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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
“Berdasarkan hasil penelitian yang telah di deskripsikan peneliti
sebelumnya. Mengenai Strategi Dinas Pariwisata Dalam Menunjang Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus Bumi Perkemahan
Cinumpang), peneliti lakukan dengan melihat aau mengacu pada teori Dess dan
Miller yaitu :”
1. Sasaran-sasaran
Dari hasil penelitian mengenai dimensi sasaran, Obyek Wisata ini memang
perlu di perhatikan dan dikembangkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten
Sukabumi karena potensi alam yang sangat indah dan Obyek Wisata ini
perlu lebih di tingkatkan lagi untuk kedepannya seperti akses jalan yang
rusak dan sarana dan prasarana yang belum ada di Bumi Perkemahan
Cinumpang agar banyak wisatawan

yang berkunjung ke Bumi

Perkemahan Cinumpang.
2. Kebijakan
Kebijakan dari Dinas Pariwisata belum berjalan dengan semestinya. Untuk
meningkatkan wisatawan yang berkunjung dan meningkatkan pendapatan
asli daerah tentunya harus diikuti dengan sarana dan prasarana yang
memadai dan gencarnya promosi yang dilakukan. Namun dalam hal
pemasaran pariwisata masih kurang, karena belum adanya fokus dalam
promosi Bumi Perkemahan Cinumpang.

93

94

3. Rencana-rencana
Berdasarkan rencana kinerja sebagimana tertuang dalam Rencana Strategi
periode tahun 2018, mengacu pada misi yang telah ditetapkan maka
rencana yang akan dicapai atau dihasilkan kurun wisata lima tahun yaitu
meningkatkan

arus

kunjungan

wisatawan

ke

Bumi

Perkemahan

Cinumpang. Namun hal iu tersebut belum bisa terealisasikan dengan baik.
Hal ini dibuktikan dalam pertumbuhan kunjungan wisatawan ke obyek
Bumi Perkemahan Cinumpang mengalami penurunan yang signifikan.
5.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian diatas ada beberapa saran yang perlu di
kemukakan dan direkomendasikan kepada pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan
kebijakan menujang pendapatan asli daerah.
1. Aspek Teoritis
Berdasarkan aspek teoritis peneliti menyarankan penelitian lebih lanjut
mengenai Strategi Dinas Pariwisata Dalam Menunjang Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Di Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus Bumi Perkemahan
Cinumpang) dari teori lain selain Dess dan Miller untuk menggali
informasi lebih mendalam dari sudut pandang teori lain.”
2. Aspek Praktis
1. Hendaknya lebih ditingkatkan kembali sarana dan prasarana terutama
akses jalan menuju Bumi Perkemahan Cinumpang.
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2. Profil-profil obyek wisata di obyek wisata muat dalam website supaya
masyarakat mengakses akses informasi terkait di website instagram,
facebook, spanduk dan yang lainnya.
3. Potensi di kawasan Bumi Perkemahan Cinumpang sudah ada akan
lebih baik jika Dinas terkait dapat lebih menggali kembali potensi
tersebut karena jika dikelola dengan lebih baik lagi Bumi Perkemahan
Cinumpang tersebut akan lebih lagi dalam Peningkatan Pendapatan
Asli Daerah.

