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BAB V
KESIMPULAN

Dari hasil analisis yang telah dibahas pada bab sebelumnya tentang tiga pantai yang prioritaskan untuk dikembangkan sebagai lokasi wisata pantai di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat yaitu Pantai Penganak, Pantai Siangau dan Pantai Tanjung Ru maka dapat di simpulkan beberapa kesimpulan yang akan di jelaskan pada sub bab di bawah ini.

Kesimpulan Studi
Berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :
	Dari hasil penilaian daya tarik jenis kegiatan, atraksi dan karakteristik alami wisata pantai  di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka barat, ternyata Pantai Siangau memiliki banyak berbagai jenis kegiatan dan atraksi jika dibandingkan kedua pantai lainnya. Jika wisata pantai memiliki daya tarik jenis kegiatan dan atraksi wisata yang tinggi maka lokasi tersebut dapat di jadikan pengembangan untuk wisata .
	Jika dilihat dari hasil penilaian yang kedua untuk tingkat minimal jumlah kendala yang dihadapi atau penghambat dalam pengembangan sentra kegiatan wisata pantai, ternyata Pantai Tanjung Ru memang memiliki lebih sedikit kendala dan yang memiliki urutan kedua sedikit kendala terdapat pada Pantai Siangau, sehingga Pantai Tanjung Ru dam Pantai Siangau bisa lebih mudah untuk dikembangkan. 
	Sedangkan dari hasil analisis kondisi pelayanan fisik sarana dan prasarana penunjang, wisata pantai yang memiliki pelayanan yang memadai dan cukup memenuhi kebutuhan kegiatan wisatawan yaitu terdapat pada Pantai Siangau
	Sedangkan jika dilihat hasil analisis dengan menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) dan hasil analisis kondisi eksisting daya tarik alami pantai, maka didapati bahwa pantai yang menempati prioritas utama adalah Pantai Siangau, sebab Pantai Siangau memiliki kondisi eksisting daya tarik yang lebih baik. 

Dengan demikian, maka kesimpulan akhir penentuan lokasi prioritas pengembangan wisata pantai di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut; (1) prioritas utama adalah Pantai Siangau, (2) prioritas kedua adalah Pantai Tanjung Ru dan (3) prioritas terakhirnya adalah Pantai Penganak.
Setelah diketahui dari kesimpulan akhir lokasi prioritas wisata pantai yang ada di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat. Maka selanjutnya langkah yang tepat untuk pengembangan sentra kegiatan wisata pantai untuk masa mendatang yang dapat melayani wisatawan lokal, nasional dan mancanegara. Dengan demikian, yang harus dilakukan dalam pembangunan wisata pantai yang berada di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, yaitu dengan mencari investasi dan dukungan stakeholder, meningkatkan pengaturan dan pengawasan daerah pantai serta meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung, seperti meningkatkan jumlah akomodasi, tempat ibadah, toilet umum dll dan langkah selanjutnya meningkatkan pemasaran dan promosi yang lebih luas.
 
Rekomendasi
Berdasarkan hasil studi sebelumnya, maka diperoleh beberapa uraian dan rekomendasi terkait studi yang peneliti amati ini antara lain sebagai berikut:
	Sebagai upaya memenuhi keinginan dan kebutuhan para wisatawan untuk memanfaatkan kondisi eksisting daya tarik alami yang ada di Pantai Siangau sebagai pantai yang lebih diprioritaskan, maka perlu pengembangan berlanjut oleh pihak yang berkompeten terutama dalam hal bagaimana mengatasi kendala yang dihadapi di pantai ini. Sehingga perlunya pengembangan fasilitas pelayanan/prasarana penunjang, aksesibilitas dan akomodasi merupakan bagian dari upaya pembangunan aset daerah yang harus terus ditingkatkan;
	Sebagai pantai yang menempati prioritas kedua yaitu Pantai Tanjung Ru yang kurang memiliki daya tarik alami dibandingkan Pantai Siangau, maka siasat pengembangan daya tarik yang bersifat artifisial atau daya tarik buatan tangan manusia dan mengadakan penyuluhan sadar wisata kepada masyarakat nampaknya memang mesti dilakukan agar pantai ini mampu menyulap dirinya menjadi pantai yang menonjolkan daya tarik unggulan yang khas, sehingga mendapat tempat di hati para wisatawan agar mereka merasa tertarik untuk meningkatkan frequensi kunjungan ke pantai ini;
	Dengan melihat animo masyarakat lokal yang sedemikian besarnya untuk dapat berekreasi di kawasan pantai, maka pengembangan wisata pantai di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat ini utamanya adalah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rekreasi wisata pantai masyarakat secara umum. Sehingga, pelayanan wisata pantai dengan melihat tingkat kebutuhan masyarakat di tingkat lokal ataupun domestik mesti menjadi prioritas utama dan kemudian pada tahap selanjutnya adalah berusaha meningkatkan kebutuhan pelayanan wisata untuk tingkat mancanegara dengan memaksimalkan potensi yang ada;
	Pentingnya pengembangan lokasi wisata pantai di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat ini untuk segera ditindaklanjuti karena sektor wisata pantai merupakan salah satu sektor andalan yang ada. Sehingga, dengan pengembangan yang dilakukan, sejumlah anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan sektor informal kepariwisataan dapat merasakan imbas kepada peningkatan kesejahteraan sebagai solusi alternatif dalam menunjang perekonomian mereka dan peningkatan pendapatan daerah melalui sejumlah retribusi yang masuk, dan terakhir;
	Untuk mendukung percepatan pembangunan lokasi prioritas pengembangan wisata pantai di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, dengan mengundang kalangan investor sektor pariwisata untuk berinvestasi menjadi salah satu solusi percepatan pengembangan. 


