
BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

1. Usaha DINPORABUDPAR dalam mengembangkan obyek wisata 

Baturraden berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan sudah 

cukup baik. Terdapat beberapa program yang telah dilaksanakan oleh 

DINPORABUDPAR di antaranya program pembenahan serta rehabilitasi  

taman, wahana dan juga fasilitas yang ada.   

2. Pembenahan pada obyek wisata sudah cukup baik. Yaitu dengan adanya 

pemeliharaan hutan sebagai daya tarik utama Obyek Wisata Baturraden 

secara masif dilakukan oleh UPT Lokawisata Baturraden dan masyarakat 

sekitar. Dalam pelaksanaan pengembangan pada produk wisata yang ada 

di Lokawisata Baturraden terdapat beberapa kendala yang disebabkan 

oleh kurangnya koordinasi  dan keterlibatan para petugas yang ada di 

lapangan. Kemudian adanya sarana dan prasarana yang sudah cukup 

memadai, meskipun masih ada yang harus di benahi seperti sarana 

perbankkan yang sangat minim, yaitu tidak tersedianya Anjungan Tunai 

Mandiri (ATM) di sekitar Baturraden. Selanjutnya dari pengembangan 

akses menuju Obyek Wisata sudah cukup dengan keadaan jalan yang 

bagus. Dalam hal Sumber Daya Manusia bila di lihat dari kwantitas 

sumber daya yang ada memang sudah mencukupi, akan tetapi secara 

kualitas sumber daya manusia yang ada di UPT Lokawisata Baturraden 



di rasa masih kurang. Kekuragan tenaga ahli dibidang kepariwisataan 

yang dapat memberikan ide-idenya untuk menata Lokawisata Baturraden 

menjadi lebih baik lagi. Harapan yang di inginkan UPT Lokawisata 

Baturraden adalah DINPORABUDPAR sebagai instansi yang 

membawahi UPT Lokawisata Baturraden bisa memenuhinya agar 

nantinya pembangunan Lokawisata Baturraden dapat berjalan lebih 

lancar. Kemudian mengapa pengembangan Sumber Daya Manusia di 

Lokawisata Baturraden menurut peneliti  masih dirasa sangat kurang, hal 

ini dapat dilihat dari kurang adanya pelatihan bagi karyawannya. Bahkan 

baisa dikatakan karyawan yang khususnya berada dilapangan tidak 

pernah mendapatkan pelatihan untuk menambah sklil mereka.   

3. Dalam hal pemasaran dan promosi Obyek Wisata sudah cukup. 

Menggunakan metode getok tular yang menjadi andalan Obyek Wisata 

Baturraden dirasa sudah menjadi metode yang pas. Namun untuk 

mendatangkan wisatawan mancanegara, Baturraden seharusnya 

mempunyai situs/web site yang memuat informasi-informasi mengenai 

Baturraden. Sehingga bisa di lihat dari belahan dunia manapun. 

4. Dalam proses program pengembangan yang telah dilaksanakan menurut 

hasil penelitian sudah cukup baik. Adapun  kendala yang disebabkan 

karena kurangnya koordinasi antara pihak yang terkait tidak terlau 

berdampak pada jalannya program pengembangan. 



5. Dengan adanya program pengembangan di Obyek Wisata Baturraden 

tentunya menjadikan kenyamanan yang dirasakan oleh pengunjung yang 

datang.  

6. Dari program pengembangan di Obyek wisata di Baturraden memberikan 

dampak yang positif bagi masyarakat sekitar dan juga masyarakat 

kabupaten Banyumas pada umunya. Terjaganya kelestarian hutan di 

lereng Gunung Slamet adalah dampak lingkungan yang dengan adanya 

Obuek wisata Baturraden. Meningkatnya jumlah pengunjung yang 

datang ke Obyek Wisata Baturraden yang menjadikan Pendapatan Asli 

Daerah dari sektor retribusi dan pariwisata di Kabupate Banyumas. 

