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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa dan pembahasan pada bab IV, maka dapat 

disimpilkan bahwa : 

1. Jumlah, pola dan tanggapan wisatawan Gua Pindul adalah (a) Jumlah 

kunjungan wisatawan Gua Pindul semakin meningkat sejak baru dibuka pada 

bulan oktober 2010.  Selama  tahun 2011 wisatawan yang berkunjung baru 

berjumlah 4.958 wisatawan lokal dan 493 wisatawan asing namun  pada tahun 

2012 rata – rata/bulan jumlah pengunjung telah mencapai 2000 wisatawan (b) 

Pola Kunjungan wisatawan Gua Pindul bervariasi dari hari ke hari, pada hari 

biasa jumlah wisatawan hanya mencapai puluhan orang, namun pada akhir 

pekan ( Sabtu dan Minggu ) dan hari libur wisatawan yang berkunjung hingga 

mencapai 200 – 400 orang per hari dan (c) Tanggapan wisatawan terhadap 

objek wisata Gua Pindul antara lain; (1) wisatawan sebagian besar (64 persen) 

berpendapat setelah mengunjungi objek wisata Gua Pindul  merasa puas 

dengan objek wisata seperti panorama Gua dan atraksi cavetubignya yang 

menantang, namun (36 persen) wisatawan berpendapat masih banyak 

kekurangan untuk sarana dan prasarana di objek wisata Gua Pindul. (2) Saran 

dari wisatawan untuk pengembangan objek wisata Gua Pindul dimasa yang 

akan datang yaitu dapat melengkapi fasilitas-fasilitas yang masih kurang atau 
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pengadaan sarana prasarana yang belum ada di objek wisata Gua Pindul; (e) 

fasilitas yang dibutuhkan wisatawan seperti perluasan area kawasan wisata 

seperti tempat parkir, dan pengadaan taman-taman bermain anak-anak.  

Tempat makan seperi restoran dan toko-toko souvenir khas Gua Pindul,  serta 

wahana bermain flyingfox,  

2. Faktor pendukung dalam pengembangan objek wisata Gua Pindul yaitu (a) 

Keindahan alam Gua Pindul yang masih alami dan (b) Atraksi cavetubing 

Gua Pindul yang menantang namun terjamin keamanannya. Sedangkan faktor 

penghambatnya yaitu (1) adanya dua pengelola dalam satu objek wisata yaitu 

Pokdarwis Dewabejo dan Wirawisatadan (2) kurang tersedianya sarana dan 

prasarana objek wisata seperti jaringan transportasi, hotel, dan restotan.  

3. Prospek pengembangan pariwisata Gua Pindul di Desa Bejiharjo Kecamatan 

Karangmojo Kabupaten Gunungkidul di masa yang akan datang, dari hasil 

analisi SWOT terdapat tujuh prioritas alternative strategi. Dari ketujuh  maka 

diketahui bahwa alternaif nomor dua (skor 5,63) yaitu dapat menarik lebih 

banyak wisatawan lokal maupun mancanegara adalah prospek terbaik Gua 

Pindul untuk masa yang akan datang. Kemudian dilanjutkan dengan alternatif 

strategi nomor enam (skor 3,99)  yaitu jumlah wisatawan dapat meningkat 

dalam waktu cepat. Sedangkan peringkat terakhir  atau tujuh adalah alternatif 

strategi nomor lima (skor 0.99) yaitu persaingan untuk lebih baik antar 

pengelola akan menjadikan masyarakat meningkatkan pelayanan dan promosi 

wisata. Hal ini dikarenakan adanya dua pengelola dalam satu objek yang 
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beresiko untuk prospek masa yang akan datang objek wisata Gua Pindul. 

Prospek tersebut juga dapat terlihat pada alternatif strategi peringkat enam 

(skor 1,80) yaitu persaingan tidak tidak sehat antar pengelola Gua Pindul. 

4. Upaya pengembangan pariwisata Gua Pindul di Desa Bejiharjo Kecamatan 

Karangmojo Kabupaten Gunungkidul untuk masa yang akan datang, dari hasil 

analisi SWOT terdapat 16  prioritas alternative strategi.  alternatif strategi 

untuk upaya pengembangan objek wisata Gua Pindul yang utama harus 

dilakukan adalah faktor kedua (skor 3,04)  yaitu meningkatkan pertunjukan 

seni dan budaya masyarakat untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke 

Gua Pindul. Upaya kedua yang dapat dilakukan untuk pengembangan objek 

wisata Gua Pindul adalah faktor ketiga (skor 2,37) yaitu memanfaatkan 

potensi sumber daya manusia yang ada di sekitar Gua Pindul. Sedangkan 

peringkat terakhir adalah alternaif strategi nomor enam (skor 1,26) yaitu dapat 

memperbaiki maupun membangunan sarana dan prasarana yang belum 

memadai. Alternatif upaya ini termasuk yang terakhir karena untuk 

membangun sarana dan prasarana cukup sulit karena lahan disekitar objek 

wisata adalah milik pribadi dan lahan yang tidak mudah dialih fungsikan 

karena berupa persawahan, pemukiman, dan sebagian berupa gunung 

karst.Pindul. 
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B. Saran 

Berdasarkan analisa dan pembahasan pada bab IV, maka saran peneliti adalah: 

1. Pemerintah hendaknya dapat mempertimbangkan strategi pengembangan 

yang telah dibuat oleh peneliti sebagai bahan pertimbangan untuk 

pengembangan objek wisata Gua Pindul di masa mendatang.  

2. Pemerintah hendaknya segera menambah fasilititas yang masih kurang 

terutama untuk aksesibilitas menuju Gua Pindul seperti jalan yang masih 

sempit diperlebar, melengkapi dan pengadaan sarana rambu-rambu jalan yang 

masih kurang, pengadaan talut jalan agar menambah keamanan untuk kondisi 

jalan, pengadaan gapura yang bertuliskan memasuki kawasan objek wisata 

Gua Pindul dan peta jalan pada Desa Bejiharjo, plakat setiap perempatan 

ataupun pertigaan, serta angkutan umum khusus untuk wisatawan. 

3. Objek wisata Gua Pindul seharusnya dikembangkan lebih optimal lagi baik 

oleh pengelola kawasan wisata Gua Pindul, Dinas terkait, Pemerintah maupun 

masyarakat, dengan melengkapi fasilitas untuk wisatawan yang masih kurang 

misalnya perluasan lahan tempat parkir, taman untuk beristirahat,, ,menambah 

perlengkapan cavetubing, sekretariat diperluas dan diperbaiki untuk ruang 

tunggu wisatawan masuk Gua Pindul, serta penambahan homestay kelas 

menengah ke atas. 

4. Prioritas objek wisata Gua yang pembentukannya memerlukan proses waktu 

yang sangat lama hendaknya dijaga kelestariannya atau kealamiannya baik 

dari pemerintah, pengelola dan masyarakat setempat. 
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5. Perlu adanya dukungan dan partisipasi dalam mengembangkankan objek 

wisata Gua Pindul baik dari pihak masyarakat sekitar objek wisata, pengelola, 

pemerintah kabupaten dan propinsi. 

6. Pengelola maupun Dinas Pariwisata hendaknya kerja sama dengan pihak 

swasta dibidang pariwisata untuk pembangan Gua Pindul seperti tour travel, 

dan hotel.  
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