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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan 

mengenai upaya pengembangan objek wisata Pantai Watu Pecak adalah sebagai 

berikut : 

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang membantu 

pengembangan objek wisata Pantai Watu Pecak meskipun masih dalam 

proses perencanaan. 

2. Objek wisata Pantai Watu Pecak semakin berkembang dan terus 

dilakukannya pembenahan dalm faslitas agar semakin menarik dan 

melakukan pembersihan serta perawatan agar fasilitas tersebut tetap 

terjaga dngan rapi. 

3. Pantai Watu Pecak memiliki keindahan alam yang diminati wisatawan 

untuk datang berkunjung dan pihak pengelola telah membangunkan 

beberapa fasilitas untuk mendukung semakin berkembangnya objek wisata 

Pantai Watu Pecak. 

4. Pihak pengelola juga telah banyak memasang papan info agar 

memudahkan wisatawan yang akan berkunjung ke objek wisata Pantai 
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Watu Pecak sehingga objek wisata tersebut semakin banyak pengunjung 

dan semakin berkembang. 

4.2 SARAN 

 Melihat hasil wawancara dari berbagai responden dan juga melihat dari 

realita di tempat penelitian, penulis ingin memberikan saran yang berguna untuk 

perbaikan dan dapat mengembangkan objek wisata Pantai Watu Pecak adalah 

sebagai berikut : 

1. Pengelolaan serta pengenalan objek wisata Pantai Watu Pecak harus terus 

dilakukan agar objek wisata tersebut semakin berkembang dan banyak 

diminati oleh wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan 

mancanegara. 

2. Pengelola harus menambahkan tempat pos keamanan dan juga wahana air 

buatan seperti kolam renang, dengan adanya pos keamanan maka dapat 

membuat wisatawan tidak kesusahan saat mencari rekan atau saudaranya 

yang yang sedang hilang dengan mengumumkannya di bagian pos 

keamanan, sedangkan untuk wahana air seperti kolam renang buatan dapat 

menjadikan anak kecil yang datang bisa menikmati wahana air tanpa takut 

terkena ombak besar dari pantai selatan. 

3. SOP atau pelayanan yang diberikan harus ramah dan sopan agar 

pengunjung yang datang tidak merasa kecewa karena pelayanan yang 

kurang memuaskan dari pihak Pantai Watu Pecak, jika pelayanannya baik 

maka akan berdampak baik juga bagi pengunjung yang datang. 
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4. Keamanan, kebersihan serta ketertiban juga harus tetap dilaksanakan oleh 

pihak pengelola karena dengan berjalannya hal tersebut dapat membuat 

wisatawan merasa aman, nyaman dan senang shingga wisatawan merasa 

puas dan ingin kembali lagi. 

5. Dengan berkembangnya objek wisata Pantai Watu pecak maka pihak 

pengelola dapat menambahkan atraksi wisata dan fasilitas yang masih 

kurang. Dengan dilakukannya hal seperti itu maka dapat membuat objek 

wisata Pantai Watu Pecak semakin diminati wisatawan dan cepat 

berkembang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


