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ABSTRAK 

Yasril Nur Iskandar, 2021, Analisis Aksesibilitas dan Amenitas dalam 

Pengembangan Pariwisata Halal di Desa Nanggewer Kecamatan 

Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya. Program Studi Ekonomi 

Syariah, Fakultas Agama Islam. Universitas Siliwangi 

 Pariwisata halal merupakan cara baru dalam pengembangan pariwisata 

yang menekankan akan pelayanan dan pengelolaan yang ramah bagi wisatawan 

serta menjunjung tinggi budaya masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai islam. 

Desa Nanggewer memiliki potensi dalam pengembangan pariwisata halal karena 

didukung dengan kondisi sosial masyarakat yang islami. Lokasi Desa Nanggewer 

juga dekat dengan Pesantren Suryalaya yang setiap bulannya mengadakan 

manakiban dan menjadi potensi wisatawan muslim karena diikuti oleh banyak 

orang dari berbagai daerah di Indonesia. Maka dari itu, perlu untuk melihat 

bagaimana aksesibilitas dan amenitas yang ada bisa mendukung pada 

pengembangan pariwisata halal, karena aspek tersebut merupakan faktor penting 

dalam pariwisata untuk memudahkan serta membuat nyaman para wisatawan yang 

datang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aksesibilitas dan amenitas 

dalam pengembangan pariwisata halal di Desa Nanggewer. 

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari 

hasil observasi dan wawancara, sementara data sekunder didapatkan dari 

dokumen dan sumber-sumber lain. analisis data menggunakan analisis kualitatif 

Miles dan Huberman yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 

 Hasil penelitian yang ditemukan bahwa aksesibilitas dan amenitas dari 

Desa Nanggewer berdasarkan pada kriteria pedoman pariwisata halal Jawa Barat 

sudah dalam tahap pariwisata ramah muslim (need to have) dengan ketersediaan 

pada fasilitas pariwisata adanya toilet, tempat wudhu dan fasilitas ibadah yang 

memadai. Kemudian dengan kondisi masyarakat yang menjunjung syariat islam 

menjadi jaminan akan kehalalan yang diberikan pada warung – warung yang ada 

serta pada jasa dan rekreasi pariwisata yang mengedepankan pada tafakur akan 

ciptaan Allah SWT dengan atraksi fenomena alam yang masih alami dan asri. 

Namun dari segi kondisi jalan umum Desa Nanggewer perlu adanya perbaikan 

lebih lanjut agar wisatawan semakin mudah untuk bisa mengeksplorasi destinasi 

wisata yang ada di Desa Nanggewer. 
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