
 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang potensi wisata Pemandian Air Panas Desa 

Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tahun 2013 dapat 

diperolehkesimpulan sebagai berikut: 

1. Potensi sumber air panas yang ada mempunyai tingkat potensi yang sedang. 

Data yang diperoleh dari wawancara oleh para pengunjung didapat Sebanyak 7 

orang (46,6%) menyatakan bahwa suhu air yang ada di pemandian air panas ini 

relatif hangat. yaitu sebanyak 12 orang (80%) menyatakan bahwa kondisi 

kebersihan lingkungan sekitar pemandian air panas sangat bersih , sebanyak 15 

orang (100%) menyatakan bahwa sumber air panas yang ada desa Merak Batin ini 

mempunyai khasiat untuk kesehatan. 

2. Fasilitas yang ada di Obyek Wisata Pemandian Air panas ini mempunyai 

tingkat potensi yang sedang. Data yang diperoleh dari observasi langsung oleh 

peneliti dengan menggunakan ceklis didapat memiliki fasilitas seperti sarana 

pelayanan diantaranya 10 buah  toilet, 7 buah tempat bilas, 3 buah kantin, 7 buah 

penginapan, 1 buah sarana ibadah, 7 buah  tempat sampah dan 2 buah tempat 

parkir. Fasilitas yang berupa sarana pengelolaan yaitu 1 buah loket karcis dan 1 

buah kantor pelayanan.  
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Fasilitas yang berupa sarana rekreasi yaitu terdiri dari 2 buah kolam pemancingan, 

1 tempat bermain anak dan 1 flying fox.  

3. Aksesibilitas menuju pemandian air panas yaitu  mempunyai tingkat potensi 

yang tinggi. Data yang diperoleh dari wawancara oleh para pengunjung didapat 

Sebanyak 8 orang (86,6%) wisatawan yang datang untuk berkunjung merasakan 

mudahnya untuk menjangkau wisata pemandian, sebanyak 7 orang (46,6%) 

menyatakan bahwa jarak yang di tempuh wisatawan antara 25Km-50 Km, 

sebanyak 7 orang (46,6%) menyatakan bahwa waktu yang dibutuhkan wisatawan 

untuk menuju ke obyek wisata pemandian air panas yaitu 0,5 sampai 1 jam 

perjalanan, 8 orang (53,3%) menyatakan bahwa lokasi wisata pemandian air panas 

ini memiliki akses jalan yang baik karena letaknya yang berada di pinggir jalan 

Lintas Sumatra, sebanyak 13 orang (86,6%) menyatakan bahwa jaringan 

transportasi yang ada di pemandian air panas ini sangat lancar dikarenakan 

letaknya yang berada di pinggir jalan Lintas Sumatra dan dilalui oleh banyaknya 

angkutan umum, yaitu sebanyak 15 orang (100%) menyatakan bahwa lokasi yang 

yang sangat strategis, sebanyak 13 orang (86,6%) menyatakan bahwa biaya yang 

dikeluarkan wisatawan sangat sedikit.  

B. Saran 

Disarankan kepada pengelola wisata pemandian air panas Desa Merak Batin agar 

lebih meningkatkan lagi potensi-potensi yang ada di pemandian air panas ini, serta 

menambah lagi fasilitas-fasilitas yang ada, karena fasilitas sangat berpengaruh 

terhadap maju tidaknya suatu obyek pariwisata serta tingkatkan lagi promosi dan 

informasi tentang potensi obyek pariwsata air panas karena apabila promosi dan 
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informasi dilakukan dengan baik maka suatu obyek wisata akan cepat 

berkembang.  


