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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Potensi Obyek Wisata Seminung Lumbok 

Resor Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012, maka ada 

beberapa hal yang dapat disimpulkan oleh penulis yaitu sebagai berikut. 

 

1. Bahwa potensi wisata yang ada di Obyek Wisata Seminung Lumbok Resort  

ada 3 jenis, yaitu: 1) Potensi yang bersifat panorama alam yang terdiri dari 

pemandangan alam Seminung Lumbok Resort, pesona alam air Danau Ranau, 

air panas, Gunung Seminung, dan cuaca sekitar obyek wisata. 2) potensi 

wisata yang bersifat sosial budaya yaitu bangunan adat Lampung. 3) potensi 

wisata yang bersifat bisnis/ekonomis yaitu produksi kopi luwak. 

2. Potensi wisata yang sudah dikembangkan oleh pengelola untuk menarik 

wisatawan berkunjung ke Obyek Wisata Seminung Lumbok Resort yaitu 

semua potensi wisata atau 8 potensi yang ada di Obyek Wisata Seminung 

Lumbok Resort. Namun dari 8 potensi wisata yang ada di Obyek Wisata 

Seminung Lumbok Resort pengembangannya masih belum optimal, baru 6 

potensi wisata yang pengembangannya sudah optimal, sedangkan 2 potensi 

lainnya belum dikembangkan secara optimal, seperti keanekaragaman fauna 
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yang belum terpelihara secara khusus, pembangunan khusus pemandian air 

panas, yang belum tersedia di Obyek Wisata Seminung Lumbok Resort. 

3. Fasilitas wisata yang terdapat di Obyek Wisata Seminung Lumbok Resort 

yaitu 1 buah penginapan/hotel dengan 21 kamar, 1 buah resto untuk rumah 

makan dan kantin, 1 buah hall, untuk ruang pertemuan, 1 buah musholla 

sebagai tempat ibadah, dan 3 buah perahu motor. 

4. Bahwa aksesibilitas menuju Obyek Wisata Seminung Lumbok Resort adalah 

sulit dijangkau, dengan kondisi jalan yang sudah diaspal, sarana 

transportasi/angkutan umum kurang lancar, jarak tempuh yang jauh,dengan 

jalan yang terjal dan berkelok-kelok, sehingga sangat  mempengaruhi 

wisatawan berkunjung ke Obyek Wisata Seminung Lumbok Resort. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka disarankan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Disarankan kepada pengelola agar dapat meningkatkan pengembangan 

potensi wisata yang ada di Obyek Wisata Seminung Lumbok Resort secara 

optimal, yaitu dengan upaya perbaikan  pada potensi wisata sehingga setiap 

fasilitas wisata dapat termanfaatkan secara optimal. 

2. Disarankan kepada pihak pengelola agar meningkatkan serta bekerjasama 

kepada pihak lain dalam melakukan pertunjukan seni dan budaya serta 

penciptaan pameran kerajinan tangan, sehingga wisatawan yang berkunjung 

memiliki kesan serta memiliki souvenir yang khas di Obyek Wisata Seminung 

Lumbok Resort. 
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3. Disarankan kepada pihak pengelola untuk melanjutkan pembangunan dan 

menambah fasilitas yang ada di Obyek Wisata seminung Lumbok Resort, 

seperti fasilitas sarana olahraga, sepeda gunung, wartel/telpon umum dan lain 

sebagainya dalam menunjang pengembangan potensi wisata Seminung 

Lumbok Resort. 

4. Disarankan kepada pihak pengelola dan pemerintah untuk dapat bekerjasama 

dalam meningkatkan daya tarik/atraksi wisata yaitu dengan mengadakan 

promosi pada media cetak, radio dan televisi, serta kerjasama dengan agen-

agen travel/perjalanan agar Obyek Wisata Seminung Lumbok Resort dapat 

dikenal masyarakat dan menjadi obyek wisata primadona Provinsi lampung 

khususnya Kabupaten Lampung Barat, sehingga banyak wisatawan yang 

datang berkunjung ke Obyek Wisata Seminung Lumbok Resort.  

 


