
BAB VI 

KESIMPULAN DAN ASARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan maka diambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut :  

1. Keunggulan komparatif objek wisata Pantai Bunga ditinjau dari aspek fisik 

yang dimiliki oleh lokasi objek wisata Pantai Bunga, Pantai Laksmana, dan 

Pantai Bali sudah cukup baik dan indah. Ini dapat dari Panjang garis pantai 

dan keindahan alam yang dimiliki objek wisata Pantai Bunga, Pantai Bali, 

dan Pantai Laksmana sehingga membuat  pantai ini menjadi menarik dan 

matahari terbit dan tenggelamnya yang indah. Pemandangan yang indah 

membuat suatu andalan yang dapat memikat hati para pengunjung objek 

wisata yang memiliki fasilitas yang terbaik. Namun ketiga pantai ini masih 

memerlukan beberapa pengembangan agar dapat meningkatkan kenyamanan 

pengunjung yang akan datang. Dan aspek non fisik yang dimiliki objek 

wisata Pantai Bunga untuk menjadi suatu daerah tujuan wisata sudah cukup 

memadai, namun masih memerlukan beberapa tambahan dan perbaikan 

sarana dan prasarana seperti tempat parkir yang masih perlu dibangun, 

pondok yang masih perlu penambahan pemondokannya sehingga pengunjung 

merasa senang bila berkunjung ke objek wisata pantai Bunga. Prasarana lain 

seperti transportasi, perbaikan jalan menuju lokasi objek wisata yang perlu 

perbaikan. Sedangkan sarana kepariwisataan objek wisata pantai Bali masih 

kurang baik. Masih memerlukan perhatian, pembenahan, dan pembinaan. 



Sedangkan keadaan prasarana kepariwisataannya tergolong buruk, dengan 

demikian masih memerlukan perhatian dari pihak swasta lokal/masyarakat 

setempat maupun pihak pemerintah daerah. Dan sarana kepariwisataan objek 

wisata pantai Laksmana kurang baik dan memerlukan perhatian, 

pembenahan. Sedangkan prasarana objek wisata pantai Laksmana sudah 

cukup memadai, seperti tersedianya alat transportasi menuju objek wisata 

tersebut. Namun masih sangat memerlukan perhatian, pembenahan, dan 

pembinaan. 

2. Upaya pemerintah di dalam meningkatkan objek wisata pantai bunga berupa 

pemberian izin untuk mendirikan dan mengembangkan objek wisata ini, serta 

penyuluhan berupa promosi. 

 

B. Saran 

1. Sesuai dengan kesimpulan maka diperoleh beberapa saran antara lain : 

keunggulan komparatif objek wisata Pantai Bunga ditinjau dari aspek fisik 

dan non fisik sudah tergolong baik, namun di Pantai Laksmana dan Pantai 

Bali tergolong buruk. Oleh karena itu disarankan kepada pemerintah kiranya 

lebih memperhatikan Pantai Laksmana dan Pantai Bali terutama dalam sarana 

dan prasarana supaya lebih baik di masa yang akan datang. Namun masih ada 

kelemahan, selanjutnya disarankan juga kepada masyarakat lebih 

berpartisipasi lagi di masa yang akan datang. 

2. Membuat suatu produk unggulan yang khas dan unik berupa cinderamata atau 

hasil kerajinan lainnya agar dapat dijadikan buah tangan bagi wisatawan yang 

berkunjung ke objek wisata tersebut. 


