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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Kepuasan/kenyamanan masyarakat dan wisatawan terhadap amenitas pada 

objek Wisata Pantai Air Manis. Berdasarkan keseluruhan jawaban responden 

dapat disimpulkan bahwa terdapat lima fasilitas yang responden merasa cukup 

puas / cukup nyaman dan perlu ditingkatkan/ditambah. lima fasilitas tersebut yaitu 

Sirkulasi Pejalan kaki (Pedestrian), kondisi Tempat Ibadah (Musala), , kondisi 

parkir mobil/motor, tempat duduk, dan gazebo. Responden yang merasa tidak 

puas/tidak nyaman dan perlu dikembangkan/diperbaiki terdapat empat 

fasilitas.empat fasilitas tersebut adalah lapak warga/tempat makan, toko Souvenir 

Tempat sampah, bangunan penjaga pantai, Sedangkan responden yang merasa 

sangat tidak puas/sangat tidak nyaman dan perlu dikembangkan/diperbaiki 

terdapat satu fasilitas yaitu toilet. 

Untuk preseden yang pertama adalah preseden desain untuk toilet dari 

preseden yang telah penulis lakukan beberapa masukan untuk kriteria desain toilet 

yang bagus itu harus terlihat bersih baik di dalam maupun dari luar, harus 

memiliki banyak bukaan dan dapat memanfaatkan pencahayaan alami ketika di 

siang hari, untuk denah bangunan ini harus juga memikirkan ruang untuk 

penyandang cacat, ruang untuk orang lansia, dan meyediakan ruang untuk janitor 

atau peralatan.untuk interior dari toilet harus berwarna agak gelap agar tidak cepat 

terlihat kotor dan 
5
untuk material bangunan harus memakai bahan kayu bata atau 



UNIVERSITAS BUNG HATTA

95 
 

allumunium,
6
bangunan toilet juga harus kontesktual dari sekitar agar tidak 

terkesan terlalu mencolok dari bangunan lainnya. 

Selanjutnya adalah bangunan café atau tempat makan, penulis telah  

melakukan preseden desain ke tiga bangunan dan dapat menyimpulkan kriteria 

desain untuk tempat makan/café harus dapat memanfaatkan view yang maksimal 

ke arah pantai, harus menyediakan 2 area makan yang terbuka dan yang tertutup, 

memiliki atap yang agak rendah kearah laut agar anginnya tidak merusak 

bangunan,material yang digunakan kayu namun lantainya dengan perkerasan.  

Dan yang terakhir yaitu bangunan penjaga pantai, penulis telah melakukan 

preseden desain ke 2 bangunan penjaga pantai dan mendapat kesimpulan kriteria 

desain untuk bangunan penjaga pantai itu harus dekat  dengan bibir pantai, dan 

memiliki ruangan untuk pertolongan pertama terhadap korban, bangunan penjaga 

pantai juga dapat digabung dengan tempat makan asalkan memiliki jalur akses 

tersendiri, bangunan penjaga pantai harus berada di tempat yang lebih tinggi atau 

bangunan dibuat seperti menara agar dapat memantau pengunjung pantai,untuk 

material rata - rata bangunan di tepi pantai memakai material untuk struktur dan 

fasadenya dari kayu, ada kayu dengan finishing yang diberi cat dan ada kayu yang 

dibiarkan dengantektur alaminya. 

 

 

 

 

 


