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BAB VI 

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai dampak 

ekonomi, sosial dan dampak fisik adanya pembangunan Air Mancur Taman 

Sri Baduga, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Dampak Positif 

Aktifitas pariwisata di kawasan Air Mancur Taman Sri Baduga 

memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar pada aspek 

sosial, ekonomi dan aspek fisik. Diantaranya adalah  (1) 

pendapatan keluarga mengalami peningkatan yang disebabkan 

oleh terciptanya banyak peluang usaha bagi masyarakat sekitar 

seperti usaha sampingan berdagang makanan tradisional sebagai 

ciri khas dari daerah tersebut ; (2) taraf hidup masyarakat lokal 

pun mengalami peningkatan; (3) membaiknya sarana dan 

prasarana karena adanya perbaikan infrastruktur; (4) mengurangi 

jumlah pengangguran; (5) semakin bertambahnya ilmu 

masyarakat yang diperoleh dari pengalamannya dalam 

berkomunikasi dengan para wisatawan yang berkunjung ; (6) serta 
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masyarakat semakin bangga dan percaya diri dengan daerahnya 

karena pembangunan objek wisata yang dilakukan.  

2. Dampak Negatif  

Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya 

pembangunan objek wisata Air mancur Taman Sri Baduga adalah 

adanya sampah yang berserakan setiap pemutaran air mancur selesai, 

hal ini disebabkan karena  tempat sampah yang tersedia masih belum 

mencukupi kebutuhan masyarakat maupun pengunjung wisata yang 

datang. Kemudian dampak negatif lainnya adalah adanya pengalihan 

lahan pertanian ke kegiatan atau aktifitas bisnis seperti pembangunan 

hotel yang setiap tahunnya mengalami peningkatan serta banyaknya 

masyarakat yang memanfaatkan lahan kosong sebagai peluang usaha 

untuk berdagang menjadikan lahan-lahan di sekitar kawasan wisata 

menjadi sempit. Tidak tersedianya lahan parkir di kawasan Air 

Mancur Taman Sri Baduga juga memberikan pengaruh negatif bagi 

keadaan sekitar objek wisata. Hal ini menyebabkan semakin macetnya 

ketika menuju objek wisata yang lokasinya berada di pusat kota. 

B. Saran 

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dijabarkan diatas, keberadaan 

wisata Air Mancur Taman Sri Baduga selain memberikan dampak positif 
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kepada masyarakat sekitar juga memberikan dampak negatif yang perlu di 

kelola lebih serius oleh pemerintah  untuk kemajuan objek wisata. Adapun 

saran yang harus peneliti sampaikan diantaranya sebagai berikut: 

1. pemerintah seharusnya menyediakan lahan parkir bagi para wisatawan 

yang ingin melihat pertunjukkan Air Mancur Taman Sri Baduga, sehingga 

tidak lagi menyebabkan kemacetan kendaraan untuk menuju objek wisata 

tersebut.  Sementara itu masyarakat juga mengharapkan pemerintah dapat 

memberikan kepastian terkait dengan jadwal pemutaran air mancur. 

Pasalnya, banyak pengunjung yang jauh-jauh datang untuk melihat  

namun tidak sesuai dengan jadwal. 

2. Untuk menjaga lingkungan objek wisata supaya tetap terawat perlu adanya 

bank sampah yang memadai untuk para wisatawan agar tidak membuang 

sampah sembarangan. 

3. Banyaknya alih fungsi lahan ke aktifitas bisnis yang membuat lahan 

menjadi sempit, seharusnya pemerintah lebih selektif dalam memberikan 

izin terkait alih fungsi lahan tersebut. 

C. Keterbatasan Penelitian 

1) Penelitian ini dibatasi hanya dari segi ekonomi, sosial, dan segi fisik. 

2) Sampel yang digunakan pada penelitian ini hanya terbatas pada 

masyarakat sekitar yang berkaitan dengan objek wisata yang dibahas oleh 

penulis yakni Wisata Air Mancur Taman Sri Baduga. 


