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6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah dijelaskan
sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Perubahan Penggunaan lahan yang diakibatkan oleh pembangunan
pariwisata yaitu perubahan penggunaan lahan dari satu sisi
penggunaan
ke penggunaan yang lainnya diikuti dengan
berkurangnya tipe penggunaan lahan yang lain dari suatu waktu ke
waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun
waktu yaitu perubahan lahan kosong menjadi lahan perdagangan
dan jasa seperti toko, restoran, café dan hotel sebagai penunjang
kegiatan pariwisata.
2. Dalam Penelitian ini ada 3 faktor yang mempengaruhi perubahan
lahan akibat pariwsata yaitu Fasilitas dilihat dari tingkat pelayanan
hotel, restoran serta café, tingkat Aksesibilitas yaitu jalan yang
memadai dan juga transportasi serta aktraksi yaitu apa yang ingin
dilihat oleh para wisatawan yang berkunjung . Dari hasil analisis
faktor dan interpertasi menunjukkan bahwa tingkat pelayanan hotel
lebih berpengaruh secara significance terhadap perubahan
penggunaan lahan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai significance baik
konstanta maupun tingkat pelayanan hotel sebesar 0,830. Tingkat
pelayanan yaitu fasilitas merupakan faktor yang berpengaruh paling
utama di daerah penelitian. Peningkatan jumlah hotel yang semakin
banyak dari tahun ke tahun menyebabkan lahan terbuka maupun
lahan vegetasi berubah fungsi menjadi lahan perdagangan dan jasa
3. Terdapat fungsi lahan yang berubah yaitu vegetasi menjadi
perdagangan saja mempunyai presentasi yang paling dominan yaitu
45%.
4. Dampak dari perubahan penggunaan lahan yaitu terdapat 2 dampak
yaitu dampak positif dan dampak negatif yaitu dampak positif
adalah semakin banyak pengujung yang datang maka semakin
banyak yang mengetahui wisata yang ada di Labuan Bajo, semakin
banyak adanya pengunjung maka semakain banyak investor yang
datang dan membangun fasilitas pelengkap pariwisata seperti hotel,
restoran, café dan toko, swalayan pelengkap kebutuhan
pengunjung. Sedangkan dampak negatif yaitu terdapat lahan
vegetasi yang berubah fugsi dan membuat lahan semakin
berkurang.

95

96
6.2 Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan di atas maka peneliti
mempunyai rekomendasi buat pemerintah Kabupaten Manggarai Barat agar
membuat peraturan derarh terkait dengan pendirian bangunan sepanjang
pesiri pantai, untuk masyarakat agar lebih mengoptimalkan lagi pusat
kerajinan tangan agar dapat menjual kepada pengunjung yang datang serta
mengajukan saran kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti dampak
terhadap perekonomian masyarakat ,agar dapat mengetahui dampak yang
pariwisata terhadap perekonomian dikarenakan dilihat hasil survei penelitian
pada saat melakukan survei bahwa banyak perdagangan jasa yang muncul dan
membuhtukan tenaga kerja dan kebanyakan berasal dari seluruh Kabupaten
Manggrai Barat.