Kelemahan Studi
Sepenuhnya penulis menyadari bahwa penelitian ini memang memiliki beberapa keterbatasan baik dari segi substansi maupun terhadap kurang maksimalnya pencapaian terhadap tujuan dan sasaran dari penelitian ini sendiri. Adapun keterbatasan studi ini yaitu sebagai berikut:
	Pada penelitian ini, penentuan lokasi prioritas pengembangan wisata pantai hanya dikaji dalam cakupan wilayah Kecamatan saja. Hal ini diambil karena alasan kebijakan pemerintah daerah yang menetapkan Kecamatan Parittiga sebagai wilayah yang diprioritaskan sebagai kawasan wisata pantai namun kebijakan penentuan lokasi prioritasnya sama sekali belum dilakukan;
	Masih terdapat beberapa kriteria penentuan lokasi prioritas pengembangan wisata pantai yang belum dijadikan bahan pertimbangan dalam pemilihan lokasi baik yang bersumber dari kebijakan ataupun litelatur penelitian terdahulu;
	Dalam penelitian ini, tolak ukur pembobotan hanya diambil dari kalangan masyarakat tertentu saja dengan jumlah responden yang terbatas tanpa dilakukannya penyebaran angket/quisioner dalam skala yang lebih besar;
	Penelitian ini tidak melakukan kajian terhadap bentuk fisik pengembangan yang diprioritaskan, melainkan hanya terfokus pada rencana lokasi prioritas pengembangan wisata pantai saja, dan terakhir;
	Salah satu analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pembobotan atau AHP. Dengan kata lain, jika diukur dengan pembobotan melalui narasumber yang berbeda, maka berkemungkinan akan menghasilkan output yang berbeda pula. Meskipun demikian, sebagai upaya pengayaan data pembanding, kajian langsung ke lapangan merupakan salah satu usaha penulis untuk memperkecil jarak perbedaan output yang dihasilkan agar tercapai hasil yang maksimal.


Saran untuk Studi Lanjutan
Sebagaimana yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penentuan lokasi prioritas pengembangan wisata pantai ini dipengaruhi oleh 4 kriteria utama yaitu faktor daya tarik, aksesibilitas, akomodasi dan fasilitas pelayanan/prasarana pendukung. Melalui kriteria-kriteria tersebut, menurut hemat penulis hasil penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti yaitu penentuan lokasi prioritas pengembangan wisata pantai di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan untuk dilakukan penelitian lanjutan dengan ruang lingkup sebagai berikut:
	Studi perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan lokasi prioritas pengembangan wisata pantai;
	Studi tingkat kesiapan para pelaku sektor informal yang akan terlibat menjadi salah satu komponen penunjang pengembangan lokasi yang diprioritaskan sebagai sentra kegiatan wisata pantai; 
	Identifikasi karakteristik sosial-kepariwisataan masyarakat pesisir di sekitar lokasi pantai yang diprioritaskan untuk dikembangkan sebagai lokasi wisata pantai;
	Studi tentang strategi promosi dan daya jual para pengelola lokasi prioritas pengembangan wisata pantai dalam menarik minat kunjungan wisatawan baik di tingkat lokal maupun luar daerah, dan terakhir.


