
BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Analisis 

Kebijakan Pengembangan Pariwisata oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga Kota Payakumbuh dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan 

pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda 

dan Olahraga Kota Payakumbuh dalam meningkatkan pendapatan asli 

daerah sudah cukup baik, dimana dengan adanya kebijakan 

pengembangan pariwisata Kota Payakumbuh telah mampu memberikan 

kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal itu 

terlihat dengan adanya peningkatan realisasi pendapatan asli daerah dari 

sektor pariwisata  Kota Payakumbuh dari tahun 2014-2017 yang mana 

pada setiap tahunnya mengalami peningkatan dan pada tahun 2017 

mengalami pencapaian yang melebihi target. Hal itu tercapai dengan 

adanya kebijakan pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas 

Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kota Payakumbuh. Diantara 

kebijakannya yaitu kebijakan umum pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda 

dan Olahraga Kota Payakumbuh, kebijakan pengembangan jalur 

wisatawan, kebijakan pengembangan objek wisata dan kebijakan 

pengembangan pemasaran. Dimana seluruh kebijakan tersebut saling 
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berkaitan dan saling mempengaruhi dalam pengembangan pariwisata 

Kota Payakumbuh. 

2. Faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata Kota Payakumbuh 

khususnya yaitu aksesibilitas yang mendukung dan memudahkan 

wisatawan berkunjung pada objek wisata, adanya event atau kegiatan 

yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota 

Payakumbuh sehingga menarik perhatian pengunjung. Serta promosi dan 

pemasaran pariwisata yang update memberikan informasi terbaru terkait 

kegiatan di tempat wisata, hal itu menjadi daya tarik bagi wisatawan baik 

wisatawan domestik dan mancanegara. Selain faktor pendukung tersebut 

juga ada faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata, karena 

keterbatasan dana dalam pengembangan atau peningkatan objek wisata 

yang juga berpengaruh keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan 

sumber daya manusia dalam pengembangan pariwisata, status lahan yang 

masih belum menjadi hak milik Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 

Kota Payakumbuh. Belum adanya pengesahan peraturan atau regulasi 

yang mengatur dalam pengembangan pariwisata, sehingga menyulitkan 

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam melakukan 

pengembangan. Beberapa faktor tersebut menjadi faktor penghambat 

dalam pengembangan pariwisata Kota Payakumbuh 

 

6.2 Saran 

Dari beberapa hasil penelitian yang penulis dapatkan, maka penulis 

memberikan saran atau masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan 



 

 

116 

pertimbangan bagi semua pihak. Adapun saran-saran yang penulis utarakan 

adalah sebagai berikut : 

1. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga perlu meningkatkan dan 

mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompeten yang dapat 

melaksanakan kebijakan pengembangan pariwisata dengan baik sehingga 

untuk meningkatkan pendatan daerah dari sektor pariwisata dapat 

terpenuhi. 

2. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olaharaga serta Pemerintah Daerah agar 

bisa lebih memperhatikan, mengawasi dan mengevaluasi setiap sarana 

dan prasarana yang ada pada objek wisata agar kebijakan pengembangan 

pariwisata dapat berjalan baik. 

3. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga hendaknya membina kelompok 

sadar wisata yang telah dibentuk dan nantinya akan membantu dalam 

pengembangan objek wisata, mengadakan pembinaan kepada masyarakat 

yang bertempat tinggal pada wilayah objek wisata, menggali dan 

mengembangkan potensi lain pada daerah tersebut. 

4. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga agar memantapkan kelembagaan 

dan meningkatkan kerja sama demi kelancaran dan pengembangan 

kepariwisataan. 


