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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1  Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan dari hasil 

pembahasan dan pengolahan data yang telah dilakukan adalah : 

1. Di Danau Maninjau terjadi tragedy of the common karena Danau Maninjau adalah 

sumber daya alam milik bersama sehingga siapa saja bisa memanfaatkannya hal 

itulah yang mendorong meningkatnya jumlah keramba jaring apung di Danau 

Maninjau pada saat ini yang jumlahnya sudah melebihi kapasitas. 

2. Pariwisata di Puncak Lawang terhadap Danau Maninjau adalah merupakan 

substitusi. Karena berdasarkan 100 responden dalam penelitian ini hanya 16 

responden yang berkunjung ke Danau Maninjau. 

3. Penurunan kualitas Danau Maninjau akibat tragedy of the common berdampak 

terhadap kunjungan wisatawan di Puncak Lawang. Hal ini terlihat berdasarkan 

hasil penelitian ke Puncak Lawang lebih banyak dibandingkan ke Danau 

Maninjau. 

4. Adanya perubahan pendapatan masyarakat akibat tragedy of the common di 

Danau Maninjau, karena jumlah wisatawan menjadi bertambah sehingga 

mendukung perubahan pendapatan masyarakat di Puncak Lawang. 

5. Tragedy of the common berdampak terhadap pekerjaan masyarakat di Puncak 

Lawang, hal ini disebabkan karena adanya peluang usaha dari kunjungan 

wisatawan  ke Puncak Lawang yang meningkat dan dapat dimanfaatan untuk 

peluang usaha. 
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7.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah 

dikemukakan, berikut ini ada beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan, 

yaitu : 

1. Pemerintah diharapkan dapat lebih tegas dalam mengatasi permasalahan keramba 

jaring apung di Puncak Lawang. Perlu adanya peraturan yang tegas serta 

pengawasan yang kuat untuk membatasi keramba jaring apung di Danau 

Maninjau. Pemerintah perlu membatasi jumlah kepemilikan keramba jaring 

apung, serta adanya tinjauan terhadap peraturan tersebut secara langsung. 

2. Perlu diadakannya sosialisasi untuk pemilik keramba yang diharapkan agar dapat 

lebih memahami arti pentingnya menjaga kualitas danau dan pengelolaan 

keramba yang baik sehingga dapat mengurangi dampak kerusakan terhadap 

Danau Maninjau. 

3. Danau Maninjau diharapkan dapat berbenah agar dapat dikembalikan fungsinya 

sebagai objek wisata. 

 


