
 
 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan deskripsi data hasil penelitian terhadap Objek Wisata Taman 

Bumi Kedaton Kelurahan Batu Putu Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Keadaan Objek Wisata Taman Bumi Kedaton tergolong cukup menarik, hal ini 

dibuktikan dengan skor 17, sehingga tidak menjadi penyebab menurunnya jumlah 

wisatawan yang berkunjung. 

2. Aksesibilitas menuju Objek Wisata Taman Bumi Kedaton tergolong memiliki tingkat 

keterjangkauan sedang, hal ini dibuktikan dengan skor 18, sehingga menjadi penyebab 

menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung. 

3. Ketersediaan fasilitas Objek Wisata Taman Bumi Kedaton tergolong kurang sesuai 

dengan kebutuhan pengunjung, hal ini dibuktikan dengan skor 19, sehingga menjadi 

penyebab menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung. 

4. Keadaan keamanan di Objek Wisata Taman Bumi Kedaton tergolong cukup baik, hal ini 

dibuktikan dengan skor 13, sehingga tidak menjadi penyebab menurunnya jumlah 

wisatawan yang berkunjung. 

5. Promosi dan Publikasi tentang Objek Wisata Taman Bumi Kedaton  tergolong kurang 

rutin, hal ini dibuktikan dengan skor 7, sehingga menjadi penyebab menurunnya jumlah 

wisatawan yang berkunjung.  

B. Saran  

 

1. Dalam rangka meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Taman Bumi 

Kedaton Kelurahan Batu Putu Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung maka 



 
 

disarankan kepada pengelola untuk menambah atraksi kesenian daerah yang disajikan 

seperti atraksi tari sembah dan tari bedana kreasi serta membuat jadwal pertunjukkan 

yang bersifat permanen berdasarkan jam/hari kunjungan terutama pada hari minggu dan 

hari libur. 

2. Dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, maka disarankan kepada 

pengelola untuk menambah objek kunjungan seperti pengadaan sarana waterboom, toko 

cinderamata dan menambah keanekaragaman jenis flora dan faunanya. 

3. Dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, maka disarankan kepada 

pengelola bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan promosi melalui 

media cetak dan elektronik dalam upaya mengenalkan potensi yang dimiliki Objek 

Wisata Taman Bumi Kedaton kepada masyarakat Kota Bandar Lampung khususnya dan 

masyarakat Lampung umumnya. 

4. Disarankan kepada pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menambah jumlah armada 

Damri atau menambah trayek angkutan kota menuju Kelurahan Batu Putu agar mobilitas 

wisatwan menjadi lancar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


