
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

 Target penerimaan retribusi TMS-BK merupakan jumlah wisatawan domestik dan 

mancanegara yang berkunjung dikalikan dengan besarnya tarif yang telah ditetapkan ditambah 

dengan perkiraan jumlah pertumbuhan  pendapatan tiap tahun. Adapun pertumbuhan pendapatan 

dikarenakan beberapa hal seperti adanya perubahan kebijakan seperti perubahan Perda, adanya 

peningkatan tarif, peningkatan pelayanan dan  promosi ke luar daerah sehingga kujungan 

wisatawan dapat lebih optimal. Perkembangan penerimaan dan pertumbuhan retribusi TMS-BK 

periode 2009-2014 mengalami fluktuasi. Di tahun 2011 mengalami peningkatan penerimaan 

tertinggi dari periode 6 tahun terakhir, namun pada tahun 2012 mengalami penurunan yang 

cukup signifikan. 

 Adapun kendala dalam pengelolaan TMSBK seperti sumber daya manusi yng masih 

kurang dalam struktur pengolahannya, kurangnya kompetensi dan pengetahuan, sarana dan 

prasarana yang masih minim, serta faktor cuaca yang tidk stabil juga menjadi kendala dalam 

pengelolaan TMSBK. 

 Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi Taman Marga Satwa 

dan Budaya Kinantan berdasarkan RKA-SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Bukittinggi tahun 2014 adalah dengan meningkatkan Penerimaan Retribusi Taman Marga Satwa 

dan Budaya Kinantan Melalui Pengkajian Potensi Jumlah Wisatawan, peningkatan pelayanan 

kepada wisatawan, meningkatkan kompetensi dan pengetahuan petugas TMS-BK, peningkatan 



 

 

prasarana TMS-BK, program pengembangan kemitraan, dan program pengembangan promosi 

TMS-BK 

 Dalam memberikan pelayanan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi khususnya bidang TMS-BK  masih perlu 

ditingkatkan agar lebih efektif dan efisien seperti yang diharapkan. Keluhan-keluhan masyarakat 

masih dijumpai baik dari pelayanan yang diberikan maupun sarana dan prasarana yang perlu 

ditingkatkan lagi. 

 

5.2 Saran 

 Dari kesimpulan diatas penulis memberikan beberapa saran dalam upaya meningkatkan 

penerimaan retribusi tempat rekreasi Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan Kota 

Bukittinggi yaitu Sebaiknya dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung, manajemen 

TMS-BK harus lebih professional, contohnya tidak keluar pada saat jam kerja, kepada kepala 

bagian TMS-BK agar lebih memperhatikan peningkatan kompetensi dan pengetahuan 

bawahannya, karena hal tersebut sangat penting untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada 

pengunjung, dan untuk kedepannya TMS-BK masih harus membenahi beberapa prasarana 

seperti tempat parkir yang layak untuk wisatawan, fasilitas umum yang memadai, marka jalan 

yang memudahkan bagi wisatawan untuk mencapai objek-objek wisata. 

 