7. Pendapata Asli Daerah yang di ambil dari sektor pariwisata khususnya 

dari obyek wisata Baturraden sudah cukup baik dengan adanya 

penignkatan jumlah retribusi yang diberikan Obyek Wisata Baturraden 

tiap tahunnya. Selain dari retribusi yang diberikan oleh Obyek Wisata, 

retribusi dari pajak hotel yang sebagian besar berada di sekitar obyek 

wisata Baturraden juga semakin besar, sebanding dengan besarnya 

retribusi obyek yang semakin meningkat pula. 

B. SARAN  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat di rekomendasikan hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Intistusi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 



Diharapkan Institusi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial 

dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk dapat 

mengarahkan mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya 

bisa mengembangkan penelitian ini sehingga hasil penelitian yang 

peneliti lakukan dapat menjadi data dasar untuk penelitian selanjutnya. 

Yang dapat di rekomendasikan adalah “EVALUASI 

PENGEMBANGAN OBYEK WISATA DI KABUPATEN 

BANYUMAS DALAM MENUNJANG PAD”. 

2. Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata dan UPT Lokawisata 

Baturraden 

Diharapkan pihak Dinporabudpar untuk senantiasa merumuskan 

kebijakan-kebijakan mengenai pembangunan pariwisata yang ada di 

Kabupaten Banyumas. Mengingat pariwisata merupakan sumberdaya yang 

tidak akan pernah habis potensinya, selagi pemerintah mampu untuk 

benar-benar menjaga potensi tersebut. Dengan semakin berkembangnya 

sektor pariwisata di Kabupaten Banyumas maka retribusi yang akan 

masuk kedalam Pendapatan Asli Daerah juga diharapkan meningkat. 

Adapun sektor yang masih perlu untuk di kembangkan oleh pengelola 

adalah pada bagian pemasaran Obyek Wisata yang masih di rasa kurang 

untuk mendatangkan wisatawan. Dengan adanya program wonderfull 

Indonesia yang merupakan produk pemerintah untuk memasarkan 

pariwisata Indonesia di mata dunia, pemerintah Kabupaten Banyumas 

seharusnya dapat memfasilitasi agar Baturraden dapat masuk ke dalam 



program tersebut, sehingga informasi mengenai Obyek Wisata baturraden 

dapat di lihat ole calon wisatawan di selur dunia. Kemudian untuk Sumber 

Daya Manusia yang menjadi salah faktor penghambat pembangunan 

Lokawisata Baturraden, berhubungan dengan itu peneliti menyarankan 

untuk diadakannya pelatihan-pelatihan yang diperuntukan bagi karyawan 

yang ada di lokawisata baturraden, agar dapat meningkatkan kemampuan 

untuk mengembangkan Lokawisata Baturraden itu sendiri. 

3. Responden 

Diharapkan kepada responden yaitu pengunjung Obyek wisata Baturraden 

agar dapat menjaga kelestarian hutan yang menjadi daya tarik bagi 

wisatawan untuk datang ke Baturraden. Dengan terjaganya hutan maka 

wisatawan yang sudah pernah datang pun akan kembali datang untuk 

menikmati kesejukan udara pegununan yang segar dan mengajak 

wisatawan yang belum pernah datang, dengan harapan mereka juga 

mengulangi hal yang sama sehingga ke indahan Obyek Wisata Baturraden 

semakin dapat di nikmati oleh semua orang. Selain itu sebagai pengguna 

fasilitas juga mempunyai hak untuk mengkritisi apabila memang dirasa 

Lokawisata Baturraden masih mempunyai kekurangan yang nantinya 

diharapkan dengan masukan dari pengunjung itu dapat menjadi perhatian 

dan bahan evaluasi bagi pihak pengelola untuk menjadikan Lokawisata 

Baturraden lebih baik lagi. 


