
 

 

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan  

1. Potensi wisata pantai Way Saral Kabupaten Pesisir Barat memiliki kondisi 

fisik berupa kondisi topografi bertingkat tetapi indah dilihat, memiliki 

suhu udara rata-rata 30ᶿ pada musim kemarau sehingga udaranya segar dan 

sejuk, sedangkan daya tarik yang memiliki keindahan lingkungan alam 

yang cukup menarik dengan tiga variasi pandangan, pantai yang landai 

dengan kondisi lingkungan pantai bersih dan pasirnya putih, seragam dan 

halus, dengan kondisi air yang cukup jernih dengan gelombang laut yang 

cukup tinggi dan besar sehingga untuk olahraga susur pantai, selancar 

(surfing) berjemur (sun bathing) berperahu dan jalan-jalan keliling pantai. 

2. Hasil penilaian potensi objek wisata Pantai Way Saral secara keseluruhan 

dengan menggunakan dua variabel ditemukan jumlah nilai/skor 37. 

Berdasarkan interval kelas potensi wisata yang disiapkan pada analisis 

klasifikasi maka objek wisata ini memiliki potensi sedang sehingga cukup 

layak untuk dikembangkan menjadi salah satu objek wisata unggulan yang 

siap dipandang. 

3. aksesibilitas yang cukup lancar menuju objek wisata ini karena lokasinya 

dekat dengan jalur lintas barat sehinga frekuensi kendaraan yang lewat 
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banyak, jarak tempuh yang tidak begitu jauh dengan waktu tempuh yang 

tidak begitu lama, dengan biaya yang dikeluarkan cukup murah yang 

diantaranya jika dari kecamatan tidak perlu mengeluarkan biaya jika dari 

ibu kota dapat mengeluarkan biaya Rp.10.000, sampai Rp.20.000, 

mengunakan jasa ojek, jika dari ibukota provinsi dapat mengeluarkan 

biaya Rp.50.000, sampai Rp.110.000, mengunakan jasa bus dan jasa 

trevel, juga kondisi jalan yang sudah diaspal dan tidak berlubang  sehingga 

mudah bagi wisatawan untuk menjangkau objek wisata pantai Way Saral 

 

B.  SARAN  

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan saran penulis adalah 

sebagai berikut.  

1. Perlu adanya perbaikan jalan menuju Obyek Wisata Pantai Way Saral agar 

dapat memudahkan wisatawan untuk berkunjung ke pantai Way Saral 

2. Perlu adanya pengelola dan fasilitas-fasilitas yang tersedia agar para 

wisatawan merasa nyaman berada di obyek wisata tersebut. 

3. kepada pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir 

Barat untuk berupaya mendorong dan membantu upaya pelestarian dan 

pengembangan baik secara materi dan pengelolaan objek-objek wisata 

yang ada di daerahnya, upaya-upaya tersebut dapat berupa promosi dan 

publikasi, kelancaran sarana transportasi, bantuan dana melalui APBD,dan

 kemudahan birokasi sehingga membantu kelancaran perkembangan kepar

iwisataan didaerah ini. 

 


