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ABTRAKSI 

Perkembangan pariwisata dari tahun ke tahun terns meningkat mendorong 
kita untuk lebih mengembangkan pariwisata yang ada di Indonesia. Bangsa 
Indonesia kaya akan potensi wisata yang tersebar di seluruh pelosok nusantara, 
dimana kesemuanya itu layak untuk di kembangkan dan di jadikan suatu obyek 
wisata andalan. 
Akan tetapi sampai saat ini masih banyak obyek-obyek wisata di suatu 
daerahlkota keeil belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, 
padahal obyek-obyek wisata tersebut apabila di kembangkan dan di kelola dengan 
baik akan dapat mendatangkan devisa bagi pemerintah. Dengan di 
kembangkanya suatu obyek wisata akan banyak memberikan dampak positif bagi 
pemerintah daerah dan penduduk sekitar obyek wisata, karena dapat membuka 
usaha barn dan juga dapat mengurangi pengangguran, oleh karena itui 
pengembangan obyek wisata sangat di perlukan akan tetapi tidak semua obyek 
wisata dapat di kembangkan dengan baik. 
Hal ini di karenakan terbatasnya dana yang tersedia seperti yang dialami oleh 
obyek wisata Pantai Pelang yang ada di kota Trenggalek. 
Metode penelitiaan yang di ambil adalah metode penelitiaan kualitatif karena 
peneliti dapat mengamati dan meneeritakan seeara langsung tentang keadaan 
obyek wisata Pantai Pelang, selain itu peneliti juga mendapatkan gambaran 
tentang pengembangan obyek wiasata Pantai Pelang di masa mendatang. 
Diharapkan dengan penelitiaan ini pemerintah mengetahui potensi obyek wisata 
di pantai pelang dan di harapkan pemerintah bernsaha untuk membuat langkah
langkah dalam mengembangkan obyek wisata Pantai Pelang karena 
pengembangan suatu obyek wisata dapat memberikan banyak manfaat bagi 
pemerintah itu sendiri dan juga bagi masyarakat. 




