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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

Sebagai hasil penelitian penulis dengan judul analisis pengelolaan objek 

wisata danau buatan pada perusahaan daerah pembangunan Kota Pekanbaru 

penulis membuat kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan beberapa indikator yang digunakan dalam penelitian ini, 

peneliti menjawab atas pertanyaan dan tujuan penelitian yang pertama, 

bahwa pengelolaan objek wisata danau buatan pada perusahaan daerah 

pembangunan Kota Pekanbaru masih belum dikatakan maksimal yaitu 

dalam hal pengembangan, kelembagaan, dan peraturan. 

2. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang dilakukan, peneliti 

mendapatkan informasi atau gambaran penelitian untuk menjawab 

pertanyaan dan tujuan penelitian yang kedua, bahwa faktor-faktor yang 

menentukan menurunnya pengunjung objek wisata danau buatan itu 

berdasarkan atas daya tarik objek wisata, keamanan dan kenyamanan, 

fasilitas wisata, sarana dan prasarana. 

6.2. Saran 

Setelah melakukan penelitian dilapangan dan berdasarkan kesimpulan 

diatas hal-hal yang sekiranya perlu peneliti sampaikan kepada perusahaan 

daerah pembangunan kota Pekanbaru sebagai bahan pertimbangan dalam 

melakukan pengelolaan objek wisata danau buatan adalah sebagai berikut : 
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1. Perusahaan daerah pembangunan Kota Pekanbaru dalam melakukan 

pengelolaan objek wisata danau buatan ini harus dapat menjalankannya 

lebih baik lagi seperti pada pengembangannya dimulai dari perencanaan 

yang matang, pelaksanaan dari perencanaan sebelumnya, biaya yang 

dibutuhkan, dan pengawasan yang penting dilakukan agar semua program 

tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan bersama. 

Dan dari segi faktor kelembagaan perusahaan daerah juga harus 

melakukan koordinasi dengan pihak lain atau dengan pemerintah guna 

melakukan kerjasama untuk membuka lebih luas lagi lahan agar dapat 

dengan mudah dilakukan pengembangan dan melakukan diklat kepada 

para pegawai ataupun karyawan yang bekerja pada perusahaan daerah 

pembangunan Kota Pekanbaru guna meningkatkan kemampuan serta 

keterampilan para pegawai atau karyawan tersebut sehingga dapat 

memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. 

Dan juga, perlu adanya regulasi yang jelas tentang pengembangan 

pariwisata di Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata harus mulai membuat regulasi yang jelas tentang 

pengembangan pariwisata di Kota Pekanbaru sehingga tidak lagi menjadi 

salah satu faktor penghambat pengembangan pariwisata di Kota Pekanbaru 

khususnya danau buatan. 

2. Perusahaan daerah pembangunan Kota Pekanbaru harus mulai membuat 

danau buatan lebih menarik seperti membangun fasilitas-fasilitas atau 

kegiatan-kegiatan yang dapat dijadikan daya tarik objek wisata danau 
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buatan sehingga masyarakat ingin mengunjungi kawasan objek wisata 

danau buatan dan juga perusahaan daerah harus membuat pos-pos 

penjagaan yang siap menjaga dan mengawasi lingkungan sekitar objek 

wisata danau buatan agar para pengunjung dapat merasa aman dan nyaman 

pada saat mengunjungi objek wisata danau buatan tersebut. 

Satu lagi saran dari peneliti adalah pemerintah harus mulai memberikan 

fasilitas umum seperti transportasi umum yang murah seperti halnya 

transmetro Pekanbaru sehingga masyarakat atau wisatawan tidak perlu 

bersusah payah untuk mengunjungi objek wisata danau buatan tersebut. 

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini akan 

tetapi ini merupakan hasil dari sebuah penelitian dan sekiranya dapat 

bermanfaat untuk semua terutama buat peneliti sendiri. 


