
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan keterangan dan  analisa yang telah dilakunan bab demi bab, 

maka penulis dapat membuat beberapa kesimpulan bahwa : 

1. Latar belakang wisata bahari yang ada di Kabupaten Batu Bara karena 

memiliki potensi yang bisa dikembangkan oleh pemerintah. Setalah 

pemekaran pemerintah sadar dengan dikelola tempat-tempat wisata dapat 

menambah pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat setempat. 

Pengelola tempat wisata juga memiliki peranan penting dalam mengelola 

wisata pantai-pantai yang ada di Batu Bara. 

2. Perkembangan tempat-tempat wisata bahari yang ada di kabupaten Batu 

Bara yang dikelola oleh masyarakat seperti  : Pantai Bunga, Pantai Alam 

Datuk dan Pantai Sejarah. Namun ada juga tempat wisata yang dikelola 

oleh pemerintah seperti : Pantai perjuangan dan Pulau Pandang dan Salah 

Nama. 

3. Pekerjaan nelayan merupakan pekerjaan masyarakat Pesisir Batu Bara 

sebelum dibukanya tempat wisata. Namun setelah dibuknya tempat wisata 

nelayan mempunyai usaha sampingan dengan berdagang dan mengantar 

pengunjung keliling pantai mengunakan perahu. Pendapatan mereka dapat 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pendapatan yang diperoleh dapat 

memenuhi kebutuhan pendidikan anak yang layak dan menyisikan uang 

untuk kesehatan. 
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B. Saran 

 

Dari hasil penelitian ini diharapkan memeberi sedikit pandangan kepada 

pemerintah daerah, pengelola wisata dan pedagang. Dengan ini penulis memberi 

saran bahwa : 

1. Kepada Pemerintah Daerah dan Dispora khususnya agar memberi 

perhatian terhadap lokasi-lokasi wisata yang lain yang ada di Kabupaten 

Batu Bara agar wisatawan lebih nyaman lagi untuk mengunjungi lokasi 

wisata. Untuk pembangunan yang sudah selesai dibagun di lokasi wisata 

agar lebih dirawat lagi agar tidak rusak.  

2. Kepada pengelola tempat-tempat wisata agar memberi inovasi yang baru 

agar wisatawan tidak merasa bosan untuk berkunjung. Menjaga kebersihan 

serta kenyaman itu sangat penting demi kelangsungan lokasi wisata. 

3. Kepada pedagang disetiap lokasi wisata agar tidak memberi harga jual 

yang terlalu mahal. Selalu menjaga kebersihan agar  wisatawan merasa 

nyaman untuk berlama-lama di lokasi wisata. 
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