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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisa  penulis mengenai “Kelayakan Pantai Anyer Banten 

Sebagai Tempat Rukyat al-Hilal” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  

Latar belakang atau alasan Pantai Anyer Banten dijadikan sebagai tempat 

rukyat al-hilal yaitu sebagai berikut : yaitu dari segi historis Pantai Anyer Banten 

sudah digunakan menjadi tempat rukyat al-hilal sejak tahun 1980 hingga sekarang. 

dari faktor aksesibilitas pantai anyer banten ini mudah dijangkau oleh berbagai 

transportasi, mudah dalam mencari penginapan untuk bermalam serta akses daya 

listrik yang tersedia untuk penunjang alat bantu rukyat al-hilal yang menggunakan 

energi listrik.  

Faktor alam yang terdapat di Pantai Anyer Banten diketahui bahwa 

penghalang fisik di sebelah selatan berada pada azimuth 236,23 derajat atau 33o 46,2’ 

sebelah selatan titik barat Mempunyai view yang bagus ke arah ufuk barat, bahwa 

penghalang fisik di sebelah utara berada pada azimuth 318,20 derajat atau 48o 12’ 

sebelah utara titik barat. Dengan batasan 48o 12’ sebelah selatan titik barat ini 

menjadikan pantai Anyer Banten juga layak digunakan sebagai tempat rukyah al-

hilal.   

Tingkat polusi kecil  disebabkan karena jauhnya kawasan industri dan pabrik 

dari pantai Anyer Banten, tingkat polusi cahaya cukup rendah dikarenakan pantai 

Anyer Banten cukup jauh dari pelabuhan. 
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B. SARAN 

1. Kegiatan rukyat al-hilal di pantai Anyer Banten harus lebih ditingkatkan 

karena bisa digunakan sepanjang tahun, akan tetapi baru dilaksanakan 

setahun hanya tiga kali pada bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah 

yang dilaksanakan Kementerian Agama Banten beserta instansi lainnya. 

2. Perlunya rekap data hasil kegiatan rukyat al-hilal di pantai Anyer Banten 

yang disusun rapi sebagai bahan informasi kepada masyarakat luas. 

 

 

 

C. PENUTUP 

Terucap syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena telah diberi 

kekuatan dalam merampungkan penulisan skripsi ini. Walaupun di dalamnya terdapat 

kekurangan dan kelemahan dari berbagai aspek yaitu aspek substansi dan penulisan. 

Karenanya kritik dan saran penulis harapkan guna bahan evaluasi demi perbaikan ke 

arah yang lebih baik. 

Semoga usaha penulisan yang sederhana ini bermanfaat bagi masyarakat 

umumnya dan bagi penulis sendiri khususnya, Sekian terima kasih. 

 

Wallahu a’lam bish shawab 

 


