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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini 

adalah : 

1. Potensi objek wisata dan daya tarik objek wisata berada di setiap objek wisata yang 

ada di Kabupaten Samosir. Dari hasil penilaian  dan pembagian kelas interval 

potensi objek wisata, pada umumnya objek wisata di Kabupaten Samosir berada 

pada kelas rendah dan hanya satu objek wisata yang masuk klas tinggi yaitu Batu 

Gantung. Dapat disimpulkan bahwa objek wisata di Kabupetn Samosir masih perlu 

pengembangan dan pengelolaan yang lebih baik lagi. 

2. Upaya dari pihak pemerintah dan pengelola objek wisata sangat penting untuk 

pengembangan dari objek wisata yang ada di Kabupaten Samosir. Upaya itu dapat 

promosi, rehabilitasi bangunan secara fisik, penambahan fasilitas di lokasi objek 

wisata, menjalin kerjasama dengan donator dan perbaikan sarana menuju lokasi 

wisata . Selain itu masyarakat dalam pengembangan objek wisata juga sangat 

penting, dapat dilihat dari bentuk kerjasama masyarakat untuk menjaga kebersihan 

dan keamanan di lokasi objek wisata. Keterbatasan dana merupakan salah satu 

kendala yang sangat besar yang dihadapi pemerintah dan pihak pengelola untuk 

mengembangkan objek wisatanya.  
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5.2 Saran 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan maka penulis memberikan sarana yang 

dianggap bermanfaat untuk pengembangan dan peningkatan mutu objek wisata yang  

merupakan modal atau daya jual objek wisata kepada pengunjung yang akan datang. 

Adapun sarana penulis dalam hal ini antara lain : 

1. Bagi Masyarakat 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan sejarah 

masyarakat terhadap perkembangan zaman sekarang ini, sehingga masyarakat tahu 

sejarah di balik detinasi wisata tersebut  

2. Bagi Pemerintah Setempat 

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi masukan dan tambahan dalam mewujudkan 

Kabupaten Samosir sebagai wisata dunia. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penlitian ini menjadi tambahan bahan 

untuk melakukan penelitian selanjutnya yang lebih rinci terhadap peninggalan-

peninggalan sejarah sehingga menambah wawasan mengenai sejarah terbentuknya 

Danau Toba, Sejarah Tao Silalahi, Sejarah Tao Malau, Sejarah Legenda Batu 

Gantung, Sejarah Legenda Air Suci Marga Sijabat, dan Sejarah Legenda Air Marga 

Girsang. 


