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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep pengelolaan dari Objek Wisata Stanum 

Bangkinang, yaitu kurangnya peran dan dukungan dari pemerintah  

dalam mengelolah dan mengembangkan objek wista baik itu dalam hal 

segi dana, promosi dan bahkan fasilitas yang disediakan tidak bagus 

dan tidak layak untuk pengunjung yang lagi berkunjung. 

2. Faktor- faktor yang menyebabkan turunnya minat pengunjung di 

Objek Wisata Taman Rekreasi Stanum Bangking adalah faktor kualitas 

produk,  faktor harga, faktor promosi, dan faktor persaingan. Faktor 

yang paling berpengaruh terhadap penyebab turunnya minat 

pengunjung di Objek Wisata Taman Rekreasi Stanum Bangkinang 

Adalah faktor kualitas produk, harga, promosi, manjemen kinerja dan 

persaingan. Sedangakan faktor pelayanan tidak menjadi faktor yang 

menyebabkan turunnya minat pengunjung di Objek Wisata Taman 

Rekreasi Stanum Bangkinang.  

3. Bagaimana Konsep Pengelolaan Objek Wisata Taman Rekreasi 

Stanum Bangkinang Menurut Pandangan Ekonomi Islam, sebagian 

kecil sudah sesuai dengan ekonomi Islam, seperti pelayanan yang 

diberikan sudah baik dan sangat ramah, bahkan pihak dari objek wisata 

tidak membeda- bedakan atara kalangan atas dan kalangan yang 
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menenga. Tetapi sebagian besar belum sesuai dengan ekonomi Islam 

seperti kualitas produk yang diberikan oleh pihak objek wisata stanum 

tidak bagus kepada pengunjung, harga yang diperikan kepada 

pengunjung sangat tinggi dibandingkan oleh objek wisata lain dan 

tidak terjangkau oleh pengunjung dan bersaing dan juga promosi yang 

dilakukan oleh pihak dari objek wisata tidak sesuai dengan ekonomi 

islam dalam halnya mempromosikan kualitas produk yang ada di objek 

wisata kepada pengunjung mereka menyebukan kalau kualitas produk 

yang mereka miliki adalah kualitas produk yang bagus, yang nyaman 

bagi pengunjung tetapi sebenarnya kualitas produk yang mereka 

berikan kepada pengunjung tidak lah bagus. 

B. SARAN 

Adapun saran-saran yang dapat penulis uraikan diantaranya 

sebagai berikut:  

1. Bagi pihak pemerintah, seharusnya pemerintah memberikan perhatian 

yang lebih, atau lebih berperan terhadap Objek Wisata Taman Rekreasi 

Stanum Bangkinang dengan cara memberikan bantuan dana untuk 

produk, fasilitas dan sarana prasarana yang ada di obek wisata dan 

pengelolaan usaha dengan baik, agar  usaha tersebut berkembang dan 

banyak pengunjung yang mau berkunjung ke objek wisata tersebut.  

2. Kepada pengelola Objek Wisata Taman Rekreasi Stanum Bangkinang, 

disarankan agar dapat memberi dukungan pelatihan wirausaha dan 

motivasi kerja kepada karyawan Objek Wisata Taman Rekreasi 
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Stanum Bangkinang, sehingga mereka memahami bagaimana cara 

meningkatkan minat pengunjung untuk mau berkunjung, 

meningkatkan pendapatan dan cara bersaing yang baik yang sesuai 

dengan syariat Islam.  

3. Kepada pihak pengelolah Objek Wisata Taman Rekreasi Stanum 

Bangkinang agar dapat  memisah kan antara tempat mandi laki-laki 

dan perempuan, atau pihak pengelolah agar bisa memperhatikan jika 

kaum laki-laki yang mandi maka kaum wanita tidak boleh masuk dan 

begitu juga sebaliknya demi menghindari terjadinya hal-hal yang tidak 

diinginkan dan demi kemajuan dari Objek Wisata Taman Rekresi 

Stanum tersebut. 

4. Kepada pihak pengelolah agar dapat memperhatikan tempat Ibadah 

yang bersih dan aman  bagi pengunjung yang ingin sholat atau pun 

beribadah, demi kemajuan dan berkembangnya Objek Wisata Taman 

Rekreasi Stanum Bangkinang ini.  


