
 

 

 

 

VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

 

1. Persentase karakteristik pengunjung objek wisata Air terjun Way Lalaan, 

mayoritas pengunjung yang datang berasal dari zona kota Bandar Lampung 

sebesar  50% , berjenis kelamin laki-laki (68,75%) , pengunjung merupakan 

persinggahan (55,2%),  kedatangan dengan cara kelompok (51,04%),  motivasi 

kunjungan yaitu piknik (77,08%),  kelompok umur 20-29, (55,21%),  tingkat 

pendidikan terakhir yaitu SLTA (54,17%),  pekerjaan terbanyak adalah pegawai 

swasta (41%), tingkat pendapatan >Rp 1.500.000 (42%), waktu luang terbesar 

adalah 2 hari (48%), jumlah tanggungan belum ada (65%),  jenis kendaraan 

pribadi (93%). 

2. Nilai rekreasi objek wisata Air terjun Way Lalaan dengan pendekatan biaya 

perjalanan per orang sebesar Rp 19498.000 per orang per satu tahun  atau sebesar 

Rp 203.104/orang/ kali kunjungan.  Nilai rekreasi untuk tiap zona perjalanan 

pengunjung terbesar, berasal dari zona Luar Provinsi Lampung dengan rata- rata 

biaya sebesar Rp 823.400,00/orang/hari kunjungan dan yang paling kecil, berasal 

dari zona Tanggamus sebesar Rp 57.571,00/orang/hari kunjungan.  Nilai rekreasi 

dari objek wisata Air terjun Way Lalaan sebesar Rp 487.449.600,00/ Tahun. Hal 

ini mengindikasikan besarnya keuntungan yang dirasakan masyarakat yang 

memiliki kebutuhan rekreasi dalam rangka meningkatkan produktivitasnya. 
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3. Variabel yang berpengaruh nyata terhadap biaya perjalanan, diantaranya luar Provinsi 

Lampung dengan nilai P=0,000=0% nilai koefisien 726970, umur memiliki pengaruh 

nyata P=0,042%=4,2%<5%, nilai koefisien sebesar 6090, status pernikahan dengan nilai 

P=0,16%=1,6%<5%, nilai koefisien yang diperoleh sebesar –Rp 305.398/orang, jumlah 

tanggungan dengan nilai P= 0,005%=0,5%<5%, nilai koefisiennya adalah Rp 367.585.  

Nilai S= 151589 dan nilai R (R-Sq) adalah 61,9% dan R-Sq(adj) adalah 54,8%. 

 

B. Saran 

 

1. Dengan mempertimbangkan karakteristik pengunjung yang ada, sistem 

pengelolaan yang lebih baik terhadap potensi wisata yang ada perlu dilakukan 

seperti peningkatan pelayanan dan fasilitas kepada pengunjung, misalnya dengan 

pembangunan dan perbaikan sarana prasarana serta pelayanan petugas yang lebih 

baik kepada pengunjung. 

2. Perlu dilakukan pengembangan jenis rekreasi baru misalnya membangun flying 

fox dan out bound, karena jenis rekreasi ini belum ada di Kabupaten Tanggamus 

dan dapat menjadi daya tarik bagi objek Wisata Air terjun Way Lalaan. 

3. Dibutuhkan kesadaran bersama antara pihak pengelola, pemerintah, dan 

pengunjung seperti melakukan kegiatan reboisasi bersama pada hari gerakan 

tanam pohon tanam masa depan agar keberadaan objek wisata Air terjun Way 

Lalaan tetap lestari. 


