokasi wisata. 

 


