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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil 

kesimpulan bahwa : 

1. Keadaan sarana kepariwisataan masih di katakan buruk jika 

diihat dari kondisi nya dan masih belum memenuhi kriteria 

sebagai objek wisata,masih sangat memerlukan perhatian, 

pembenahan, dan pembinaan. Sedangkan keadaan prasarana 

nya juga sudah cukup baik namun sama hal nya seperti sarana 

kepariwisataan juga masih memerlukan perhatian, pembenahan 

dan pembinaan baik dari pemerintah daerah maupun 

masyarakat  sekitar objek wisata Pantai Salju terutama pada 

jalan dan juga fasilitas umum lain nya. 

2. Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Salju di 

Kecamatan Bangun Purba oleh pemeritah yaitu : (1) 

Meningkatkan dan mengembangkan jenis produk pariwisata 

pedesaan sehingga lebih menarik bagi wisatawan, khusus nya 

wisatawan mancanegara dan wisatawan domestic yang berasal 

dari daerah perkotaan (2) Memperbaiki dan meningkatkan 

aksebilitas menuju objek dan daya tarik wisata pedesaan yang 

terdapat di Kecamatan Bangun Purba (3) Meningkatkan 

promosi pariwisata pedesaan melalui kerja sama dengan 
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berbagai instansi terkain seperti Departemen Kebudayaan dan 

Pariwisata dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas materi 

promosi dalam bentuk brosur, booklet, dan website (4) 

Meningkatkan kerja sama dengan Biro Perjalanan Wisata 

(BPW) dalam hal pemasaran produk-produk wisata pedesaan 

Kecamatan Bangun Purba. (5) Mendirikan Tourist Inforation 

Center (TIC) di daerah atau desa-desa utama yang memiliki 

potensi untuk di kembangkan sebagai objek dan daya tarik 

wisata pedesaan (6) Melakukan kerja sama dengan instansi 

terkait seperti : hotel, rumah makan, terminal dan lain-lain. 

3. Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Salju Kecamatan 

Bangun Purba Oleh Masyarakat Setempat yaitu : (1) 

Membentuk dan membina kelompok sadar wisata di setiap desa 

yang memiliki potensi untuk di kembangkan sebagai objek dan 

daya tarik wisata pedesaan untuk selanjutnya di bina agar dapat 

mendukung program pembangunan pariwisata, khususnya 

pariwisata di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli 

Serdang (2) Menyelenggarakan pembinaan sadar wisata kepada 

masyarakat pedesaan dengan memberikan bekal pengetahuan 

mengenai kepariwisataan dan Sapta Pesona untuk 

meningkatkan kualitas layanan kepada wisatawan (3) 

Meningkatkan kepedulian terhadap wisatwan/pengunjung yang 

berkunjung di objek wisata (4) Meningkatkan kelengkapan 

sarana pariwisata di sekitar wilayah objek wisata agar 
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wisatawan/pengunjung lebih mudah menjangkau kebutuhan 

pada saat berkunjung. 

B. SARAN 

1. Dengan hasil perhitungan yang menyatakan bahwa keadaan sarana 

dan prasarana di Objek Wisata Pantai Salju masih sangat buruk 

sehingga di butuhkan kegiatan yang meningkatkan kesadaran 

masyarakat setempat agar selalu menjaga fasilitas umum yang di 

sediakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan 

kunjungan wisatawan kedaerahObjek Wisata Pantai Salju. 

2. Adanya kerjasama dari pihak pemerintah daerah Disporabudpar 

Kabupaten Deli Serdang dengan pihak swasta lokal/masyarakat 

setempat dalam hal pembangunan akses jalan agar jalan yang tadi 

nya di miliki oleh oleh pihak swasta lokal/masyarakat setempat 

dapat di perbaiki, sehingga lebih mempermudah akses jalan 

menuju ke lokasi objek wisata Pantai Salju. 

3.  Adanya kerjasama dari pihak pemerintah daerah Disporabudpar 

Kabupaten Deli Serdang dan masyarakat setempat hendak nya 

melengkapi sarana dan prasarana kepariwisataan yang di butuhkan 

oleh wisatwan/pengunjung di lokasi  objek wisata Pantai Salju. 

4. Ada nya penyuluhan dari pihak pemerintah daerah Disporabudpar 

Kabupaten Deli Serdang yang berguna sebagai bekal pengetahuan 

mengenai kepariwisataan dan Sapta Pesona untuk meningkatkan 

kualitas layanan kepada wisatawan. 
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5. Pihak masyarakat setempat hendak nya lebih meningkatkan 

kualitas sikap sadar wisata untuk mengelola,menjaga dan 

membersikan fasilitas yang ada. 

 

 


