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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang Strategi 

Pengembangan Desa Wisata di Mangunan dalam Meningkatkan Pendapatan 

Asli Desa (PADes) Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. 

Dapat di simpulkan sebagai berikut: 

1. Strategi Pengembangan Desa Wisata 

a. Daya Tarik (Atraction)  

1) Meningkatkan dan mengembangkan jenis produk pariwisata di 

Desa Wisata sehingga lebih menarik wisatawan, khususnya 

wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik yang berasal dari 

daerah perkotaan.  

2) Meningkatkan promosi pariwisata pedesaan melalui kerja sama 

dengan berbagai instansi terkait seperti Departemen Kebudayaan 

dan Pariwisata dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas materi 

promosi dalam bentuk leaflet, brosur, media sosial (Fb, Twitter, 

Instagram) dan website. 

b. Fasilitas (Facility)  

1) Memperbaiki dan meningkatkan aksesibilitas menuju obyek dan 

daya tarik wisata pedesaan yang terdapat di Desa Mangunan. 

2) Membuat tempat tempat photo yang cantik agar masyarakat tertarik 

berkunjung ke obyek wisata di Mangunan. 
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3) Membangun tempat tempat untuk beristirahat seperti sewa rumah, 

dan home stay. 

c. Infrastruktur (infrastructure) 

1) Memperbaiki akses jalan raya menuju lokasi obyek wisata. 

2) Mendirikan tower sinyal untuk sarana komunikasi. 

3) Memberikan akses kesehatan di Puskesmas Desa Mangunan. 

d. Transportasi (Transportation) 

Menyediakan papan informasi petunjuk jalan dan peta denah 

lokasi di sekitar obyek wisata sehingga memudahkan wisatawan untuk 

mencari obyek wisata yang akan di tuju. 

e. Keramahtamahan (Hospitality) 

1) Membentuk kelompok sadar wisata untuk memberikan pemahaman 

akan pentingnya pariwisata. 

2) Menyelenggarakan pembinaan sadar wisata kepada masyarakat 

dengan memberikan bekal pengetahuan mengenai kepariwisataan 

dan Sapta Pesona untuk meningkatkan kualitas layanan kepada 

wisatawan. 

3) Memberikan penyuluhan, pengarahan dan penjelasan kepada 

masyarakat, khususnya yang bertempat tinggal di sekitar obyek 

wisata, tentang pentingnya pariwisata atau manfaat pembangunan 

pariwisata bagi upaya menunjang pembangunan perekonomian 

daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya 
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masyarakat pedesaan yang bertempat tinggal di sekitar obyek 

wisata. 

Secara keseluruhan strategi pengembangan desa wisata di Desa 

Mangunan cukup baik dengan berhasilnya menarik wisatawan untuk 

berkunjung ke Mangunan, dan dari kelima strategi pengembangan desa 

wisata yang dilakukan oleh Desa Mangunan, yang paling efektif dan lebih 

menarik wisatawan yaitu atraction (daya tarik) dalam daya tarik tersebut 

Desa Mangunan membuat tempat berfoto yang bagus untuk menarik 

wisatawan berkunjung, bahkan dengan diadakannya lomba berfoto 

semakin memperluas promosi obyek wisata sehingga lebih dikenal oleh 

publik lewat media sosial. 

Namun tentunya karena desa wisata di Desa Mangunan baru, 

sehingga masih ada beberapa yang harus disempurnakan, menurut hasil 

penelitian ada 4 yang menjadi tugas Pemerintah Desa Mangunan dan 

pengelola desa wisata untuk di perhatikan. Diantaranya: 

a) Pelebaran jalan. 

b) Peningkatan petugas keamanan di sekitar obyek wisata. 

c) Penerangan jalan menuju obyek wisata. 

d) Meningkatkan sosialisasi obyek wisata lain yang ada di Desa 

Mangunan. Karena di Desa Mangunan tidak hanya memiliki wisata 

alam, melainkan ada wisata lain yang juga menarik seperti kerajinan, 

budaya, dan seni. 
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2. Pendapatan Asli Desa 

Dengan semakin meningkatnya obyek wisata yang ada di Desa 

Mangunan maka berdampak baik terhadap Pendapatan Asli Desa 

(PADes) terbukti dari perkembangan PADes sebelum ada Desa Wisata  

yaitu pada Tahun 2015- 2016 hanya mengalami peningkatan 0, 29% dari  

Rp. 34.760.000,00., menjadi Rp. 34.860.000,00., sedangkan setelah 

adanya desa wisata yaitu pada tahun 2017, PADes Desa Mangunan 

meningkat 72,17 % menjadi Rp. 60.000.000,00. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan, 

maka terdapat beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pengelola Desa Wisata di Desa Mangunan harus lebih meningkatkan 

keamanan di lokasi wisata dengan memberikan penjagaan dan alat bantu 

keamanan di lokasi berfoto di atas bukit. 

2. Pemerintah desa harus lebih meningkatkan kerjasama dengan Dinas 

Pariwisata dan Dinas Kehutanan agar pembangunan wisata di Desa 

Mangunan lebih cepat. 

3. Pemerintah Desa dan pengelola obyek wisata di Desa Mangunan harus 

lebih meningkatkan potensi wisata yang ada seperti kebudayaan, adat, dan 

potensi lainnya agar bisa berkembang, sehingga wisatawan yang 

berkunjung ke Desa Mangunan tidak hanya tertarik akan keindahan alam, 

melainkan dengan seluruh potensi wisata yang dimiliki Desa Mangunan. 
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4. Dibuatkan kalender budya dan di sebar di setiap obyek wisata agar 

wisatawan mengetahui kapan saja dilaksanakannya wisata atau pameran 

budaya di Desa Mangunan. 


