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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bagian akhir dari skripsi ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari uraian 

serta penjelasan dari bab-bab sebelumnya serta saran yang dapat digunakan pada 

penelitian penulis selanjutnya. 
 

4.1 Kesimpulan 
 

 

Meskipun Jepang bukanlah negara yang mayoritas penduduknya Muslim, namun 

Jepang kini semakin memperhatikan bagaimana kehidupan umat Muslim sehari-hari. 

Jepang mempelajari bagaimana umat Muslim mencari makanan yang sesuai ajaran Islam, 

bagaimana penyajiannya, apa yang tidak boleh diberikan, dan bagaimana proses 

pembuatan makanan yang sesuai dengan ajaran Islam. Pemakaian atribut agama yang 

umat Muslim kenakan dan tempat ibadah untuk umat Muslim. 
 

Selain Jepang beradaptasi dengan bagaimana umat Muslim menjalani kehidupan 

sehari-hari, Jepang juga memberikan kebijakan dan relaksasi bagi wisatawan Muslim 

yang ingin datang ke Jepang. 
 

Pembebasan visa terutama untuk negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah 

Muslim, membuat fasilitas ibadah, restoran halal, dan ramah kepada wisatawan Muslim 

adalah cara Jepang dalam upaya meningkatkan industri pariwisatanya sebagai negara 

yang ramah Muslim. Seminar halal, halal expo adalah edukasi yang Jepang lakukan 

kepada industri pariwisatanya dalam upaya memberikan pemahaman makna halal dan 

bagaimana melayani pelanggan Muslim. 
 

Upaya pemerintah Jepang dalam meningkatkan industri pariwisatanya terutama 

industri pariwisata yang ramah muslim membuahkan hasil yaitu pada tahun 2013 jumlah 

wisatawan yang datang ke Jepang menembus angka lebih dari 10 juta wisatawan atau 

10.364.000 wisatawan. Hal ini menjadikan Jepang   semakin semangat untuk 

meningkatkan industri pariwisata yang ramah Muslim. 
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4.2 Saran 
 

Saran yang dapat penulis sampaikan kepada penulis selanjutnya yang akan menulis 

karya analisa mengenai Perkembangan Industri Pariwisata Muslim di Jepang adalah 

pengambilan data dari sumber terpercaya serta akurat yakni adalah Kementerian Jepang. 

Berikutnya adalah analisa di dapatkan berbagai sumber jurnal, buku-buku, dan sumber 

online yang membahas kemajuan industri pariwisata ramah Muslim di Jepang. 
 

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga penelitian ini dapat bermanfaat 

dan menjadi sumber bagi penulis berikutnya yang ingin meneliti industri pariwisata 

Muslim di Jepang. 

 


