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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai Karakteristik Daya Tarik 

Wisata Dan Wisatawan Di Kabupaten Belitung di Kabupaten Belitung, diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kabupaten Belitung terletak di Pulau Belitung dengan karakteristik daerah 

kepulauan lebih banyak daerah dataran rendahnya sehingga daerah tujuan 

wisata di Kabupaten Belitung lebih di dominasi wisata bahari seperti pantai 

dan pulau-pulau kecil. Sehingga wisata pantai dan pulau-pulau kecil lebih 

digemari para wisatawan untuk berlibur. Selain wisata pantai dan pulau-pulau 

kecil masih banyak lagi wisata alam dan budaya yang menarik bisa dikunjungi 

tersebar di Kabupaten Belitung. 

2. Tingkat ini kemenarikan untuk daya tarik wisata bagi wisatawan dan 

pengembangan wisata ini yang datang mengunjungi ke Kabupaten Belitung 

dengan indikator adalah keindahan, keamanan dan keselamatan wisata, 

ketertiban, kebersihan, kenyamanan, keramahan, kenangan, cinderamata, 

variasi  aktivitas wisata, sarana dan prasarana, dan transportasi. Nilai 

kemenarikan wisata di Kabupaten Belitung menunjukkan bahwa nilai 

kemenarikan Nilai kemenarikan wisata di Kabupaten Belitung menunjukkan, 

bahwa nilai kemenarikan kebersihan, cinderamata dan sarana dan prasarana 

perlu diperhatikan oleh pengelola daya tarik wisata, karena dapat mengganggu 

kenyamanan dalam beraktivitas wisata. Sedangkan sarana dan prasarana harus 

lebih ditingkatkan lagi seperti fasilitas kamar mandi, kamar kecil dan fasiltas 

umum lainnya untuk menunjang kenyamanan wisata sering dikeluhkan 

wisatawan yang berkunjung daya tarik wisata di Kabupaten Belitung. 

Keindahan Alamnya dan Ketertiban dalam berwisata dapat dijadikan 

sebagai pengembangan wisata dan sangat perlu dijaga kelestariannya di 

Kabupaten Belitung. Dalam hal transportasi tidak ada kendala berarti karena 

untuk mengunjungi daya tarik wisata di Kabupaten Belitung sangat mudah 
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ditempuh dan dijangkau karena tidak adanya macet dan kondisi jalan yang 

bagus. Daya tarik wisata di Kabupaten Belitung memiliki kenangan yang 

bagus karena keindahan alamnya yang sangat indah dan susah dilupakan. 

Variasi aktivitas wisata yang disediakan pengelola wisata sudah lumayan 

beragam tidak hanya dengan melihat dan menikmati pemandangan daya tarik 

wisata tersebut tetapi hal tersebut masih perlu diperhatikan karena wisatawan 

ingin aktivitas wisata yang berbeda dari biasanya. 

3. Karakteristik wisatawan yang datang ke daya tarik wisata di Kabupaten 

Belitung bisa disimpulkan bahwa wisatawan dominan berasal dari luar Pulau 

Belitung, berjenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir penguruan tinggi, 

dan penghasilan lebih besar Rp. 3.000.000,-/bulan. Jadi, wisatawan yang 

mengunjungi Kabupaten Belitung berasal dari kalangan menengah keatas. 

 

B. Saran 

Adapun saran/masukan dari penulis bagi peningkatan kualitas sektor 

pariwisata Kabupaten Belitung adalah : 

1. Dalam hal pengembangan objek daya tarik wisata perlunya diperhatikan 

kelengkapan sarana dan prasarana serta kebersihan disekitaran tempat objek 

wisata tersebut. Diperlukan adanya keragaman serta variasi aktivitas yang 

berbeda dalam berwisata sehingga akan menambah pengalaman wisatawan 

tersebut.Mengadakan penyediaan cinderamata (souvenir) beragam yang 

mempunyai ciri khas dari daerah Kabupaten Belitung tersebut sehingga 

wisatawan akan lebih tertarik membelinya untuk dijadikan buah tangan. 

2. Pemerintah dan pengelola tempat wisata diharapkan terus melakukan evaluasi 

dan meningkatkan kualitas pelayanan yang memadai bagi para wisatawan 

mancanegara atau lokal yang berkunjung ke Kabupaten Belitung. 

 

 


