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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Hasil penelitian berdasarkan dengan diagram kartesius pada analisis 

dengan metode IPA adalah sebagai berikut:  

a. Kuadran I merupakan kuadran prestasi, variabel dikuadran ini 

dianggap penting dan sudah memiliki kinerja serta kepuasaan yang 

baik oleh pengelola kawasan wisata pantai Kartini menurut penilaian 

pengunjung dan harus dipertahankan. Variabel pada kuadran I ini 

yaitu: adanya kuliner disekitar kawasan pantai Kartini yang halal, 

keamanan fasilitas public yang tersedia, kemudahan akses informasi 

terkait dengan keberadaan kawasan wisata pantai Kartini, mudahnya 

akses transportasi (umum dan pribadi) bagi wisatawan menuju 

kawasan pantai Kartini dan ketersediaan fasilitas penunjang seperti 

kuliner, toko souvenir, fasilitas keamanan, tempat parkir, tempat 

duduk, toilet, dan penginapan yang bersih serta memadahi. 

b. Kuadran II merupakan kuadran berlebihan dimana variabel dikuadran 

ini dinilai oleh pengunjung sudah bagus tetapi tetap dilakukan dengan 

baik oleh pengelola kawasan wisata pantai Kartini. Variabel dikuadran 

II ini yaitu, mudah dijangkaunya fasilitas ibadah umat muslim untuk 
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wisata disekitar kawasan pantai Kartini, dan memiliki produk-produk 

(souvenir/handicraft) yang spesifik/khas. 

c. Kuadran III merupakan kuadran dengan prioritas rendah, maksud dari 

kuadran yang rendah adalah variabel yang berada dikuadran ini 

dianggap kurang penting oleh pengunjung disekitar kawasan pantai 

Kartini. Variabel disini telah memiliki kinerja yang bagus karena 

sudah terjaga dan terpenuhinya variabel oleh pengelola meskipun 

masih perlu adanya beberapa perbaikan yang harus dilakukan oleh 

pengelola kawasan wisata pantai Kartini tetapi dengan prioritas rendah. 

Variabel dikuadran ini yaitu, pelayanan dan pengabdian pengelola 

terhadap wisatawan Yang sesuai syariah islam, keterlibatan 

masyarakat lokal dalam memberikan jasanya kepada wisatawan, 

komitmen pengelola dan masyarakat sekitar unutuk memajukan wisata 

syariah dikawasan wisata pantai Kartini.  

d. Kuadran IV merupakan kuadran prioritas utama, variabel pada kuadran 

ini memiliki prioritas utama karena dianggap penting oleh pengunjung 

memiliki nilai kepentingan yang tinggi untuk diperbaiki agar para 

wisatawan dapat merasakan kenyamanan disekitar kawasan wisata 

pantai Kartini. Variabel dikuadran ini yaitu, kebersihan kawasan 

wisata pantai Kartini, kenyamanan wisatawan disekitar kawasan pantai 

Kartini, kejujuran dalam pengelolaan wisata oleh pengelola dan 

masyarakat sekitar kawasan wisata pantai Kartini.  
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2. Potensi kunjungan dan retribusi sektor pariwisata dikawasan wisata pantai 

Kartini pada tahun ke tahun akan mengalami peningkatan yang cukup 

baik. Dan diperkirakan pada tahun 2026 pendapatan akan mencapai 2 

miliar rupiah keatas. Dan akan semakin meningkat juga apabila sarana dan 

fasilitas dikawasan wisata pantai Kartini diperbaiki dengan lebih baik.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, adapun saran yang dapat diberikan oleh 

penelitian ini adalah sebagai berikut:   

1. Pemerintah kabupaten Jepara perlu meningkatkan pengembangan kawasan 

wisata dengan maksimal agar dapat menarik para investor untuk 

berinvestasi pada bidang pariwisata dikawasan wisata pantai Kartini. 

2. Pengelola kawasan wisata pantai Kartini diharapkan dapat meningkatkan 

dan menjaga segala sarana fasilitas yang berada dilokasi wisata agar dapat 

memberikan kenyamanan bagi para wisatawan yang berkunjung. 

 

 

 

 

 

 

 


