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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis data mengenai persepsi wisatawan terhadap Obyek 

Wisata Air Terjun Way Lalaan di Pekon Kampung Baru Kecamatan Kota Agung 

Timur Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Aksesibilitas Obyek Wisata Air Terjun Way Lalaan mendukung. Hal ini 

didukung oleh jalan aspal dengan kondisi yang baik menuju Obyek Wista Air 

Terjun Way Lalaan. Lokasi obyek wisata yang berada di tepi jalan raya dan 

cukup strategis karena terletak di jalan lintas Barat Sumatera, sehingga mudah 

ditemukan oleh wisatawan. Selain itu, wisatawan yang tidak menggunakan 

kendaraan pribadi dapat menggunakan kendaraan umum seperti bus untuk 

menuju Obyek Wisata Air Terjun Way Lalaan. 

2. Fasilitas yang ada di Obyek Wisata Air Terjun Way Lalaan kurang 

mendukung. Hal ini karena, untuk tempat ibadah/mushola yang kurang terawat. 

3. Infrastruktur di Obyek Wisata Air Terjun Way Lalaan kurang mendukung. 

Ketersediaan infrastruktur dikatakan kurang mendukung, karena untuk masalah 

jaringan komunikasi, instalasi air bersih dan sistem pembuangan masih 

mengalami masalah. 

4. Obyek Wisata Air Terjun Way Lalaan aman untuk dikunjungi karena 

wisatawan tidak pernah mengalami ancaman gangguan keamanan. 
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5. Promosi dan informasi mengenai Obyek Wisata Air Terjun Way Lalaan kurang 

baik. Hal ini terbukti dari tidak pernah dilakukannya promosi mengenai Obyek 

Wisata Air Terjun Way Lalaan. 

 

B. Saran 

 

1. Disarankan kepada pihak pengelola untuk lebih memperhatikan dan 

meningkatkan fasilitas yang ada di Obyek Wisata Air Terjun Way Lalaan 

seperti tempat ibadah untuk dipugar kembali agar dapat digunakan dengan baik 

oleh wisatawan yang akan menjalankan ibadahnya dan menambah jumlah 

pondok wisata. 

2. Disarankan kepada pihak pengelola untuk lebih memperhatikan dan 

meningkatkan infrastruktur yang ada di Obyek Wisata Air Terjun Way Lalaan, 

terutama masalah sistem pembuangan yaitu sampah yang berserakan untuk 

disediakan tempat sampah yang layak. 

3. Disarankan untuk pihak pengelola untuk menambah papan peringatan demi 

keselamatan wisatawan dalam berwisata agar tidak terjadi hal-hal yang dapat 

mengancam keselamatan wisatawan. 

4. Untuk promosi dan informasi disarankan kepada pihak pengelola agar 

menggerakan promosi mengenai Obyek Wisata Air Terjun Way Lalaan kepada 

masyarakat luas dengan menggunakan berbagai media promosi agar semakin 

banyak wisatawan yang datang berkunjung 

 

 

 

 


