
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Kondisi sarana pariwisata di lokasi objek wisata Pantai Casanova memiliki 

kondisi yang sedang. Hal ini dilihat dari kondisi warung makan, wc umum, 

hotel/penginapan, tempat sampah dan pondok pengunjung dimana sarana 

tersebut tersedia memadai. Namun, permasalahan yang masih muncul yaitu 

keadaan tempat ibadah, tempat sampah dan hotel/penginapan yang masih kurang 

memadai. 

2. Dalam hal kondisi prasarana pariwisata di lokasi objek wisata Pantai Casanova 

terdiri dari kondisi jalan yang menuju ke lokasi objek wisata yang dalam 

keadaan baik dengan kondisi jalan yang sudah di aspal dan mudah dilewati oleh 

setiap kendaraan baik sepeda motor ataupun mobil, jaringan listrik yang sudah 

masuk kedalam lokasi objek wisata. Pantai Casanova, ini dibuktikan telah 

digunakannya pompa air dan sound sistem untuk pengunjung hiburan yang 

menggunakan banyak tenaga listrik, penyediaan air bersih di lokasi ini 

digolongkan kedalam kondisi sedang karena hanya menggunakan sumur pompa 

ataupun sumur gali dikarenakan tidak adanya belum msauknya air PAM dilokasi 

objek wisata namun cukup memadai untuk kamar mandi (wc umum), pada 

prasarana pelayanan kesehatan dan pasar juga masih dalam kategori sedang 

karena pelayanan kesehatan dan pasar tersedia jauh dari lokasi objek wisata. 



3. Penerapan sapta pesona yang ada di lokasi objek wisata ini sudah cukup baik, 

hal ini dilihat dari peranannya yang ada dilokasi objek wisata ini. Namun, 

kebersihan dan kenyamanan pengunjung masih perlu ditingkatkan lagi. 

Penerapan sapta pesona terdiri dari aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah 

tamah dan kenangan. 

4. Peranan pemerintah juga masih belum ada dalam mengembangkan objek wisata 

Pantai Casanova. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya bantuan dari pemerintah 

untuk memelihara dan mengembangkan kawasan objek wisata. 

B. Saran 

Sesuai dengan uraian kesimpulan diatas, maka didapat saran sebagai berikut : 

1. Keadaan sarana pariwisata yang ada di lokasi objek wisata Pantai Casanova 

seperti sarana tempat ibadah, tempat sampah dan hotel/penginapan lebih 

diperhatikan lagi agar pengunjung dapat merasa nyaman saat berlibur ke objek 

wisata ini  . 

2. Keadaan prasarana yang kurang mendukung di lokasi objek wisata Pantai 

Casanova ini hanya pelayanan kesehatan dan pasar yang masih jauh dari lokasi 

objek wisata. Sehingga bila terjadi kecelakaan atau musibah sangat sulit mencari 

rumah sakit atau puskesmas. 

3. Masyarakat hendahnya bersama-sama menjaga kenyamanan, kebersihan, 

keamanan, kesejukan, keindahan serta ramah tamah sehingga pengunjung atau 

wisatawan dapat betah berlama-lama untuk tinggal di lokasi objek wisata serta 

dapat menimbulkan kesan yang melekat di hati pengunjung sewaktu 

meninggalkan objek wisata.   


