
 
 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan  

1. Potensi yang dapat dikembangkan dari kawasan obyek wisata Desa Sempalai 

Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas untuk menjadi daerah 

tujuan wisata potensial adalah obyek wisata alam Danau Sebedang. karena 

obyek wisata ini sangat berpotensial di Desa Sempalai Sebedang sehingga 

menjadi salah satu asset Desa. Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi 

Kabupaten Sambas merupakan salah satu wilayah yang berpotensi di bidang 

pariwisata. wilayah ini berpotensi sebagai area wisata karena banyak tempat-

tempat wisata yang menyuguhkan keindahan alam yang tercipta dengan 

alami. dan yang dibahas disini adalah wisata danau sebedang. obyek wisata 

danau sebedang ini merupakan salah satu ikon dari Desa Sempalai Sebedang 

yang memiliki kejernihan air yang ada di Desa Sempalai Sebedang, selain itu 

air ini menjadi sumber air untuk Kecamatan Sebawi tersebut menciptakan 

aliran air yang pas.  

2. wisata Desa Sempalai Sebedang ini menyediakan fasilitas seperti permainan 

kano,warung-warung makan,camping area, dan produk wisata yang cocok 

untuk ingin memancing di danau. setiap hari kurang lebih 100 orang 

wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata danau sebedang ini, pada hari 

sabtu dan minggu atau hari libur wisatawan yang datang ke obyek wisata ini 

bisa sampai 300 wisatawan perharinya. dari penelitian yang dilakukan dapat 

diketahui juga bahwa Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi 

Kabupaten Sambas ternyata masih banyak mempunyai kendala-kendala 

dengan menggunakan metode 4 A ( Atraksi,Aksebilitas,Amenitas,Aktivitas) 

diharapkan dapat meminimalkan kendala-kendala yang ada. 

 

 

 



 
 

 
 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh ada beberapa saran yang 

didapat penulis antara lain: 

1. Perbaikan fasilitas, seperti sarana dan prasarana, penataan ruang bagi 

pedagang, penyediaan ruang ganti pakaian dan aksesibilitas menuju objek 

wisata Desa Sempalai Sebedang 

2. Penambahan event-event, dan pengadaan produk unggulan atau cinderamata 

khas objek wisata Desa Sempalai Sebedang/ khas Kabupaten Sambas 

3. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut terkait dengan potensi yang ada di 

objek wisata Desa Sempalai Sebedang, karena kondisi objek wisata tersebut  

dalam hal fasilitas sarana prasarana kegiatan pariwisata akan berubah seiring 

dengan perubahan waktu. 

 

 

 

 

 


