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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan maka kesimpulan yang dapat dikemukakan 

adalah sebagai berikut. 

1. Keadaan sarana pariwisata di lokasi objek wisata Pantai Mutiara 88 

tergolong sedang dan masih perlu pembenahan seperti pembenahan pada 

pondok pengunjung, membuat penginapan untuk pengunjung yang ingin 

menikmati pantai di malam hari, transportasi, WC umum dan untuk 

masalah yang paling disuka pengunjung pada saat berangkat pulang adalah 

membawa oleh-oleh khas daerah yang dikunjungi, akan tetapi di dareah 

lokasi objek wisata ini tidak terdapat toko penjual souvenir. Dari sarana 

lain di objek wisata Pantai Mutiara 88 seperti musholla sudah sangat baik. 

2. Keadaan prasarana di objek wisata Pantai Mutiara 88 sudah tergolong 

baik. Dapat dilihat dari kondisi jalan menuju desa yang sudah baik dengan 

jalan yang sudah di aspal dan mudah dilewati oleh setiap kendaraan baik 

sepeda motor maupun mobil walaupun masih dalam keadaan sempit, 

jaringan listrik yang telah masuk ke dalam lokasi objek wisata Pantai 

Mutiara 88 ini dibuktikan telah adanya PLN Rayon Perbaungan, 

penyediaan air bersih di lokasi ini sudah mencukupi untuk kamar mandi 

(WC umum), pelayanan telekomunikasi juga tersedia sehingga 

pengunjung dapat menggunakan layanan HP (handphone). Akan tetapi 

prasarana yang mengenai pelayanan kesehatan masih pada kategori sedang 

karena lokasi pelayanan kesehatan tersedia jauh dari lokasi, serta bank 
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juga dikatakan pada ketegori sedang karena tersedia jauh dari lokasi objek 

wisata. 

3. Penerapan sapta pesona yang ada di lokasi objek wisata Pantai Mutiara 88 

ini tergolong baik. Dilihat dari segi keamanan, berdasarkan hasil angket 

dengan pengunjung yang mengatakan ingin berkunjung kembali ke Pantai 

Mutiara 88 karena tidak mengalami tidak kekerasan/kriminal dan tidak 

pernah kehilangan barang dan uang. Dari segi keramah tamahan sikap 

pengelola dalam melayani pengunjung masih kurang perhatian , dan untuk 

indikator kenangan pada umumnya melekat di hati pengunjung sehingga 

banyak pengunjung yang datang ke objek wisata ini sudah 2 – 3 kali. 

Namun di  objek wisata ini tidak didapat satu toko pun yang menjual 

souvenir yang mencirikan khas daerah tersebut. 

B. Saran 

Sesuai dengan uraian kesimpulan di atas, maka didapat saran sebagai 

berikut. 

1. Pemerintah hendaknya berupaya dalam meningkatkan pengunjung seperti 

dalam membuat tempat rekreasi atau tempat bermain, sehingga 

pengunjung dapat betah berada di lokasi objek wisata tersebut. 

2. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih kerja keras lagi dalam 

mensosialisasikan ke masyarakat dan bersama-sama membenahi sarana 

pariwisata di objek wisata Pantai Mutiara 88 tersebut seperti pengendalian 

sampah, keadaan pomondokan, keadaan WC umum, dan penyediaan 

souvenir agar dapat menarik minat pengunjung. 
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3. Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat meningkatkan pemeliharaan 

sapta pesona ke arah yang lebih baik. 

4. Diharapkan kepada pengelola untuk memperhatikan kembali dan 

memperbaiki sarana pariwisata di lokasi objek wisata Pantai Mutiara 88.  

 


