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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Maka penulis dapat

mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. pengelolaan potensi sektor pariwisata Kabupaten Lampung Barat yang

dilakukan oleh pemerintah daerah selaku pengelolakhususnya oleh Dinas

Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung

Baratbelum di terapkan dan dilakukan dengan baik namun pengelolaan

pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat

telahmemberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Lampung Barat walaupun nilainya masih sangat kecil, hal ini

diakibatkan oleh pengelolaan pariwisata yang masih kurang maksimal sehingga

PAD dari sektor pariwisata selama tahun 2011-2015 masih sangat kecil

jumlahnya. Hal ini ditandai dengan masih kurangnya minat wisatawan asing

untuk mengunjungi pariwisata pada Kabupaten Lampung Barat. Dalam hal ini

pemerintah perlu lebih memperkenalkan dan mempromosikan lagi wisata yang

ada pada Kabupaten Lampung Barat untuk menarik wisatawan domestik

maupun mancanegara.

2. Pengelolaan pariwisata pada Kabupaten Lampung Barat telah sesuai dengan

perspektif Ekonomi Islam sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam Al-

Qur’an. Pemerintah menata, merawat, memanfaatkan, dan melestarikan sumber

daya yang telah diciptakan oleh Allah yang semata-mata demi mencapai
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kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh manusia dimuka bumi, melaksanakan

tugasnya dengan jujur dan tanggung jawab, baik dan tidak berlebih-lebihan.

Pemerintah telah mengatur pengembangan dan pengelolaan sumber daya

sebagai kekayaan alam yang dimiliki. Pengelolaan Pariwisata pada Kabupaten

Lampung Barat juga telah sesuai dengan syariat Islam walaupun terkadang

masih saja ada wisatawan yang melakukan tindakan-tindakan yang dilarang

oleh agama, maka dalam hal ini pemerintah telah berupaya meminimalisir

tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Manusia khususnya pemerintah

adalah sebagai khalifah Allah dimuka bumi maka pemerintah harus

mengemban tugas yang telah diamanatkan kepadanya dalam ha ini pemerintah

kabupaten lampung barat telah menjalankan tugasnya tersebut dengan cukup

baik dalam hal menata, merawat, memanfaatkan, dan melestarikan kekayaan

alam yang diciptakan oleh Allah SWT.

B. SARAN

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat perlu mengupayakan agar Pendapatan

Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata khususnya dari retribusi tempat

pariwisata, rekreasi dan olahraga secara optimal sesuai dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 2 Tahun 2016 tentang Rencana Induk

Pembangunan Pariwisata Daerah, agar retribusi dari sektor pariwisata dapat

terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya dan mencapai target Pendapatan

Asli Daerah (PAD) yang diharapkan.
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2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan literature dalam penelitian berikutnya

yang akan meneliti tentang pengelolaan pariwisata guna mengembangkan

potensi pariwisata yang dimilki oleh daerah.


