
 

70 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 

bahwa: 

1. (a) Potensi internal dari segi kualitas objek wisata,dimana objek wisata 

hanya memiliki daya tarik objek wisata yang hanya mampu menarik 

kedatangan wisatawan tanpa membuat wisatawan berhari-hari menikmati 

objek wisata sungai Aek Buru, Selain itu kombinasi alami dan buatan yang 

ada di lokasi objek wisata sungai Aek Buru kurang mampu mempertinggi 

kualitas objek. Kemudian kegiatan wisatawan dilokasi objek wisata hanya 

bersifat pasif, menikmati yang sudah ada saja. Dilihat dari segi kondisi 

wisata, maka objek wisata sungai Aek Buru belum mengalami kerusakan 

,namun kurang bersih dan kurang terawat. Dari segi pengembangan objek 

wisata, maka objek  wisata sungai Aek Buru memiliki keterkaitan dengan 

objek wisata lain lebih dari satu objek wisata di sekitarnya. Bidang promosi 

dan pengembangan objek wisata, objek wisata sungai Aek Buru masih 

dikembangkan dan masih terpublikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

jumlah seluruh skor potensi internal yang terdiri dari 9 indikator adalah 18 

Dengan melihat klasifikasi potensi objek wisata, maka potensi internal 

objek wisata sungai Aek Buru yaitu berada di kelas potensial sedang karena 

berada pada rentang skor 15-20.  
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(b) Potensi eksternal objek wisata sungai Aek Buru berada dalam kelas 

potensi yang tinggi. Waktu tempuh dari ibukota kabupaten menuju lokasi 

objek wisata kurang dari 20 menit, namun sudah tersedianya angkutan 

umum namun tidak langsung menuju lokasi objek wisata  dengan  regular, 

namun prasarana jalan menuju objek wisata sungai Aek Buru dalam 

keadaan kurang baik. Objek wisata sungai Aek Buru memiliki dari dua 

fasilitas penunjang kebutuhan dasar wisatawan ,dan hanya memiliki 1 

fasilitas kebutuhan sosial wisatawan ,yaitu hanya taman terbuka. Objek 

wisata sungai Aek Buru memiliki lebih dari 2 jenis fasilitas pelengkap objek 

wisata, yaitu tempat parkir, toilet,pusat informasi dan toko souvenir. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa jumlah seluruh skor potensi internal yang 

terdiri dari 6 indikator adalah  15. Dengan melihat klasifikasi potensi objek 

wisata, maka potensi eksternal objek wisata sungai Aek Buru yaitu: berada 

di kelas potensial sedang karena berada pada rentang skor 15-20. 

2. Sarana dan parasarana yang ada di Aek Buru di desa Batu Tunggal ini 

belum begitu memadai, terutama sarana trasportasi untuk sampai ke Objek 

Wisata sungai Aek Buru. Selain itu sarana akomodasi yang ada di  

pemandian sungai Aek Buru masih terbatas, seperti ban-ban pelampung 

saja. Apabila air sungainya meluap atau banjir maka pengunjung tidak dapat 

berenang.      
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B. Saran 

1. Perlu pembenahan lebih lanjut terhadap potensi objek wisata sungai Aek 

Buru, baik dari segi potensi internal maupun potensi eksternal. Kekurangan 

objek wisata sungai Aek Buru dibidang potensi internal adalah tidak adanya 

atraksi penahan wisatawan, maka perlu disediakan atraksi wisata dilokasi 

objek wisata sungai Aek Buru, misalnya pentas seni, kebudayaan, hiburan, 

dan permainan untuk anak-anak. 

2. Perlu diperbaiki kondisi jalan yang rusak agar memudahkan wisatawan 

berkunjung kelokasi objek wisata sungai Aek Buru. 

3. Perlu disediakan fasilitas fasilitas penunjang pemenuhan kebutuhan fisik/ 

dasarnya di lokasi objek wisata. 

4. Perlu dijaga kebersihan dan pentingnya untuk merawat keindahan objek 

wisata sungai Aek Buru. 

5. Objek wisata sungai Aek Buru adalah objek wisata alam,maka perlu dijaga 

kelestariannya. 


