79

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan maka kesimpulan yang dapat di kemukakan
adalah sebagai berikut :
1.

Potensi alam objek wisata Pantai Serambi, Pantai Putra Deli, Pantai Muara

Indah dan Pantai Ancol memiliki panorama alam yang indah namun belum dapat
memikat hati pengunjung. Pantai - pantai tersebut terletak di Kecamatan Pantai
Labu Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dengan air yang berwarna kuning
keabu-abuan, pasir putihnya dan vegetasi pantai yang terdapat di dalamnya.
2.

Kondisi pendukung objek yakni ”Aksesibilitas transportasi objek wisata“

di Pantai Serambi, Pantai Putra Deli, Pantai Muara Indah dan Pantai Ancol ini
termasuk dalam kategori buruk. Hal ini dapat dilihat dari kondisi prasarana jalan
dan sarana transportasi. Ke 4 pantai ini tidak ada satupun yang menyediakan
transportasi jika wisatawan ingin mengunjunginya, jadi jika pengunjung ingin
mengunjungi pantai – pantai tersebut harus memiliki kendaraan pribadi ataupun
menyewa kendaraan dari ibu kota yaitu lubuk pakam. Kondisi fasilitas penunjang
/ pelengkap di pantai – pantai tersebut tergolong cukup baik .Hal ini menunjukkan
bahwa fasilitas penunjang/pelengkap yang ada di objek wisata pantai tersebut
seperti pondok, parkir, dan warung makan. Pada umumnya tersedia dengan cukup
memadai. Permasalahan yang ada dari segi pusat informasi yang kurang memadai
dan jaringan listrik yang hanya ada di permukiman warga namun untuk di lokasi
pantainya jaringan listrik belum memadai karna keterbatasan biaya.
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B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan di atas maka di dapat saran sebagai berikut :
1.

Pemerintah

pengunjung

hendaknya

meningkatkan

upaya

dalam

meningkatkan

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 yang ada di kecamatan pantai labu tersebut
seperti penambahan tempat sampah, dan penyediaan souvenir agar dapat menarik
minat pengunjung.

