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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan deskripsi data primer terhadap objek wisata Danau 

Teluk Gelam di Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Iklim objek wisata Danau Teluk Gelam ber-Tipe B, menurut Schmidth-Ferguson 

yaitu iklim Tipe B memiliki daerah yang basah dan memiliki cuaca yang sejuk, 

karena banyak terdapat pepohonan rimbun yang tumbuh di sekitar objek wisata. 

Hal ini sesuai dengan kondisi yang ada di lokasi objek wisata, yakni banyak 

terdapatnya vegetasi yang tumbuh, sehingga membuat lokasi objek wisata Danau 

Teluk Gelam sejuk dan nyaman. 

2. Lokasi relatif objek wisata Danau Teluk Gelam di Desa Mulya Guna Kecamatan 

Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir ini strategis, karena didukung oleh 

jalan yang memadai dan terletak dekat dengan  jalan lintas Sumatera yang 

menghubungkan antara Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan, dan 

juga dekat dengan sarana umum seperti pusat perbelanjaan dan terminal. 

3. Aksesibilitas objek wisata Danau Teluk Gelam adalah mudah, karena aksesibilitas 

lokasi objek wisata dari dan menuju terminal, pemukiman serta pusat 

perbelanjaan dapat diakses dengan mudah yakni dengan kondisi jalan yang bagus. 
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4. Kemiringan lereng dari objek wisata Danau Teluk Gelam adalah datar, karena 

mempunyai kemiringan 4%. Oleh sebab itu akan mempermudah berkembangnya 

suatu daerah dan daerah kepariwisataan juga akan lebih cepat berkembang. 

B. Saran 

1. Diharapkan kepada pengelola objek wisata agar menambah sarana dan prasarana 

yang ada di lokasi objek wisata guna wisatawan itu lebih nyaman berlama-lama 

didalam lokasi objek wisata. 

2. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan 

Kecamatan Teluk Gelam agar dapat memperbaiki fasilitas dan jaringan jalan atau 

aksesibilitas menuju lokasi objek wisata yang telah/akan rusak untuk 

mempermudah dan memperlancar wisatawan untuk berkunjung kelokasi objek 

wisata Danau Teluk Gelam. 

3. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan 

Kecamatan Teluk Gelam agar dapat menambah angkutan umum yang masuk ke 

desa/pemukiman yang letaknya agak berjauhan dengan lokasi objek wisata, guna 

mempermudah dan memperlancar wisatawan untuk berkunjung kelokasi objek 

wisata Danau Teluk Gelam. 

 


