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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun hasil kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah

dilakukan mengenai strategi pengembangan industri pariwisata dan

dampaknya terhadap kehidupan masyaraka di Kabupaten Karimun Adalah

sebagai berikut:

1. Kabupaten Karimun mempunyai asset-aset wisata yang sangat menarik

dan cukup potensial apabila dikembangkan.Kabupaten karimun memiliki

objek wisata yang beranekaragam. Apabila diberikan karakteristik maka

objek wisata dapat terdiri dari objek wisata alam, budaya dan sejarah, serta

objek wisata belanja.

2. Dalam objek wisata alam yang berada di Kabupaten Karimun terdiri dari

pantai, air terjun dan perbukitan Saat ini objek wisata seperti pantai sudah

mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Karimun seperti

penyediaan fasilitas-fasilitas yaitu panggung untuk kegiatan, tempat-

tempat duduk serta jalan dan halaman yang sudah diaspal. Namun sernua

itu masih belum merata dan menyeluruh di setiap objek wisata pantai.

Sedangkan kondisi air terjun pongkar dalam beberapa tahun ini terus

melakukan pembangunan dan penyediaan fasilitas-fasilitas seperti

memperbaiki jalan perbaikan kolam renang serta pernbangunan sarana

lainnya.
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3. Untuk pengembangan wisata budaya, Kabupaten Karimun memiliki

berbagai even yaitu Festival Dangkong, lomba sampan layar, mandi

syafar, barongsay, reog, upacara pernikahan.

4. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karimun dalarn pembangunan ekonomi

kerakyatan diantaranya dengan mengembangkan usaha kerupuk ikan

tenggiri atau lebih dikenal dengan nama kerupuk moro dan sagu. Selain

yang dikembangkan industri kecil, pemerintah Kabupaten Karimun juga

melakukan pengembangan dan perhatian terhadap pasar rakyat. Saat ini

pasar pengembangan masih belum bisa dijadikan wisata belanja karena

kondisi pasar yang masih belum baik seperti kondisi pasar yang relatif

masih kotor dan tidak tertata dengan baik.

5. Selain dalam memperhatikan objek wisata yang ada di Kabupaten

Karimun, pemerintah juga menyusun kalender kegiatan rutin Dinas

Pariwisata Kebudayaan dan Kesenian sebagai tujuan untuk

mempromosikan pariwisata yang ada di Karimun.

6. Dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat terhadap perkembangan

industri pariwisata dari segi ekonomi diantaranya; dapat meningkatkan

pendapatan usaha yang telah ada. Terbukanya usaha-usaha baru baik itu

dari industri rumah tangga hingga usaha kecil menengah. Sedangkan dari

segi sosial manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten

Karimun diantarany;  dengan adanya pengembangan sarana dan prasarana

yang dilakukan Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan pembangunan

infrastruktur jalan lebih merata.
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7. Dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat terhadap perkembangan

industri pariwisata di antaranya; yaitu berkembangannya tempat hiburan

malam, dan prostitusi.

8. Adapun tinjauan ekonomi islam perkembangan indusrti pariwisata dapat

mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kehidupan yang layak pada

kaum muslimin yang merupakan kewajiban dalam syar’i jika disertai niat

akan hak pada tingkatan ibadah, terealisasinya pembangunan ekonomi

didalam upaya individu dan upaya pemerintah. Dimana peran individu

sebagai azaz dan peran pemerintah sebagai pelengkap.

B. Saran

Dilihat kembali dari hasil penelitian yang sudah di dapatkanmaka

peneliti mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut:

1. penulis berharap dengan adanya skripsi ini penulis dapat memberikan ilmu

pengetahuan kepada pembaca mengenai pentingnya pemberdayaan objek

wisata yang dimanfaatkan secara baik dan optimal ini akan meberikan

mafaat terhadap perekonomian.

2. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Karimun memperhatikan

pengelolaan, pengembangan dan pembangunan fasilitas sarana dan

prasarana yang masih belum merata dan menyeluruh di setiap objek

wisata. Karena dengan perkembangan obyek wisata yang diikuti dengan

pengelolaan yang merata dapat meningkatkan kunjungan wisatawan yang

datang ke objek wisata tersebut.
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3. Diharapkan kepada pemerintah memberikan pengenalan kepada

masyarakat secara efektif dan efisien maka wisatawan yang berkunjung

obyek wisata meningkat, dengan terjadinya peningkatan terhadap

kunjungan akan berdampak positif terhadap ekonomi.

4. Kepada masyarakat di Kabupaten Karimun diharapkan berperan serta

dalam mengembangkan industri pariwisata di Kabupaten Karimun dengan

menjaga kelestarian, kebersihan, keamanan, dan kenyamanan objek

pariwisata agar dapat dinikmati secara maksimal oleh wisatawan.

5. Diharapkan adanya kerjasama pemerintah Kabupaten Karimun dan

masyarakat yang terlibat dalam industri pariwisata dan memberikan

sosialiasi terhadap pentingnya menjaga kelestarian industri pariwisata.


