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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pemaparan hasil penelitian maka peneliti menarik 

kesimpulan: 

1. Strategi Pengembangan Pariwisata yang dilakukan dalam peningkatan 

kunjungan wisatawan di Pantai Sine 

Strategi Pengembangan Pariwisata merupakan suatu cara yang 

dilakukan oleh pihak pengelola untuk dapat menarik minat kunjungan 

wisatawan. Pantai Sine merupakan salah satu pantai yang memiliki peluang 

cukup besar untuk dikembangkan. Adapun strategi pengembangan pariwisata 

di Pantai Sine dilakukan dengan pengelolaan dan pengembangan tempat 

pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, penambahan sarana dan 

prasarana, dan promosi di media internet. 

2. Kendala yang terjadi dalam peningkatan kunjungan wisatawan di Pantai Sine 

Pantai Sine merupakan pantai yang sedang masuk dalam status 

pengembangan. Pengembangan Pantai Sine dikelola oleh kelompok sadar 

wisata Pantai Sine. Dalam pengembangan pariwisata yang dilakukan di Pantai 

Sine, pihak pengelola mendapat berbagai kendala yang terjadi. Berbagai 

kendala yang terjadi antara lain seperti kualitas sumber daya manusia yang 

masih kurang dalam hal wawasan dan pengetahuan pengelolaan pariwisata, 



101 

 

 
 

ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di Pantai Sine masih kurang 

memadai, dan kurangnya kesadaran pengunjung dalam menjaga sarana dan 

prasarana yang ada, juga mengenai kesadaran pengunjung yang kurang akan 

pentingnya menjaga kebersihan di tempat pariwisata. 

3. Upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala yang terjadi dalam 

peningkatan kunjungan wisatawan di Pantai Sine 

Upaya yang dilakukan pokdarwis untuk menghadapi kendala yang 

terjadi untuk menarik minat wisatawan adalah dengan cara diadakannya 

sosialisasi pengelolaan pariwisata, rutin diadakannya pertemuan antar anggota 

pokdarwis, dan juga mengupayakan terpenuhinya sarana dan prasarana yang 

masih kurang memadai. 

 

B. Saran 

Saran yang dapat peneliti kemukakan dari hasil penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Kelompok Sadar Wisata 

Penambahan sarana dan prasarana serta kelestarian Pantai Sine untuk 

dijaga khususnya bagi pokdarwis. Selain itu, pengembangan sumber daya 

manusia juga perlu dikembangkan untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan. Sehingga pengelola akan lebih kreatif dan berinovasi dalam 

pengembangan Pantai Sine yang akan menarik minat wisatawan. 
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2. Bagi Wisatawan yang Berkunjung 

Kebersihan suatu tempat pariwisata bukanlah hanya tugas pengelola. 

Namun, sebagai wisatawan kebersihan juga menjadi tugas kita semua. Dengan 

menjaga kebersihan tempat wisata tetap bersih, hal ini juga mencerminkan diri 

kita. Menjadi wisatawan yang cerdas adalah dengan ikutserta menjaga 

kebersihan tempat pariwisata dan selalu membuang sampah pada tempatnya. 

 


